
VICTRIX 24 TT 1EUAКерівництво з експлуатації 
по експлуатації та

попередження

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

Теплова потужність 
корисна: макс. 23,6 - 
20,5 кВт, мін.3,0 кВт

Тип камери згорання: 
Конденсаційний 
котел

Клас NOx: 5

Напруга 
електроживлення: 
220 В 

Частота струму: 50 Гц
Споживана 
потужність: 
115 Вт 

IPX5D
Максимальний тиск 
в контурі опалення: 
0,3 MПа

Максимальний тиск 
в контурі ГВП: 
1 МПа

Максимальна 
температура 
опалення: 90 °С

Габарити вантажного місця (довжина х 
ширина х висота, см): 89,8x50,0x32,5
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RSKnjižica sa uputstvima i
upozorenjima

RUБрошюра с инструкциями 
и предупреждениями 
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Котел настенный 
газовый:
VICTRIX 24 TT 1E

Тепловая мощность:
мин: 3,1 kW
макс.: 24,6 / 21,3 kW

Тип камеры 
сгорания:
конденсационный 
котел

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: 115 W

Категория
II 2H3P

Класс защиты
IPX5D

Тип
C13-C33-C43-C53-
C63-C83-B23-B33

Максимальное 
давление системы 
отопления:
0,3 Мпа

Максимальное 
давление в контуре 
ГВС:
1 Мпа

Максимальная 
температура в 
контуре отопления:
90°C

Класс: 5 Габаритные размеры упаковки (длина Х 
ширина Х высота, см): 89,8x50,0x32,5

Год выпуска:

Instruction and
warning book
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Шановний клієнт,

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

Загальні попередження

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

Продукт не призначений для країн ЄС

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

Sağlık ve güvenliğinizi uzun süreli olarak temin edecek olan yüksek kaliteli Immergas ürününü tercih ettiğinizden dolayı Sizi kutlarız. Bir Immergas 
Müşterisi olmanız sıfatıyla, kombinizin devamlı verimli olmasını sağlamak amacıyla mesleki açıdan hazır ve güncelleştirilmiş Yetkili Teknik Servis ağından 
yararlanabilirsiniz. Aşağıdaki sayfalar dikkatle okuyun: cihazın uygun kullanımı hakkında yararlı öneriler Servis Merkezine, saygı uygunluğu teyit edecektir 
immergas ürün için.
Her türlü müdahale ve olağan bakım gereksiniminde Yetkili Bakım Servislerine müracaat ediniz (Tel.: 444 88 22): sahip oldukları orijinal parçalar ve doğrudan 
imalatçı tarafından sağlanan özel eğitimleri ile hizmetinizde olacaklardır.

Genel uyarılar

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

Üretici, haber vermeden her türlü teknik ve ticari değişiklik yapma hakkını saklı tutarak baskı ve yazım hatalarına bağlı tüm sorumlulukları reddeder.

Ürün, AB ülkelerinde kullanım için tasarlanmamıştır.

Estimado Cliente:

Felicitaciones por haber elegido un producto Immergas de alta calidad que le garantiza muchos años de bienestar y seguridad. Usted podrá contar con el apoyo 
de un Servicio Autorizado de Asistencia Técnica fiable y actualizado, capaz de mantener constante la eficiencia de la caldera. Lea atentamente este manual 
de instrucciones de uso. Podemos asegurarle que, si las cumple, estará totalmente satisfecho con el producto Immergas.
Para cualquier intervención o mantenimiento ordinario, diríjase a los Centros Autorizados de Asistencia, los cuales disponen de 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 (por ejemplo: seguridad en el lugar de trabajo, protección del medio ambiente, prevención de accidentes laborales), es necesario 
respetar los dictámenes de la normativa vigente y los principios de la buena técnica.
En conformidad con la legislación vigente, las instalaciones las deben proyectar profesionales habilitados en los límites dimensionales establecidos por la ley. La 
instalación y el mantenimiento deben ser realizados en conformidad con las normas vigentes según las instrucciones del fabricante, por una empresa habilitada 
que posea competencia técnica específica en el sector de las instalaciones, como está 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 debe realizarlo una empresa habilitada; en este sentido, el Servicio de Asistencia Técnica Autorizado es garantía de cualificación y 
profesionalidad.
El equipo se debe utilizar sólo para los fines para los que ha sido concebido. Cualquier otro uso se considera inadecuado y por lo tanto, peligroso.
El fabricante se exime de toda responsabilidad contractual y extracontractual por eventuales daños y la garantía del equipo queda anulada en caso de errores 
de instalación, uso o mantenimiento debidos al incumplimiento de la legislación técnica vigente o de las instrucciones del manual o del fabricante.

El fabricante declina toda responsabilidad debida a errores de impresión o de transcripción, y se reserva el derecho de aportar a sus manuales técnicos y 
comerciales cualquier modificación sin previo aviso.

Producto que no está destinado a países de la UE

Poštovani korisniče,

Zahvaljujemo Vam što ste izabrali proizvod firme Immergas visokog kvaliteta koji je u stanju da Vam na duže vreme obezbedi dobrostanje i sigurnost. Kao 
klijent firme 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.
U slučaju potrebe za redovnim intervencijama održavanja, obratite se Ovlašćenim Servisnim Centrima: oni raspolažu originalnim rezervnim delovima i 
specifičnim znanjem koje su dobili direktno od proizvođača.

Opšta upozorenja

Svi proizvodi Immergas su zaštićeni odgovarajućim pakovanjem za vreme transporta. 
Materijal se mora čuvati na suvom mestu, zaštićenom od vremenskih neprilika. 
Knjižica sa uputstvima predstavlja neraskidivi i osnovni deo proizvoda pa se zato mora predati novom 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 obezbeđivanje 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 moraju 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. Instalacija i održavanje moraju da se obavljaju u 
skladu sa važećim propisima i pratećem uputstvu proizvođača. Takođe, instalaciju mora da obavi osposobljeno preduzeće što znači da ono mora posedovati 
odgovarajuće specifično znanje iz oblasti sistema kao što je predviđeno Zakonom.
Neodgovarajuća instalacija ili montaža ovog uređaja i/ili njegovih delova, dodataka, opreme i dodatnih uređaja firme Immergas 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 da obavlja osposobljeno preduzeće i u tom smislu Ovlašćeni Tehnički Servis za Pomoć 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.

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

Уважаемый клиент,

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

Общие указания по технике безопасности

Все изделия Immergas защищены соответствующей упаковкой для транспортировки. 
Такие материалы должны храниться в сухих помещениях, защищенных от непогоды.
Инструкция по эксплуатации является важнейшей составной частью агрегата и должна быть передана новому пользователю, которому 
поручена его эксплуатация, в том числе, в случае смены его владельца.
Её следует бережно хранить и внимательно изучить, так как в ней содержатся важные указания по безопасности при выполнении монтажа, 
эксплуатации и техобслуживания агрегата.
В настоящей инструкции содержится техническая информация в отношении монтажа котлов Immergas. Что касается других аспектов, 
связанных с монтажом котлов (например: безопасность на рабочем месте, охрана окружающей среды, профилактика несчастных случаев), 
необходимо придерживаться действующего законодательства и общепринятых технических правил.
Согласно действующему законодательству, проект установки должны разрабатывать только уполномоченные специалисты, в пределах 
параметров, установленных законом. Монтаж и техобслуживание агрегата должны производиться с соблюдением всех действующих норм 
и в соответствии с указаниями изготовителя уполномоченной компанией, под которой понимается предприятие, обладающее необходимой 
компетентностью в области соответствующего оборудования в соответствии с действующим законодательством.
Ненадлежащий монтаж и установка агрегата и/или его компонентов, принадлежностей, комплектов и устройств Immergas может вызвать 
непредвиденные проблемы в отношении физических лиц, животных или имущества. Чтобы обеспечить правильный монтаж агрегата, 
внимательно ознакомьтесь с прилагаемыми к нему инструкциями.
Техобслуживание должно проводится уполномоченной компанией, Служба Технической Поддержки представляет в этом смысле гарантию 
квалификации и профессионализма.
Агрегат должен использоваться исключительно по тому назначению, для которого он предназначен. Любое прочее использование следует 
считать неправильным и, следовательно, потенциально представляющим опасность. 
В случае ошибок при монтаже, эксплуатации или техобслуживании, вызванных несоблюдением действующих технических норм и положений 
или указаний, содержащихся в настоящей инструкции (или в любом случае предоставленных изготовителем), с изготовителя снимается 
любая контрактная или внеконтрактная ответственность за любой ущерб, а также аннулируется гарантия. 

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

Изделие не предназначено для стран ЕС

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 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 an authorised company, 
which has specific technical expertise in the system sector, as required by 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 an authorised company. The Authorised After-sales Service represents a guarantee of qualification 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
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1 УСТАНОВКА  
КОТЛА

1.1 ВКАЗІВКИ З УСТАНОВКИ
Котел Victrix TT призначений виключно для на-
стінної установки для опалення та виробництва 
гарячої води в побутових та аналогічних їм умовах.
Місце установки пристрою Immergas та його ак-
сесуарів повинно мати відповідні характеристики 
(технічні та структурні), що дозволяють (в умовах 
безпеки, ефективності та простоти):
- установку (відповідно до вимог технічного 

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

числі заплановані, регулярні, звичайні, позачер-
гові);

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

Стіна повинна бути рівною, без заглиблень та 
бугрів. Ні в якому разі не передбачена установка 
цих пристроїв та устаткування на підлогу або на 
основу (Мал. 1-1).
При зміні типу установки також змінюється кла-
сифікація котла, а саме:

- Котел типу B23 або B53 встановлюється з вико-
ристанням спеціального терміналу для забору 
повітря безпосередньо з середовища, у якому 
встановлено котел.

- Котел типу С встановлюється з використанням 
концентричних труб або інших типів каналів, пе-
редбачених для котлів із герметичною камерою 
для забору повітря і викидання диму.

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

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

До початку установки пристрою необхідно 
перевірити його цілісність після перевезення; у 
разі виникнення сумнівів негайно звернутися до 
поставника. Елементи упаковки (скоби, цвяхи, 
пластикові пакети, пінопласти, тощо..) вважа-
ються джерелами небезпеки, тому слід видалити 
їх у місця, недоступні для дітей. У тому разі, коли 
пристрій буде покрито обшивкою або розміщено 
всередині меблів, необхідно передбачити достатнє 
місце для виконання нормальних робіт з техніч-
ного обслуговування; рекомендується залишити 
щонайменше 3 см між корпусом котла та верти-
кальними стінками меблевого відсіку. Над і під 
котлом має залишитися місце для підключення 
води і димової труби. Біля агрегату не повинні 
знаходитися ніякі легкозаймисті речі (папір, 
дрантя, пластик, полістирол, тощо).
Не розташовувати під котлом побутові електро-
прилади, тому що вони можуть зазнати шкоди 
при включенні запобіжного клапану, забиванні 
зливного сифону або у разі витоку на гідравлічних 
з'єднаннях; інакше виробник не несе відповідаль-
ність за можливу шкоду, спричинену побутовим 
приладам.

Бажано також з причин, перерахованих вище, не 
ставити під ним меблі та інші предмети вжитку 
У разі несправності, поломки або неефективної 
роботи апарат повинен бути вимкнений, після 
цього слід звернутися до кваліфікованого фа-
хівця (наприклад, Центр Технічної Підтримки, 
який має конкретні технічні знання і оригінальні 
запчастини). Ні в якому разі не намагатися від-
ремонтувати або перевірити прилад самим, без 
сторонньої допомоги.
Недотримання наведених вище правил несе за со-
бою особисту відповідальність та втрату гарантії.

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

приміщення, в частково захищеному місці. 
"Частково захищене місце" означає, що котел 
не є під прямим впливом і ризиком проник-
нення атмосферних опадів (дощ, сніг, град і 
т.і.).

  Примітка: Цей тип установки можли-
вий лише тоді, коли це дозволено чинним 
законодавством країни призначення при-
строю.

 - Забороняється встановлювати в приміщеннях  
з небезпекою пожежі (наприклад, гаражі), в по-
тенційно небезпечних приміщеннях побутової 
техніки з використанням газу та попутних їм 
димоходів і каналів для повітря горіння.

 - Заборонена установка на вертикальних по-
верхнях біля місць приготування їжі.

 - З а б о р он яє т ь с я  в с т а новл юв ат и  в 
приміщеннях/ складових частинах 
загальних частин будівлі кондомініуму, 
в н у т р і ш н і х  с х о д а х  т а  в  і н ш и х 
приміщеннях шляхів евакуації (напр. 
сходові майданчики, вестибюлі).

 - Крім того, не слід встановлювати котел 
в приміщеннях/ місцях, які становлять 
частини загального вжитку будинку, такі 
як, наприклад, підвали, під’їзди і т.д., якщо 
інше не передбачено чинним місцевим 
законодавством.

Увага: установка на стіну повинна гарантувати 
стабільну та надійну опору для самого генератора.
Дюбелі (поставляються у комплекті) для кріплен-
ня котла повинні використовуватися виключно 
для його кріплення до стіни; вони можуть забез-
печити необхідну опору лише в тому випадку, 
якщо вставлені вірно (згідно правил поводження 
з технікою) в стіни, що збудовані з повної або 
напівповної цегли. Якщо стіни виготовлені з цегли 
або порожнистих блоків, перегородок з обмеже-
ною статичністю, або відмінні від згаданих вище, 
необхідно провести перевірку статичної системи 
підтримки.

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

1.1 ВКАЗІВКИ З УСТАНОВКИ
Котел Victrix TT призначений виключно для на-
стінної установки для опалення та виробництва 
гарячої води в побутових та аналогічних їм умовах.
Місце установки пристрою Immergas та його ак-
сесуарів повинно мати відповідні характеристики 
(технічні та структурні), що дозволяють (в умовах 
безпеки, ефективності та простоти):
- установку (відповідно до вимог технічного 

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

числі заплановані, регулярні, звичайні, позачер-
гові);

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

Стіна повинна бути рівною, без заглиблень та 
бугрів. Ні в якому разі не передбачена установка 
цих пристроїв та устаткування на підлогу або на 
основу (Мал. 1-1).
При зміні типу установки також змінюється кла-
сифікація котла, а саме:

- Котел типу B23 або B53 встановлюється з вико-
ристанням спеціального терміналу для забору 
повітря безпосередньо з середовища, у якому 
встановлено котел.

- Котел типу С встановлюється з використанням 
концентричних труб або інших типів каналів, пе-
редбачених для котлів із герметичною камерою 
для забору повітря і викидання диму.

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

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

До початку установки пристрою необхідно 
перевірити його цілісність після перевезення; у 
разі виникнення сумнівів негайно звернутися до 
поставника. Елементи упаковки (скоби, цвяхи, 
пластикові пакети, пінопласти, тощо..) вважа-
ються джерелами небезпеки, тому слід видалити 
їх у місця, недоступні для дітей. У тому разі, коли 
пристрій буде покрито обшивкою або розміщено 
всередині меблів, необхідно передбачити достатнє 
місце для виконання нормальних робіт з техніч-
ного обслуговування; рекомендується залишити 
щонайменше 3 см між корпусом котла та верти-
кальними стінками меблевого відсіку. Над і під 
котлом має залишитися місце для підключення 
води і димової труби. Біля агрегату не повинні 
знаходитися ніякі легкозаймисті речі (папір, 
дрантя, пластик, полістирол, тощо).
Не розташовувати під котлом побутові електро-
прилади, тому що вони можуть зазнати шкоди 
при включенні запобіжного клапану, забиванні 
зливного сифону або у разі витоку на гідравлічних 
з'єднаннях; інакше виробник не несе відповідаль-
ність за можливу шкоду, спричинену побутовим 
приладам.

Бажано також з причин, перерахованих вище, не 
ставити під ним меблі та інші предмети вжитку 
У разі несправності, поломки або неефективної 
роботи апарат повинен бути вимкнений, після 
цього слід звернутися до кваліфікованого фа-
хівця (наприклад, Центр Технічної Підтримки, 
який має конкретні технічні знання і оригінальні 
запчастини). Ні в якому разі не намагатися від-
ремонтувати або перевірити прилад самим, без 
сторонньої допомоги.
Недотримання наведених вище правил несе за со-
бою особисту відповідальність та втрату гарантії.

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

приміщення, в частково захищеному місці. 
"Частково захищене місце" означає, що котел 
не є під прямим впливом і ризиком проник-
нення атмосферних опадів (дощ, сніг, град і 
т.і.).

  Примітка: Цей тип установки можли-
вий лише тоді, коли це дозволено чинним 
законодавством країни призначення при-
строю.

 - Забороняється встановлювати в приміщеннях  
з небезпекою пожежі (наприклад, гаражі), в по-
тенційно небезпечних приміщеннях побутової 
техніки з використанням газу та попутних їм 
димоходів і каналів для повітря горіння.

 - Заборонена установка на вертикальних по-
верхнях біля місць приготування їжі.

 - З а б о р он яє т ь с я  в с т а новл юв ат и  в 
приміщеннях/ складових частинах 
загальних частин будівлі кондомініуму, 
в н у т р і ш н і х  с х о д а х  т а  в  і н ш и х 
приміщеннях шляхів евакуації (напр. 
сходові майданчики, вестибюлі).

 - Крім того, не слід встановлювати котел 
в приміщеннях/ місцях, які становлять 
частини загального вжитку будинку, такі 
як, наприклад, підвали, під’їзди і т.д., якщо 
інше не передбачено чинним місцевим 
законодавством.

Увага: установка на стіну повинна гарантувати 
стабільну та надійну опору для самого генератора.
Дюбелі (поставляються у комплекті) для кріплен-
ня котла повинні використовуватися виключно 
для його кріплення до стіни; вони можуть забез-
печити необхідну опору лише в тому випадку, 
якщо вставлені вірно (згідно правил поводження 
з технікою) в стіни, що збудовані з повної або 
напівповної цегли. Якщо стіни виготовлені з цегли 
або порожнистих блоків, перегородок з обмеже-
ною статичністю, або відмінні від згаданих вище, 
необхідно провести перевірку статичної системи 
підтримки.

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

1.1 KURULUM UYARILARI.
Victrix TT Kombi yalnızca duvara montaj ve ev 
içi ve benzer ortamların ısıtılmasında kullanım 
için tasarlanmıştır.
Cihaz ve aksesuarlarının kurulduğu yer, aşağıda-
ki işlemlerin (güvenli koşullar altında, verimli ve 
kolay bir şekilde) yapılması için gerekli (teknik 
ve yapısal) özelliklere sahip olmalıdır: 
- kurulum (teknik standart ve mevzuatlara 

uygun);
- bakım işlemleri (programlanmış, periyodik, 

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

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

Duvarın düz ve pürüzsüz olması ve arkadan 
cihaza müdahale edilmesine engel olacak girinti 
ve çıkıntıların da olmaması gerekir. Kombiler, 
kesinlikle zemin ve temeller üzerine monte 
edilmek amacıyla tasarlanmamışlardır (Şek. 1-1).
Montaj şekline göre kombi sınıfı da değişir, 
şöyle ki: 

- kazan B tipi 23 .o B53eğer hava emiş terminali 
doğrudan kazanın kurulduğu yerden yapıldıy-
sa.

- C tipi kazaneğer kapalı yanma odalı kazanların 
hava emişi ve duman boşaltımı için öngörülen 
konsantrik borular veya diğer tip kanallar 
kullanılarak kurulduysa

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

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

Cihaz monte edilmeden önce eksiksiz olduğu 
kontrol edilmeli, aksi takdirde derhal üreticiye 
başvurulmalıdır. Paketleme maddeleri (klips, 
çiviler, plastik torbalar, polisitirol, vs..) tehlike arz 
ettiklerinden dolayı çocukların ulaşabilecekleri 
yerlere bırakılmamalıdırlar. Cihazın mobilyalar 
arasında veya içinde bulunması halinde normal 
bakımlar için yeterli boşluk bulunması gerekti-
ğinden, kombi ve mobilyanın dikey duvarları ara-
sında 3 cm bırakılması tavsiye edilir. 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, 
polisitirol, vs..).
Kombi altına aletleri koymayın çünkü emniyet 
valfi müdahalesi zarar verebilir, tıkanmış drenaj 
sifonundan, ya da bağlantı kaçakları söz konusu 
olduğunda hidrolik borular içinde; aksi takdirde 
üretici firma ev elektronik eşyalarının olası ha-
sarlarından sorumlu tutulamaz. 
Ayrıca, yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı, 
kombinin altında herhangi bir mobilya bulun-
durulmaması tavsiye edilir. 

Arıza, bozukluk veya işleme kusurlarında, ciha-
zın kapatılması ve yetkili bir firma çağrılması ge-
rekir (cihazınız için orjinal yedek parça kullanan 
özel eğitimli yetkili servislerimize Türkiye’nin her 
yerinden 444 88 22 numaralı telefondan ulaşa-
bilirsiniz!). Bu nedenle hiçbir tamirat teşebbüsü 
veya müdahalede bulunulmamalıdır.
Yukarıda belirtilenlere riayet edilmemesi kişisel 
sorumluluğa ve garantinin geçerliliğini yitirme-
sine neden olur.

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

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

  DİKKAT: Bu tür kurulum yalnızca cihazı 
kullanıldığı ülkenin yürürlükteki yasaları izin 
verdiğinde mümkündür.

 - Gazlı cihazların, atık gaz borularının ve 
yanma havası emiş kanallarının, yangın 
tehlikesi bulunan mekanlara (örneğin garaj, 
vb.), potansiyel olarak tehlikeli ortamlara 
kurulması yasaktır.

 - Mutfak tezgahlarının üzerine gelecek şekilde 
monte edilmesi yasaktır.

 - Aşağıdaki yerlere / apartman binasının ortak 
alanlarını oluşturan ortamlara, iç merdi-
venlere veya diğer acil çıkış yollarını (örn.: 
merdiven boşluğu, giriş holü) oluşturan 
yerlere kurulumu yasaktır.

 - Yürürlükteki yerel kurallardan farklı olmadığı 
sürece bodrum, giriş holü, çatı, tavan arası, 
vb. gibi apartman binalarının ortak bölüm-
lerini oluşturan mekanlarda/ortamlarda 
kurulumu yasaktır.

Dikkat: kombinin duvara montajı, sağlam ve 
etkili bir destek garantilemelidir.
Kombi ile sağlanan (standart olarak verilir) 
dübeller, şayet kombide askı aparatı veya sabit-
leme plakası var ise yalnızca duvara sabitlemede 
kullanılmalıdırlar; bunlar ancak dolu veya yarı 
dolu tuğlalı bir duvara sağlıklı bir şekilde takıl-
mış olmaları halinde (normal sağlıklı teknikler 
kullanılarak) sağlam bir tutuş sağlarlar. Şayet 
duvar, delikli tuğla yada bloklar, sınırlı dengeli 
bölmeler, veya belirtilenden farklı tipte örülmüş 
ise, öncelikle destek sistemi dengesi ön denetiminin 
yapılması gerekir.

Bu kombiler suyu atmosferik basınçtaki kaynama 
seviyesinin altında bir derecede ısıtırlar.

Kendi güç ve verimliliklerine uygun bir ısıtma 
tesisatına ve temiz su dağıtma şebekesi   bağlan-
mış olmaları gerekir.

EVET HAYIR
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1 INSTALACIÓN DE  
LA CALDERA

1.1 ADVERTENCIAS PARA LA 
INSTALACIÓN.

La caldera Victrix TT ha sido pensada únicamen-
te para instalarse en la pared, para calefacción 
y producción de agua caliente sanitaria de uso 
doméstico o similares
El lugar de instalación del aparato y de los 
accesorios Immergas correspondientes, debe 
poseer características adecuadas (técnicas y 
estructurales) tales como para permitir (siempre 
en condiciones de seguridad, eficacia y facilidad):
- la instalación (de acuerdo a los dictámenes de 

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

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

- el desmontaje y desplazamiento (hacia el ex-
terior, en un lugar preparado para la carga y el 
transporte de los equipos y de los componen-
tes) así como también la sustitución eventual 
de los mismos con aparatos y/o componentes 
equivalentes.

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

- Caldera de tipo B23 o Bo B53 si se instala utili-
zando el terminal adecuado para la aspiración 
del aire directamente desde el lugar en el que 
está instalada la caldera.

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

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

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

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

No colocar electrodomésticos bajo la caldera, 
pues podrían resultar dañados si actúa la válvula 
de seguridad del sifón de descarga obstruido, o 
también en el caso de pérdidas de las conexiones 
hidráulicas; si no se respeta esta recomenda-
ción, el fabricante no podrá ser considerado 
responsable de los posibles daños causado a los 
electrodomésticos.
Se recomienda además, por los motivos arriba 
indicados no colocar mobiliario, etc., debajo 
de la caldera. 
En caso de anomalías, fallos o mal funciona-
miento, hay que desconectar el equipo y llamar 
a una empresa habilitada (por ejemplo, al Centro 
de Asistencia Técnica, que dispone de la debida 
capacitación profesional y de los recambios 
originales). El usuario no debe realizar ninguna 
intervención o intento de reparación.
El incumplimiento de estas condiciones exime 
al fabricante de cualquier responsabilidad e 
invalida la garantía.

• Normas de instalación: 
 - esta caldera se puede instalar en exteriores 

en un lugar parcialmente protegido. Por 
lugar parcialmente protegido se entiende 
aquel en el cual la caldera no está expuesta 
directamente a la intemperie (lluvia, nieve, 
granizo, etc..).
Nota: este tipo de instalación es posible solo 
cuando la legislación vigente en el país de 
destinación del aparato lo permite.

 - Se prohíbe la instalación en locales con 
peligro de incendio (por ejemplo: garajes) 
y en locales potencialmente peligrosos, de 
aparatos que funcionan con gas, conductos de 
descarga de humos y conductos de aspiración 
del aire comburente.

 - Está prohibida la instalación en la proyección 
vertical de planos de cocción.

 - Está prohibida la instalación en los siguien-
tes locales/ambientes que forman parte del 
edificio, escaleras u otros elementos que 
constituyan vías de fuga (ej.: rellanos, patios).

 - Además está prohibida la instalación en los 
locales/ambientes comunes del edificio como, 
por ejemplo, sótanos, portales, desvanes, 
buhardillas, guardillones, etc., salvo que estén 
en vigor otras normativas locales.

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

Estas calderas sirven para calentar agua a una 
temperatura inferior a la de ebullición a presión 
atmosférica.
Se deben conectar a un sistema térmico y a una 
red de distribución de agua sanitaria adecuados 
a sus prestaciones y a su potencia.
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1 INSTALACIJA  
KOTLA

1.1 UPOZORENJA PRI INSTALACIJI.
Kotao Victrix TT je projektovan samo za zidnu 
instalaciju; mora se koristiti za grejanje prostorija 
i proizvodnju tople vode za kućnu upotrebu i 
slično 
Mesto gde postavljate ovaj uređaj i dodatnu 
opremu firme Immergas mora posedovati 
odgovarajuće (tehničke i  strukturalne) 
karakteristike koje omogućavaju (uvek pod 
bezbednim i efikasnim uslovima i uslovima koji 
omogućuju 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 tako da se omogući 
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 B23 ili B53 ako se instalira 
korišćenjem prikladnog terminala za usis 
vazduha direktno sa mesta u kojem je instaliran 
kotao.

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

Samo stručno osposobljeno preduzeće je 
ovlašćeno za instalaciju gasnih aparata preduzeća 
Immergas.
Instalacija se mora obaviti u skladu sa propisi-
ma, zakonima na snazi i poštovanjem lokalnih 
tehničkih propisa u skladu sa pravilima dobre 
tehnike.

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 kućne 
aparate ispod kotla jer bi se mogli oštetiti u 
slučaju intervencije bezbednosnog ventila, 
zaštopanog sifona za odvod ili u slučaju curenja 
iz hidrauličnih cevi; u suprotnom slučaju 
se proizvođač neće smatrati odgovornim za 
eventualnu štetu nanesenu kućnim aparatima.
Sem toga , zbog gore navedenih razloga se 

savetuje da ne postavljate nameštaj, itd. ispod 
kotla. 
U slučaju problema, kvara ili nepravilnog 
rada, aparat se mora deaktivirati i obratite se 
kvalifikovanoj firmi (na primer Tehničkom 
servisu 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 delimično zaštićenom mestu. Kada je 
reč o delimično zaštićenom mestu misli se na 
mesto u kojem kotao nije izložen direktnom 
delovanju i prodoru atmosferskih padavina 
(kiše, snega, grada, itd..).

  NAPOMENA:  ova tipologija instalacije 
moguća je samo kada to dozvoljava važeće 
zakonodavstvo u zemlji gde se aparat ugrađuje.

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

 - Zabranjuje se instalacija na vertikalnim 
projekcijama površina za kuvanje.

 - Zabranjuje se instalacija u sledećim pro-
storijama/okruženjima koji su zajednički u 
građevinama, unutrašnje stepenice, izlazi u 
slučaju nužde (npr.: odmorišta na stepeništu, 
tremovi).

 - Sem toga zabranjuje se instalacija u pro-
storima/okruženjima koji su zajednički u 
građevinama kao što su na primer podrumi, 
tremovi, tavani, potkrovlja, itd., sem u slučaju 
drugačijih važećih lokalnih propisa.

Upozorenje: pri instalaciji kotla na zid mora 
se obezbediti stabilan i efikasan držač za sam 
generator. 
Zaglavice (serijski se prilažu) zajedno sa kotlom 
se koriste isključivo za pričvršćivanje na zid;one 
mogu obezbediti pravilno pridržavanje samo 
ako se pravilno postave (u skladu sa pravilima 
dobre tehnike) na zidove izrađene od cigle ili 
polucigle. 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 provesti preliminarnu 
strukturalnu analizu sistema podrške .

Ovi kotlovi služe grejanju vode na nižoj 
temperaturi od one ključanja na atmosferskom 
pritisku.
Moraju biti priključeni na sistem za grejanje ili 
na mrežu snabdevanja vodom koja odgovara 
njihovim performansama i njihovoj snazi.
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1 УСТАНОВКА  
КОТЛА

1.1 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ

Котел Victrix TT был разработан только для 
настенной установки; должен использоваться 
для обогрева и производства горячей хозяй-
ственно-бытовой воды для домашних нужд.
Место для монтажа котла и соответствующих 
принадлежностей Immergas должно обладать 
соответствующими техническими и кон-
струкционными характеристиками, которые 
позволяют выполнить (в условиях безопасно-
сти, эффективной и простой работы):
- монтаж (согласно предписаниям техниче-

ских норм законодательства и технических 
стандартов); 

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

- демонтаж (в том числе перемещение нару-
жу, в место, предназначенное для загрузки 
и транспортировки агрегатов и компо-
нентов), а также их замена аналогичными 
агрегатами и/или компонентами. 

Стена должна быть гладкой, на ней должны 
отсутствовать выемки и углубления, прегра-
ждающие доступ к нижней панели. Данный 
котел не был разработан для установки на 
фундамент или пол (рис. 1-1).
При изменении типа установки меняется 
также классификация котла, в частности:

- Котлы типа B23 или B53, если при их уста-
новке используется особый наконечник 
для всасывания воздуха, непосредственно 
с места, где был установлен котел.

- Котлы типа C, если при их установке 
используются концентрические трубы, 
или другие типы переходников, предусмо-
тренные для котлов с герметичной камерой 
сгорания, для всасывания воздуха и вывода 
выхлопного газа.

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

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

Перед установкой аппарата необходимо 
убедиться в его целостности после транс-
портировки; если это не так, необходимо 
немедленно обратиться к поставщику. Де-
тали упаковки (скобы, гвозди, пластиковые 
пакеты, вспененный полиэстер, и т.д.) нельзя 
оставлять в доступных для детей местах, так 
как они являются источниками опасности. 
В том случае, если аппарат размещается 
внутри шкафа или между двумя шкафами, 
должно быть достаточно пространства для 
нормального техобслуживания; рекоменду-
ется оставлять не менее 3 см между кожухом 
котла и вертикальными панелями шкафа. Над 
котлом должно быть оставлено пространство 
для техобслуживания гидравлических соеди-
нений и системы вывода выхлопных газов. 
Вблизи аппарата не должны находиться 

легковоспламеняющиеся предметы (бумага, 
тряпки, пластика, полистирол и т.д.).
Не устанавливать под котлом домашние 
электрические приборы, так как они могут 
понести ущерб, в случае срабатывания за-
щитного клапана, закупоренного сливного 
сифона или в случае утечки гидравлических 
переходников; в противном случае, изготови-
тель не несёт ответственности, в случае уро-
на, нанесённого электрическим приборам.
Принимая во внимание вышеперечисленное, 
рекомендуется также не устанавливать под 
котлом различные предметы, мебель и т.д. 
В случае неполадок, поломок или сбоев в 
работе, аппарат должен быть отключён, 
а  т а к же  н е о бх од и мо  о б р ат и т ь с я  в 
с п е ц и а л и з и р о в а н н у ю  к о м п а н и ю 
(например, в Авторизованный Сервисный 
центр, который располагает персоналом 
со 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.

• Правила установки: 
 - настоящий котел может быть установлен 

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

  Примечание: этот тип установки воз-
можен лишь в случае, если это позволяет 
действующее в стране установки прибора 
законодательство.

 - Запрещена установка в пожароопасных 
помещениях (например: гаражи, подзем-
ные автостоянки) и потенциально опас-
ных помещениях приборов, работающих 
на газе и соответствующих дымовых 
каналов и воздухозаборников воздуха для 
сгорания.

 - Запрещена установка по вертикальной 
проекции варочной поверхности. 

 - Запрещена установка в помещениях/
средах, являющихся общими в жилых зда-
ниях, внутренних лестницах или других 
элементах, составляющих пути эвакуации  

(например, площадки, подъезды).
 - Установка запрещена также в помещениях/

с т р о е н и я х  о б ще г о  пол ь з ов а н и я , 
например, подвалы, подъезды, чердаки, 
чердачные этажи, и т.д, за исключением 
других указаний действующих местных 
норм.

Внимание: установка котла на стену, должна 
обеспечивать его прочное и надежное кре-
пление к стене.
Дюбеля (входящие в серийный комплект 
поставки), поставляемые вместе с котлом, 
используются только для установки котла 
на стену; могут гарантировать должную 
опору только в том случае, если правильно 
вставлены (согласно общепринятым техни-
ческим правилам) в стену, состоящую из пол-
ных или полуполных кирпичей. В том случае, 
если стена сооружена из полых кирпичей или 
блоков, перегородок с ограниченной статич-
ностью, или из любой другой не указанной в 
документации кладки, необходимо произве-
сти предварительную статическую проверку 
опорной системы.

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

ДА НЕТ
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1 BOILER  
INSTALLATION

1.1 INSTALLATION 
RECOMMENDATIONS.

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

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

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

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

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

- Type B23 or B53 boiler if installed using the 
relevant terminal for air intake directly from 
the room in which the boiler has been installed.

- Type C boiler if installed using concentric 
pipes or other types of pipes envisioned for 
sealed chamber boilers for air intake and ex-
pulsion of flue gas.

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

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

Before installing the appliance, ensure that it is 
delivered in perfect condition; if in doubt, contact 
the supplier immediately. Packing materials (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 flamma-
ble objects away from the appliance (paper, rags, 
plastic, polystyrene, etc.).
Do not place household appliances underneath 
the boiler as they could be damaged if the safety 
valve intervenes, if the drain trap is blocked, or 
if there are leaks from the hydraulic connec-
tions; otherwise, the manufacturer cannot be 
held responsible for any damage caused to the 
household appliances.

For the aforementioned reasons, we recommend 
not placing furnishings, furniture, etc. under 
the boiler. 
In the event of malfunctions, faults or incorrect 
operation, turn the appliance off immediately and 
contact an authorised company (e.g. Technical 
Assistance centre, which has specifically trained 
staff and original spare parts). Do not attempt to 
modify or repair the appliance alone.
Failure to comply with the above implies personal 
responsibility and invalidates the warranty.

• Installation regulations: 
 - this boiler can be installed outdoors in a 

partially protected area. A partially protect-
ed area is one in which the appliance is not 
exposed to the direct action of the weather 
(rain, snow, hail, etc..).
NOTE: this type of installation is only possible 
when permitted by the laws in force in the 
appliance’s country of destination.

 - Installation of gas appliances, flue exhaust 
pipes and combustion air intake pipes is 
forbidden in places with a fire risk (for ex-
ample: garages, closed parking stalls), and 
in potentially dangerous places.

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

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

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

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

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

YES NO
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1.2 ОСНОВНІ РОЗМІРИ.

Умовні позначення:
 V - Підключення електропостачання
 G - Живлення газом
 AC - Вихід гарячої сантехнічної води для системи 

ГВП.
 ACV - Вхід гарячої сантехнічної води для системи 

ГВП, комплект клапану для сонячних пане-
лей (за окремим замовленням, опція)

 AF - Вхід сантехнічної води системи ГВП
 SC - Випуск конденсату (мінімальний внутріш-

ній діаметр Ø 13 мм)
 M - Подача системи
 R - Зворотній рух системи

Висота 
(мм)

Ширина  
(мм)

Глибина 
(мм)

748 440 280
З’ЄДНАННЯ

ГАЗ
ГАРЯЧА ВОДА 
ДЛЯ СИСТЕ-

МИ ГВП

СИСТЕМА 
ОПАЛЕННЯ

G AC AF R M
3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

1.3 ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.
Мінімальна температура -5 °C. Котел осна-
щений антифризною функцією, яка вводить 
в дію насос та запальник, коли температура 
води, що міститься всередині котла, падає 
нижче 4°C.
За цих умов котел є захищеним проти за-
мерзання при температурі середовища -5°C.

Мінімальна температура -15 °C. У тому разі, 
коли котел встановлений в місці, де темпера-
тура опускається нижче -5 °C, апарат може 
заморозитися.
Щоб уникнути ризику замерзання, дотримуй-
тесь таких вказівок:
- захищати систему опалення від замерзан-

ня шляхом введення в систему якісного 
антифризу, що передбачений для захисту 
теплових систем та має гарантію від вироб-
ника на відсутність ризику пошкодження 
теплообмінника та інших складових частин 
котла. Антифриз не повинен шкодити здо-
ров'ю. Необхідно ретельно дотримуватися 
інструкції виробника цієї рідини щодо по-
трібного відсотка відповідно до мінімальної 
температури, при якій ви хочете зберегти 
апарат. Потрібно виготовити   водний роз-
чин з класом потенційного забруднення 
води 2 (EN 1717: 2002 або положення чин-
ного місцевого законодавства).

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

 Матеріали, з яких виготовлений контур 
опалення котлів Immergas, стійкі до ан-
тифризу рідини на основі етилен гліколю 
і пропілену (у разі, коли суміші виготовлені 
якісно).

 Щодо терміну використання та утилізації 
цих речовин, звертайтеся до їх виробника.

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

За цих умов котел є захищеним проти замер-
зання при температурі середовища -15°C.

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

електричного контуру;
- на котел постійно подаються електричне 

живлення та газ;
- котел не є у вимкненому режимі (“off”);
- котел не має аномалій у роботі (Парагр. 

2.5);
- основні компоненти котла та/або комплек-

ту проти замерзання справні.
Щоб гарантія мала силу, поза її дію винесено 
збитки внаслідок збоїв в електричному енер-
гопостачанні або внаслідок недотримання 
вказівок з попередньої сторінки.

ПРИМІТКА: якщо котел встановлений в 
місці, де температура опускається нижче 0 
°C, необхідно передбачити теплоізоляцію 
труб з'єднання, як системі опалення, так і 
системи ГВП.
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1.2 ОСНОВНІ РОЗМІРИ.

Умовні позначення:
 V - Підключення електропостачання
 G - Живлення газом
 AC - Вихід гарячої сантехнічної води для системи 

ГВП.
 ACV - Вхід гарячої сантехнічної води для системи 

ГВП, комплект клапану для сонячних пане-
лей (за окремим замовленням, опція)

 AF - Вхід сантехнічної води системи ГВП
 SC - Випуск конденсату (мінімальний внутріш-

ній діаметр Ø 13 мм)
 M - Подача системи
 R - Зворотній рух системи

Висота 
(мм)

Ширина  
(мм)

Глибина 
(мм)

748 440 280
З’ЄДНАННЯ

ГАЗ
ГАРЯЧА ВОДА 
ДЛЯ СИСТЕ-

МИ ГВП

СИСТЕМА 
ОПАЛЕННЯ

G AC AF R M
3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”
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чин з класом потенційного забруднення 
води 2 (EN 1717: 2002 або положення чин-
ного місцевого законодавства).

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

 Матеріали, з яких виготовлений контур 
опалення котлів Immergas, стійкі до ан-
тифризу рідини на основі етилен гліколю 
і пропілену (у разі, коли суміші виготовлені 
якісно).

 Щодо терміну використання та утилізації 
цих речовин, звертайтеся до їх виробника.

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

За цих умов котел є захищеним проти замер-
зання при температурі середовища -15°C.

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

електричного контуру;
- на котел постійно подаються електричне 

живлення та газ;
- котел не є у вимкненому режимі (“off”);
- котел не має аномалій у роботі (Парагр. 

2.5);
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ту проти замерзання справні.
Щоб гарантія мала силу, поза її дію винесено 
збитки внаслідок збоїв в електричному енер-
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1.2 TEMEL BOYUTLAR.

Açıklamalar: 
 V - Elektrik bağlantısı
 G - Gaz beslemesi
 AC - Sıcak kullanım suyu 
 ACV - Sıhhi sıcak su girişi güneş vanaı 

(optional)
 AF - Soğuk kullanım suyu girişi
 SC - Yoğuşma suyu tahliye borusu (iç 

çapı minimum Ø 13 mm)
 M - Kalorifer sistemi gidiş hattı
 R - Kalorifer sistemi  geri dönüş 

hattı

Boy 
(mm)

Genişlik 
(mm)

Derinlik 
(mm)

748 440 280
BAĞLANTILAR

GAZ KULLANMA  
SUYU TESİSAT

G AC AF R M
3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

1.3 DONMAYA KARŞI KORUMA.
Minimum sıcaklık -5 °C. Kazan, içerisindeki 
suyun -4 °C derecenin altına inmesi halinde oto-
matik olarak pompa ve boyleri devreye sokarak 
donmayı önleyici bir sistemi bulunmaktadır.
Bu koşullarda kombi - 5°C ortam sıcaklığına kadar 
donmaya karşı koruma altındadır.

En düşük sıcaklık-15 °C. Kombinin sıcaklığın 
-5°C’ye indiği ortamlara kurulduğu durumlarda 
donma tehlikesi ile karşılaşabilirsiniz.
Donma riskini önlemek için aşağıdaki talimatlara 
uyulmalıdır: 
- Kalorifer devresinin içine donmayı önleyici 

(ısıtma tertibatları için özel) kaliteli bir antifiri-
zin konması ile donmaya karşı koruma sağlanır. 
Antifriz sıvı sağlığa zararlı olmamalıdır. Antif-
riz sıvı üreticisinin, tesisatın tutulmak istendiği 
minimum sıcaklığa göre kullanılması gereken 
oranla ilgili talimatlarına özenle uyulmalıdır. 
Su kirliliği sınıfı 2 (EN 1717:2002 veya yürür-
lükteki yerel mevzuat hükümleri) olan bir sulu 
çözeltiden elde edilmelidir.

 Dikkat: çok fazla glikol kullanımı cihazın 
işleyişine zarar verebilir.

 Immergas kombilerin ısıtma devresi, etilen gli-
kol esaslı antifrizlere (karışımlar doğru şekilde 
hazırlandığı takdirde) dayanıklı malzemeden 
yapılmıştır.

 Bunların ömrü ve muhtemel imhaları konu-
sunda tedarikçi firma uyarılarına riayet ediniz.

- Su devresini, istek üzerine edinilebilen (buz-
lanmaya 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).

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

Kombiyi donmaya karşı koruma (-5 ° C-15 ° C) 
sadece aşağıdaki koşullarda sağlanır.: 
- kombi doğru bir biçimde gaz ve elektrik kaynak-

larına bağlandı;
- kombi sabit bir şekilde besleniyor;
- kombi off/kapalı konumda değildir;
- kombi arızalıdeğildir (Parag. 2.5);
- kombive/veya antifriz kit temel bileşenleri /

arızalı değildir.
Garantinin etkinliğinde önceki sayfalarda sözü 
edilenlere itaatsizlikten ve elektrik enerjisinin 
kesintiye uğramasından kaynaklanan hasarlar 
hariç tutulur.

NOT: kazanların sıcaklığın 0 °C'nin altına 
düştüğü yerlere kurulumunda gerek kalorifer 
gerekse kullanma suyu bağlantı borularının ısı 
yalıtımı gerekir.

6

IN
ST

A
LA

D
O

R
U

SU
A

R
IO

EN
CA

RG
AD

O 
DE

 M
AN

TE
NI

M
IE

NT
O

1.2 DIMENSIONES PRINCIPALES.

Leyenda: 
 V -  Conexión eléctrica
 G  - Alimentación de gas
 AC - Salida del agua caliente sanitaria
 ACV - Entrada del agua caliente sanitaria 

kit de la válvula solar (opcional)
 AF - Entrada del agua sanitaria
 SC - Descarga de condensación (diáme-

tro interior mínimo de Ø 13 mm)
 M  - Impulsión de la instalación
 R  - Retorno de la instalación

Altura 
(mm) Ancho (mm) Profundidad 

(mm)
748 440 280

CONEXIONES

GAS AGUASANI-
TARIA

INSTALA-
CIÓN

G AC AF R M
3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

1.3 PROTECCIÓN ANTIHIELO.
Temperatura mínima -5°C. La caldera dispone 
de serie de una función antihielo que pone el 
funcionamiento la bomba y el quemador cuando 
la temperatura del agua dentro de caldera está 
por debajo de los 4°C.
Si se cumplen estas condiciones, la caldera está 
protegida contra el hielo hasta una temperatura 
ambiente de -5 °C.

Temperatura mínima -15°C. En caso de que 
la caldera se haya instalado en lugar donde la 
temperatura descienda por debajo de los -5°C el 
equipo puede incluso congelarse.
Para evitar el riesgo de congelación, siga estas 
instrucciones:
- Proteger el circuito de calefacción contra el 

hielo, introduciendo en este circuito un líquido 
anticongelante de una buena marca, expresa-
mente adecuado para el uso para instalaciones 
térmicas y con garantía del productor que no se 
provoquen daños al intercambiador y a otros 
componentes de caldera. El líquido antihielo 
no debe dañar la salud. Siga rigurosamente 
las instrucciones de su fabricante relativas al 
porcentaje que hay que aplicar en función de la 
temperatura mínima a la que se desea preservar 
la instalación. Debe prepararse una solución 
acuosa con clase de potencial contaminante 
del agua 2 (EN 1717:2002 o disposiciones 
normativas locales vigentes).

 Atención: el uso excesivo de glicol podría 
poner el peligro el buen funcionamiento del 
aparato.

 Los materiales con los que se fabrica el circuito 
de calefacción de las calderas Immergas resisten 
a los líquidos anticongelantes a base de glicoles 
etilénicos y propilénicos (si las mezclas se prepa-
ran como corresponde).

 Para la duración y eventual eliminación siga 
las instrucciones del proveedor.

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

Si se cumplen estas condiciones, la caldera está 
protegida contra el hielo hasta una temperatura 
de -15 °C. 

La protección de la caldera contra la congelación 
(ya sea para -5°C que para -15°C) 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 anomalía (Apar. 2.5);
- los componentes esenciales de la caldera y/o del 

kit antihielo no estén averiados.
La garantía excluye daños debidos a la interrup-
ción del suministro eléctrico o al incumplimiento 
de las instrucciones anteriormente indicadas.

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

Objašnjenja:
 V - Električno povezivanje
 G - Napajanje gasom
 AC - Izlaz tople sanitarne vode
 ACV - Ulaz tople sanitarne vode 

komplet solarnog ventila (opcija)
 AF - Ulaz sanitarne vode
 SC - Odvod kondenzacije (unutrašnji 

minimalni prečnik Ø 13 mm)
 M - Polazni deo uređaja
 R - Povratni deo uređaja

Visina 
(mm)

Širina  
(mm)

Dubina  
(mm)

748 440 280
PRIKLJUČCI

GAS SANITARNA 
VODA UREĐAJ

G AC AF R M
3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

1.3 ZAŠTITA OD ZAMRZAVANJA.
Mininalna temperatura -5°C. Kotao je serijski 
opremljen anti-friz funkcijom koja stavlja u 
pogon pumpu i gorionik svaki put kada se 
temperatura vode sadržane u unutrašnjosti kotla 
spusti ispod 4°C.
U ovakvim uslovima je kotao zaštićen protiv 
zamrzavanja sve do prostorne temperature od 
-5°C.

Minimalna temperatura -15°C. U slučaju 
da je kotao instaliran na mestu u kojem će se 
temperatura spuštati ispod -5°C è može doći do 
zamrzavanja aparata.
Da biste onemogućili rizik od zamrzavanja, 
pridržavajte se sledećih uputstava:
- zaštitite od zamrzavanja krug za grejanje na 

način da ulijete u njega anti-friz tečnost dobrog 
kvaliteta koja se izričito koristi za termičke 
uređaje i na kojoj se jasno navodi da ne nanosi 
štetu na izmenjivaču i drugim delovima kotla. 
Anti-friz tečnost ne sme štetiti zdravlju. Strogo 
se pridržavajte uputstava proizvođača iste 
tečnosti u vezi sa potrebnim procentima u 
odnosu na minimalnu temperaturu na kojoj se 
želi očuvati uređaj. Mora se pripremiti vodena 
tečnost sa klasom potencijalnog zagađenja 
na vodu 2 (EN 1717:2002 ili odredbe važećih 
lokalnih propisa).

 Pažnja: preterano korišćenje glikola može 
ugroziti pravilan rad aparata.

 Materijali od kojih je izrađen krug za 
grejanjekotlova firme Immergas su izdržljivi 
na anti-friz tečnosti na bazi etilen glikola i 
propilena(u slučaju da su mešavine pravilno 
pripremljene).

 U vezi sa trajanjem i eventualnim odlaganjem, 
pridržavajte se indikacija snabdevača.

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

U takvim uslovima kotao je zaštićen od 
zamrzavanja sve do temperature od -15°C.

Zaštita kotla od zamrzavanja (bilo na -5°C kao i 
na -15°C) je na ovaj način obezbeđena 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 anomaliji (Pogl. 2.5);
- osnovne komponente kotla i/ili kompleta protiv 

zamrzavanja nisu u kvaru.
Nisu pokrivena garancijom oštećenja koja su 
posledica prekida u snabdevanju električnom 
energijom i nepoštovanja 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 bilo 
one sanitarne bilo za grejanje.
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1.2 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ.

Условные обозначения:
 V - Подключение электропитания
 G - Подача газа
 AC - Выход горячей санитарной воды
 ACV - Вход горячей хозяйственно-быто-

вой воды с комплекта солнечного 
клапана (факультативно)

 AF - Вход хозяйственно-бытовой воды
 SC - Слив конденсата (внутренний 

минимальный диаметр Ø 13 мм)
 M - Подача в систему
 R - Возврат из системы

Высота 
(мм)

Ширина 
(мм)

Глубина  
(мм)

748 440 280
ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНЖЕНЕРНЫМ 

СЕТЯМ

ГАЗ

ХОЗЯЙ-
СТВЕН-

НО-БЫТО-
ВАЯ ВОДА

УСТАНОВ-
КА

G AC AF R M
3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

1.3 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ.
Минимальная температура -5°C. Котел 
серийно оборудован системой защиты от 
замерзания, которая приводит в действие 
насос и горелку в том случае, когда темпера-
тура воды внутри котла опускается ниже 4°C.
В настоящих условиях, котел защищён от 
замерзания до температуры окружающей 
среды -5°C.

Минимальная температура -15°C. В том 
случае, если котёл установлен в месте, где 
температура опускается ниже -5°C может 
произойти облединение изделия.
Во избежание замораживания, придерживать-
ся следующих правил:
- защитить от обледенения контур отопле-

ния, для этого добавить в контур антиф-
риз хорошего качества, подходящий для 
использования в системах отопления и с 
гарантией от производителя, что не будет 
нанесён урон теплообменнику и другим 
компонентам котла. Антифриз не должен 
быть вредным для здоровья. Необходимо 
тщательно следовать инструкциям из-
готовителя, что касается необходимого 
процентного соотношения относительно 
минимальной температуры, при которой 
должна быть сохранена установка. Необ-
ходимо приготавливать водный раствор 
второго возможного класса загрязнения 
воды 2 (EN 1717:2002 или нормативные 
требования местных законов).

 Внимание! Чрезмерное количество гликоля 
может отрицательно повлиять на работу 
прибора.

 Материалы, из которых изготовлена 
отопительная система котлов Immergas, 
устойчивы к антифризам на основе эти-
леновых и пропиленовых гликолей ( в том 
случае если растворы приготовлены, как 
следует). 

 Срок эксплуатации и указания по сдаче в 
утиль, приведены в указаниях поставщика.

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

В настоящих условиях, котел защищён от 
замораживания до температуры окружаю-
щей среды -15°C.

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

ме газового и электропитания;
- к котлу постоянно подключено питание;
- котел не находится в режиме “Выкл”;
- котел включен и нет неполадок (параг. 2.5);
- основные компоненты котла и/или ком-

плекта против замораживания не нахо-
дятся в аварийном режиме.

Гарантией не покрываются убытки, вызван-
ные прерыванием подачи электроэнергии и 
при несоблюдении вышеуказанных правил.

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

Key:
 V - Electrical connection
 G - Gas supply
 AC - Domestic hot water outlet
 ACV - Solar valve kit D.H.W. inlet 

(optional)
 AF - Domestic cold water inlet
 SC - Condensate drain (minimum 

internal diameter Ø 13 mm)
 M - System flow
 R - System return

Height 
(mm)

Width  
(mm)

Depth 
(mm)

748 440 280
CONNECTIONS

GAS DOMESTIC 
WATER SYSTEM

G AC AF R M
3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

1.3 ANTI-FREEZE PROTECTION.
Minimum temperature -5°C. The boiler comes 
standard with an anti-freeze function that ac-
tivates the pump and burner when the system 
water temperature in the boiler falls below 4°C.
In these conditions the boiler is protected against 
freezing to an ambient temperature of -5°C.

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

by inserting a good-quality antifreeze liquid 
into this circuit, which is specially suited for 
central heating systems and which is manu-
facturer guaranteed not to cause damage to 
the heat exchanger or other components of 
the boiler. The antifreeze liquid must not be 
harmful to one's health. The instructions of the 
manufacturer of this liquid must be followed 
scrupulously regarding the percentage neces-
sary with respect to the minimum temperature 
at which the system must be kept. An aqueous 
solution must be made with potential pollution 
class of water 2 (EN 1717:2002 or local regula-
tions in force).

 Attention: the excessive use of glycol could 
jeopardise the proper functioning of the ap-
pliance.

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

 For life and possible disposal, follow the sup-
plier's instructions.

- Protect the domestic hot water circuit against 
freezing by using an accessory that is supplied 
on request (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).

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

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

tricity power supply circuits;
- the boiler is powered constantly;
- the boiler is not in “off” mode;
- the boiler is not in anomaly conditions (par. 2.5);
- the essential components of the boiler and/or 

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

NOTE: if the boiler is installed in places where 
the temperature falls below 0°C the domestic 
hot water and central heating attachment pipes 
must be insulated.
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Умовні позначення:
 V - Підключення електропостачання
 G - Живлення газом
 AC - Вихід сантехнічної води для системи ГВП
 AF - Вхід сантехнічної води для системи ГВП
 SC - Випуск конденсату (мінімальний внутріш-

ній діаметр Ø 13 мм)
 M - Подача системи
 R - Зворотній рух системи

 1 - Кран наповнення системи
 2 - Кран випорожнення системи
 3 - Патрубок перевірки зливу запобіжного 

клапану 3 бар

1.4 ВУЗОЛ ПІДКЛЮЧЕННЯ КОТЛА.
Вузол підключення, який включає все необхідне 
для здійснення гідравлічних підключень та під'єд-
нання до газової системи, надається як додатковий 
комплект (опція); всі підключення слід виконува-
ти, як зазначено у відповідному листі інструкцій 
за допомогою контактів, як зображено на мал. 1-3.

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

Якість газу. Пристрій було спроектовано для ро-
боти на горючому газові, без будь-яких домішок; 
інакше необхідно приєднати відповідні фільтри 
по лінії до пристрою для очищення горючого газу.
Баки для зберігання (якщо газ подається з ре-
зервуару GPL/зрідженого пропану).
- Може статися, що нові резервуари для збері-

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

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

1.6 ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ГІДРАВЛІЧНОЇ 
СИСТЕМИ.

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

РЗгідно з існуючими технічними правилами нака-
зується для теплоелектростанцій та водоочисних 
станцій для захисту станцій та устаткування від 
обростання (наприклад, вапняними відкладення-
ми) за рахунок утворення шламу та інших шкід-
ливих відкладень. Для підтримання дії гарантії на 
теплообмінник слід також дотримуватися вимог, 
зазначених у пункті 1.21.

Гідравлічні з'єднання слід виконувати раціональ-
но, керуючись точками приєднання на шаблоні 
котла.

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

З метою дотримання вимог до систем, визначе-
них у EN 1717 щодо забруднення питної води, 
та дотримання чинних технічних норм щодо 
приміщень, рекомендується застосовувати 
комплект попередження протитечії IMMERGAS, 

який встановлюється перед з'єднанням впуску 
холодної води в котел. Крім того, рекомендується, 
щоб рідина-теплоносій (напр,: вода + гліколь), що 
подається в первинну систему котла (систему опа-
лювання), відповідала вимогам діючих технічних 
норм країни користування.

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

Запобіжний клапан 3 бар. Злив запобіжного 
клапану виведений на вихід сифону для виводу 
конденсату. Внаслідок цього у випадку проведення 
робіт на клапані рідина, яка при цьому виходить 
назовні, зливається через зливну трубу сифону 
для виводу конденсату.
На всякий випадок у нижній частині пристрою 
передбачений патрубок для зливу (посил. 3 мал. 
1-3) з відповідною заглушкою; цей патрубок слу-
жить для перевірки присутності рідини в системі 
зливу, а також для перевірки ефективності роботи 
запобіжного клапану 3 бар.

Випуск конденсату. Для випуску конденсату 
води, що накопичується в пристрої, слід виконати 
з'єднання з системою каналізації, використо-
вувати труби з характеристиками опору проти 
кислотних конденсатів та внутрішнім діаметром 
Ø щонайменше в 13 мм. Система сполучення 
пристрою с каналізацією повинна передбачати 
захист від заморожування рідини, що знаходиться 
в ньому. Перед пуском пристрою в експлуатацію 
слід переконатися в тому, що конденсат випуска-
ється належним чином; потім, після пуску, слід 
перевірити, щоб сифон заповнився конденсатом 
(парагр. 1.22). Крім того, слід дотримуватися вимог 
технічних норм та правил чинного законодавства 
щодо виведення відпрацьованої рідини.
У випадку, якщо відведення конденсату не 
відбувається у вихлопній системі стічних 
вод, необхідно встановити нейтралізатор 
конденсату, який забезпечує дотримання 
п а р а м е т рі в ,  в с т а н ов л е н и х  ч и н н и м 
законодавством..

7

УС
ТА

Н
О

ВК
А

К
О

РИ
С

ТУ
ВА

Н
Н

Я
ТЕ

ХН
ІЧ

Н
Е 

ОБ
СЛ

УГ
ОВ

УВ
АН

Н
Я

Умовні позначення:
 V - Підключення електропостачання
 G - Живлення газом
 AC - Вихід сантехнічної води для системи ГВП
 AF - Вхід сантехнічної води для системи ГВП
 SC - Випуск конденсату (мінімальний внутріш-

ній діаметр Ø 13 мм)
 M - Подача системи
 R - Зворотній рух системи

 1 - Кран наповнення системи
 2 - Кран випорожнення системи
 3 - Патрубок перевірки зливу запобіжного 

клапану 3 бар

1.4 ВУЗОЛ ПІДКЛЮЧЕННЯ КОТЛА.
Вузол підключення, який включає все необхідне 
для здійснення гідравлічних підключень та під'єд-
нання до газової системи, надається як додатковий 
комплект (опція); всі підключення слід виконува-
ти, як зазначено у відповідному листі інструкцій 
за допомогою контактів, як зображено на мал. 1-3.

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

Якість газу. Пристрій було спроектовано для ро-
боти на горючому газові, без будь-яких домішок; 
інакше необхідно приєднати відповідні фільтри 
по лінії до пристрою для очищення горючого газу.
Баки для зберігання (якщо газ подається з ре-
зервуару GPL/зрідженого пропану).
- Може статися, що нові резервуари для збері-

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

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

1.6 ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ГІДРАВЛІЧНОЇ 
СИСТЕМИ.

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

РЗгідно з існуючими технічними правилами нака-
зується для теплоелектростанцій та водоочисних 
станцій для захисту станцій та устаткування від 
обростання (наприклад, вапняними відкладення-
ми) за рахунок утворення шламу та інших шкід-
ливих відкладень. Для підтримання дії гарантії на 
теплообмінник слід також дотримуватися вимог, 
зазначених у пункті 1.21.

Гідравлічні з'єднання слід виконувати раціональ-
но, керуючись точками приєднання на шаблоні 
котла.

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

З метою дотримання вимог до систем, визначе-
них у EN 1717 щодо забруднення питної води, 
та дотримання чинних технічних норм щодо 
приміщень, рекомендується застосовувати 
комплект попередження протитечії IMMERGAS, 

який встановлюється перед з'єднанням впуску 
холодної води в котел. Крім того, рекомендується, 
щоб рідина-теплоносій (напр,: вода + гліколь), що 
подається в первинну систему котла (систему опа-
лювання), відповідала вимогам діючих технічних 
норм країни користування.

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

Запобіжний клапан 3 бар. Злив запобіжного 
клапану виведений на вихід сифону для виводу 
конденсату. Внаслідок цього у випадку проведення 
робіт на клапані рідина, яка при цьому виходить 
назовні, зливається через зливну трубу сифону 
для виводу конденсату.
На всякий випадок у нижній частині пристрою 
передбачений патрубок для зливу (посил. 3 мал. 
1-3) з відповідною заглушкою; цей патрубок слу-
жить для перевірки присутності рідини в системі 
зливу, а також для перевірки ефективності роботи 
запобіжного клапану 3 бар.

Випуск конденсату. Для випуску конденсату 
води, що накопичується в пристрої, слід виконати 
з'єднання з системою каналізації, використо-
вувати труби з характеристиками опору проти 
кислотних конденсатів та внутрішнім діаметром 
Ø щонайменше в 13 мм. Система сполучення 
пристрою с каналізацією повинна передбачати 
захист від заморожування рідини, що знаходиться 
в ньому. Перед пуском пристрою в експлуатацію 
слід переконатися в тому, що конденсат випуска-
ється належним чином; потім, після пуску, слід 
перевірити, щоб сифон заповнився конденсатом 
(парагр. 1.22). Крім того, слід дотримуватися вимог 
технічних норм та правил чинного законодавства 
щодо виведення відпрацьованої рідини.
У випадку, якщо відведення конденсату не 
відбувається у вихлопній системі стічних 
вод, необхідно встановити нейтралізатор 
конденсату, який забезпечує дотримання 
п а р а м е т рі в ,  в с т а н ов л е н и х  ч и н н и м 
законодавством..
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Açıklamalar: 
 V - Elektrik bağlantısı
 G - Gaz beslemesi
 AC - Sıcak kullanım suyu
 AF - Soğuk kullanım suyu girişi
 SC - Yoğuşma suyu tahliye borusu (iç çapı mini-

mum Ø 13 mm)
 M - Kalorifer tesisatı gidiş hattı
 R - Kalorifer tesisatı geri dönüş hattı

 1 - Tesisat doldurma musluğu
 2 - Tesisat boşaltma musluğu
 3 - Egzoz Vana sinyali emniyet vanası 3 bar

1.4 KOMBİ BAĞLANTI GRUBU.
Bağlantı grubu gereken her şeyden oluşur hid-
rolik ve gaz cihazı montaj bağlantılarını yapmak 
için optional bir kit sağlanır, bağlantıları yap-
ma(k) göreli talimat sayfasında belirtildiği gibi 
incir içindeki temsil saldırıları kullanarak. 1-3.

1.5 GAZ BAĞLANTISI.
Kombilerimiz metan gazı (G20) ve L.P.G. ile 
çalıştırmak için yapılmışlardır. Beslenme bo-
rularının 3/4”G kombi bağlantılarına eşit ya da 
daha büyük olması gerekmektedir.Gaz bağlantısı 
yapılmadan evvel gaz hattı ve boruları içerisinde 
ileride kombinin veriminin düşmesine neden 
olabilecek tüm kalıntıların temizlenmesi ge-
rekmektedir. Ana hattan dağıtılan gazın kombi 
için öngörülen türde olduğunu kontrol etmek 
gerekmektedir (kombi cihazı üzerinde yer alan 
etikete bakınız). Farklılık olması halinde kombi 
üzerinde müdahale yapılarak diğer cins gaza 
uydurulması gerekir (gaz değişimi durumunda 
cihazların dönüşümüne bakınız). Ayrıca, yetersiz 
olması halinde kombinin gücünü etkileyebilecek 
ve kullanıcıya zorluklar yaratabilecek, kombinin 
beslenmesinde kullanılacak ağ dinamik basıncı-
nın (doğal gaz veya L.P.G.)yürürlükteki teknik 
düzenlemelere uygun olup olmadığının kontrol 
edilmesi gerekir.
Gaz musluğu bağlantısının doğru yapıldığından 
emin olun. Yanıcı gaz sürücü borusu, kombi 
azami güç koşullarındayken dahil yakıcıya doğru 
gaz miktarını iletebilmesi ve cihazın verimlili-
ğini garantilemek için tam olarak yürürlükteki 
talimatlar bazında boyutlandırılmalıdır. Kavşak 
sistemi geçerli olan teknik kurallara uyumlu 
olması gerekir.

Yanıcı gaz kalitesi. Cihaz yabancı madde ihtiva 
etmeyen saf yakıtla kullanılmak üzere tasar-
lanmıştır; aksi olması halinde, yakıtın saf hale 
getirilmesinin sağlanması amacıyla cihaza gerekli 
filtre sistemlerinin ilave edilmesi gerekmektedir.
Stok tankı (LPG deposundan beslenme ha-
linde).
- Yeni LPG stok tanklarının içinde, cihaza giden 

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

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

1.6 HİDROLİK BAĞLANTI.
Dikkat: kombinin bağlantılarının yapılmasından 
evvel cihaz garantisinin geçerliliğini yitirmemesi 
için, kondensasyon modülünde (borular, ısıtıcı 
aksam, vs.) oluşması muhtemel kalıntıları çözücü 
veyahut da emsal maddeler kullanarak arındırın, 
aksi takdirde kombinin çalışmasına olumsuz 
etki yaparlar. 

Yürürlükteki teknik standartlarca, tesisat ve 
cihazı kireç bağlamaları (örneğin kireç artıkları) 
ve mantar ve diğer zararlı artıkların oluşumun-
dan korumak için termik ve su tesisatı suyunun 
işlenmesi buyrulur. Garantiyi  geçersiz kılmak 
için ısı eşanjörü üzerinde 1.21 paragrafta da ki  
gereksinimleri uymanız gerekir.

Hidrolik bağlantılar, kombinin şablonu üzerin-
deki askılar kullanılarak mantıklı bir şekilde 
izlenmelidir.

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

Geçerli Düzenlemeler sistem tarafından kurulan 
gereksinimlerini karşılamak üzere içme suyu 
kirliliği konusunda, IMMERGAS Kit kabulünü 
öneririz kullanılacak bağlantı kombinin kaza-
nın soğuk su girişinde. Ayrıca, primer devreye 
(kalorifer devresine) giren ısı taşıyıcı akışkanın 
(örn. su + glikol) standartlara uygun olması 
tavsiye edilir.

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

Emniyet vanası 3 bar. Emniyet valfi tahliye sifon 
aktarılmaktadır. Bu nedenle vanaya müdahale 
durumunda dökülen sıvı kanalizasyon içine 
gidecek drenaj hortumu kullanarak yoğuşma 
drenaj sifonu.
Cihazın alt kısmında hala bir akıntı (ref. 3 şekil 
1-3) Montaj hazırlanmıştır onun kapağı ile de-
şarj devresinde sıvı varlığını doğrulamak için ve 
emniyet vanası 3 bar çalışmasını denetlemek için.

Yoğuşma suyu tahliyesi. Cihaz tarafından 
üretilen yoğuşma suyu tahliyesi için, içinde en 
azından 13mm'lik Ø olan ve asitik yoğuşma 
sularına dayanıklı borular aracılığı ile atık su 
şebekesine bağlanmak gerekir. Cihazın atık 
su şebekesi ile bağlantısı bağlantı tesisatının 
içerdiği sıvının donmasını engelleyecek şekilde 
yapılmalıdır. Cihazı devreye almadan önce 
yoğuşma düzgün kaldırılabilmesinden emin 
olun; sonra ilk ateşleme emin olun sifon convolve 
tarafından doldurulur (parag. 1.22). Ayrıca, atık 
suların tahliyesinde yürürlükteki talimatnameye, 
ulusal ve yerel düzenlemelere dikkat etmek 
gerekir.
Yoğuşmanın atık su boşaltma sisteminde olmaması 
durumunda yürürlükteki mevzuat tarafından 
öngörülen parametrelere uyulmasını sağlayacak 
yoğuşma nötrleştiricisinin kurulması gereklidir.
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Leyenda: 
 V - Conexión eléctrica
 G  - Alimentación de gas
 AC - Salida del agua caliente sanitaria
 AF - Entrada del agua sanitaria
 SC - Descarga de condensación (diámetro interior 

mínimo de Ø 13 mm)
 M - Impulsión de la instalación
 R - Retorno de la instalación

 1 - Grifo de llenado de la instalación
 2 - Grifo de vaciado de la instalación
 3 - Empalme de indicación de descarga de la 

válvula de seguridad 3 bares

1.4 GRUPO DE CONEXIÓN DE LA 
CALDERA.

El grupo de conexión compuesto por todo lo 
necesario para realizar conexiones hidráulicas 
e instalación de gas del equipo, se entrega como 
kit opcional. Realice las conexiones como se 
indica en el manual de instrucciones corres-
pondiente usando las conexiones representadas 
en la fig. 1-3.

1.5 CONEXIÓN AL GAS.
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 interior 
de todos los conductos de la instalación de con-
ducción del combustible para eliminar posibles 
residuos que podrían comprometer el buen 
funcionamiento de la caldera. Además, es nece-
sario 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). Tam-
bién es importante controlar la presión del gas 
(metano o GLP) que se utilizará para alimentar 
la caldera, que deberá ser conforme a las norma-
tivas vigentes, ya que una presión insuficiente 
puede afectar el rendimiento del generador y por 
lo tanto producir molestias al usuario.
Comprobar que la conexión de la llave del gas es 
correcta. Las dimensiones del tubo de entrada 
del gas deben ser conformes con las normativas 
vigentes para que el quemador reciba la cantidad 
de gas que necesita incluso cuando el generador 
funciona a la máxima potencia, de forma que se 
mantengan las prestaciones de la caldera (ver 
los datos técnicos). El sistema de conexión debe 
ser conforme con las normas técnicas vigentes.

Calidad del gas combustible. El equipo se ha 
diseñado para funcionar con gas sin impurezas. 
Si el gas utilizado no es puro, hay que instalar 
filtros de entrada con el fin de restablecer la 
pureza del combustible.
Depósitos de almacenamiento (en caso de 
suministro desde depósito de GLP).
- Es posible que los depósitos de almacenamiento 

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

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

1.6 CONEXIÓN HIDRÁULICA.
Atención: antes de efectuar las conexiones de la 
caldera, para que no se venza la garantía del mó-
dulo de condensación, limpiar bien la instalación 
térmica (tuberías, cuerpos calentadores, etc.) con 
decapantes adecuados o desincrustantes capaces 
de eliminar los posibles residuos que puedan 
afectar al funcionamiento de la caldera.

Se prescribe un tratamiento del agua de la ins-
talación térmica e hídrica, según la normativa 
técnica vigente, con el fin de preservar la instala-
ción y el aparato de incrustaciones (por ejemplo, 
depósitos de cal), de la formación de lodos y 
otros depósitos nocivos. Para que no se venza la 
garantía del intercambiador, respete además lo 
indicado en el apartado 1.21.

Las conexiones hidráulicas deben ser efectuadas 
de forma racional, utilizando los puntos de co-
nexión indicados por la plantilla de la caldera.

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 normativas vigentes sobre la 
contaminación del agua potable, se recomienda 
utilizar el kit anti reflujo IMMERGAS en la 
parte anterior a la conexión de entrada del agua 

fría de la caldera. Se recomienda además que el 
fluido caloportador (por ej. agua + glicol) que se 
introduce en el circuito primario de la caldera 
(circuito de calefacción) 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.

Válvula de seguridad 3 bares. El desagüe de 
la válvula de seguridad se ha conectado a la 
salida del sifón de descarga de condensación. 
Por consiguiente, en caso de intervención de la 
válvula, el líquido que sale se canalizará hacia la 
alcantarilla mediante el tubo de descarga del sifón 
de descarga de condensación.
En la parte inferior del equipo se ha colocado 
un empalme de descarga (ref. 3 fig. 1-3) con 
el respectivo tapón de cierre para controlar la 
presencia de líquido en el circuito de descarga y 
para comprobar la intervención de la válvula de 
seguridad de 3 bares.

Descarga de la condensación. Para la descarga 
del agua de condensación del aparato, conéctese 
a la red de alcantarillado mediante tubos capaces 
de resistir a las condensaciones ácidas, con un 
diámetro interno de al menos 13 mm. El sistema 
de conexión del aparato con la red de alcantaril-
lado se debe realizar de manera tal que se evite 
el congelamiento del líquido contenido en el 
mismo. Antes de la puesta en funcionamiento 
del aparato asegúrese de que la condensación 
se pueda evacuar correctamente. Después de la 
primera puesta en marcha controle que el sifón 
se haya llenado de condensación (apart. 1.22). 
Además, se deben respetar las normativas y las 
disposiciones nacionales y locales vigentes para 
la descarga de aguas refluentes.
En el caso en que la descarga de la condensación 
no tenga lugar en el sistema de descarga de las 
aguas residuales, es necesario instalar un neutra-
lizador de condensación que garantice el respeto 
de los parámetros previstos por la ley vigente.
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Objašnjenja:
 V - Električno povezivanje
 G - Napajanje gasom
 AC - Izlaz tople sanitarne vode
 AF - Ulaz sanitarne vode
 SC - Odvod kondenzacije (unutrašnji minimalni 

prečnik Ø 13 mm)
 M - Polazni deo uređaja
 R - Povratni deo uređaja

 1 - Slavina za punjenje uređaja
 2 - Slavina za pražnjenje uređaja
 3 - Spojka signalizacije odvoda sigurnosnog 

ventila 3 bara

1.4 GRUPA ZA POVEZIVANJE KOTLA.
Grupa za povezivanje se sastoji od svega onoga 
što je potrebno za hidraulično povezivanje a 
gasni uređaj aparata se prilaže kao dodatni 
komplet, obavite povezivanje na način naveden 
u odgovarajućem listiću sa uputstvima na način 
da koristite spojke predstavljene na sl. 1-3.

1.5 POVEZIVANJE NA GAS.
Naši kotlovi su proizvedeni da bi radili na gas 
metan (G20) i TNG. 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). Važno je proveriti dinamički pritisak 
mreže (metana ili TNG-a) koji će se koristiti za 
napajanje kotla. Taj pritisak mora biti u skladu 
sa propisima jer ukoliko je neodgovarajući može 
uticati na snagu generatora i na taj način 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 tehničkim propisima na snazi.

Kvalitet goriva gasa. Aparat je projektovan 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 TNG-a).

-  Može se desiti da novi rezervoari za skladištenje 
TNG-a mogu sadržavati inertne ostatke gasa 
(azota) i osiromašuju mešavinu koju ispušta 
aparat čime dolazi do anomalija u radu.

- Zbog sastava mešavine TNG-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 menjaju i 
performanse istog.

1.6 HIDRAULIČNO POVEZIVANJE.
Pažnja: pre nego što obavite povezivanje kotla, da 
ne bi došlo do nevaženja garancije na primarnom 
izmenjivaču, dobro operite toplotni 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 tehničkim propisom na snazi, 
predviđa se tretman vode toplotnog uređaja i 
onog za vodu u cilju očuvanja aparata od naslaga 
(na primer, naslaga kamenca) od stvaranja mulja 
i drugih štetnih naslaga. Da bi garancija u odnosu 
na izmenjivač važila, morate da poštujete ono što 
je propisano u poglavlju 1.21.

Hidraulično priključivanje se mora racionalno 
obaviti na način da koristite priključke na 
šablonu kotla.

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-
ovih 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.

Sigurnosni ventil 3 bara. Odvod sigurnosnog 
ventila je kanalisan na izlaz sifona za odvod 
kondenzacije.  Kao posledica, u slučaju 
intervencije ventila tečnost će oteći u kanalizaciju 
kroz cev za odvod sifona za izbacivanje 
kondenzacije.
Na donjem delu aparata je ipak predviđena 
spojka za odvod (ref. 3 sl. 1-3) sa odgovarajućim 
čepom za zatvaranje da biste proverili ima li 
tečnosti u krugu za odvod i proverili intervenciju 
sigurnosnog ventila 3 bara.

Odvod kondenzacije. Za odvod kondenzacije 
koju stvara aparat, morate se povezati na kana-
lizaciju uz pomoć cevi koje su otporne na kisele 
kondenzacije i imaju unutrašnji Ø od barem 13 
mm. Uređaj za povezivanje aparata na kanali-
zaciju se mora izraditi na način da ne dođe do 
zamrzavanja tečnosti koju sadrži. Pre puštanja 
u rad aparata uverite se da se kondenzacija 
može izbaciti na ispravan način; nakon prvog 
uključivanja se uverite da je sifon pun kondenza-
cije (pogl. 1.22). Sem toga pridržavajte se lokalnih 
i nacionalnih propisa na snazi u pogledu odvoda 
otpadnih voda.
U slučaju da se odvod kondenzata ne obavi u 
odvodni sistem otpadnih voda, potrebno je in-
stalirati neutralizator kondenzata koji obezbeđuje 
usklađenost sa parametrima predviđenim važećim 
propisima.
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Условные обозначения:
 V - Подключение электропитания
 G - Подача газа
 AC - Выход горячей хозяйственно-бытовой воды
 AF - Вход хозяйственно-бытовой воды
 SC - Слив конденсата (внутренний минимальный 

диаметр Ø 13 мм)
 M - Подача в систему
 R - Возврат из системы

 1 - Кран заполнения системы
 2 - Кран слива воды из системы
 3 - Выход для сигнала слива предохранительного 

клапана 3 бар

1.4 УЗЕЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОТЛА.
Узел подключения состоит из всего необходимого 
для выполнения гидравлических подключений и 
газового питания прибора, поставляется в виде 
факультативного комплекта. Выполнить под-
ключения, как указано в листе с инструкциями, 
используя крепления, показанные на рис. 1-3.

1.5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗОВОЙ 
МАГИСТРАЛИ.

Наши котлы разработаны для работы на метане 
(G20) и на сжиженном нефтяном газе (СНГ). 
Диаметр подающей трубы должен быть большим 
или равным диаметру соединительного патрубка 
котла 3/4”G. Перед осуществлением подсоеди-
нения к газовой магистрали следует произвести 
тщательную очистку всех труб, служащих для 
подачи газа из нее к котлу, с целью удаления воз-
можных загрязнений, которые могут помешать 
его правильному функционированию. Следует 
также убедиться в том, что газ в ней соответствует 
тому, для которого разработан котел (см. табличку 
номинальных данных, помещенную на панели 
котла). В противном случае следует произвести 
модификацию котла для его адаптации к другому 
типу газа (см. “Модификация устройств в случае 
изменения типа газа”). Следует также замерить 
динамическое давление в магистрали (метана или 
сжиженного нефтяного газа), предназначенной 
для питания котла, и убедиться в его соответствии 
требованиям действующих технических стандар-
тов, так как недостаточная величина давления 
может сказаться на мощности агрегата и привести 
к проблемам для пользователя.
Убедитесь в правильности подсоединения газо-
вого вентиля. Труба подачи горючего газа должна 
иметь размеры, соответствующие действующим 
нормативам, чтобы гарантировать требуемый 
расход газа, подаваемого на горелку, даже при 
максимальной мощности генератора, и обеспечи-
вать эксплуатационные характеристики агрегата 
(технические характеристики). Применяемые со-
единения должны соответствовать действующим 
нормативным техническим требованиям.

Качество горючего газа. Аппарат 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, про-
воцируя неполадки в функционировании. 

- По причине состава смеси сжиженного нефтя-
ного газа, во время хранения газа в резервуарах, 
может произойти стратификация компонентов 
смеси. Это может вызвать изменение тепло-
производительности выделяемой смеси, а в 
последствии и изменение эксплуатационных 
качеств аппарата.

1.6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К 
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ.

Внимание: перед тем как произвести подсоедине-
ние котла, для сохранения гарантии конденсаци-
онного модуля, аккуратно очистить всю тепловую 
установку (трубопроводную сеть, нагревающие 
тела и т.д.) соответствующими декапирующими 
средствами или антинакипинами в состоянии 
удалить загрязнения, которые могут ухудшить 
работу котла.

Согласно действующим техническим нормам 
рекомендуется проводить обработку воды те-
пловой и водоснабжающей установки с целью 
защиты системы и аппарата от твердых отложений 
(например, накипи), образования грязи и других 
вредных отложений. Чтобы сохранить гарантию 
теплообменника, необходимо также соблюдать 
указания в параграфе 1.21.

Гидравлические соединения должны быть произ-
ведены рациональным путём, используя соедине-
ния на шаблоне котла.

Внимание! Изготовитель не отвечает за урон, 
нанесённый установкой автоматических 
наполнителей.

В целях соблюдения требований, установленных 
действующими стандартами по гигиеническим 
требованиям и контролю за качеством питьевой 

воды, рекомендуется установить комплект от 
противотока IMMERGAS на входе подачи холод-
ной питьевой воды в котёл. Также рекомендуется 
убедиться, что теплопередающая жидкость (на-
пример: вода + гликоль), введённая в первичный 
контур котла (контур отопления), отвечает 
требованиям местных действующих стандартов.

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

Предохранительный клапан 3 бар. Слив пре-
дохранительного клапана направлен на выход 
сливного сифона конденсата. Следовательно, в 
случае срабатывания клапана жидкость будет 
направлена в канализацию через сливную трубу 
сливного сифона конденсата.
В нижней части котла в любом случае находится 
сливной фитинг (п. 3 рис. 1-3) вместе с крышкой, 
чтобы проверить наличие жидкости в сливном 
контуре и для проверки срабатывания предохра-
нительного клапана на 3 бара.

Слив конденсата. Для слива конденсированной 
воды, выработанной прибором, необходимо 
произвести подсоединение к канализационной 
сети при помощи подходящих труб, стойких к 
кислотным конденсатам, внутренний диаметр 
которых не менее 13 мм. Система подсоединения 
к канализационной сети должна быть выполнена 
таким образом, чтобы предотвратить заморажива-
ние содержащейся в ней жидкости. Перед тем, как 
запустить котёл в работу, проверить что конденсат 
может быть выведен правильно; после первого 
включения проверить, что сифон наполняется 
конденсатом (параг. 1.22). Необходимо также 
придерживаться действующих нормативных на-
циональных и местных требований относительно 
проточных вод.
Если слив конденсата не происходит в сливной 
системе сточных вод, необходимо установить 
нейтрализатор конденсата, который обеспечивает 
соблюдение параметров, предусмотренных действу-
ющим законодательством.
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Key:
 V - Electrical connection
 G - Gas supply
 AC - Domestic hot water outlet
 AF - Domestic cold water inlet
 SC - Condensate drain (minimum internal diame-

ter Ø 13 mm)
 M - System flow
 R - System return

 1 - System filling valve
 2 - System draining valve
 3 - 3-bar safety valve drain fitting signal

1.4 BOILER CONNECTION UNIT.
The connection unit, which is composed of all the 
required accessories to connect the appliance's 
hydraulic and gas system, is furnished as an 
optional kit. Execute connections as indicated 
in the relative instructions sheet by using the 
connections represented in fig. 1-3.

1.5 GAS CONNECTION.
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 name 
plate). If different, the appliance must be convert-
ed for operation with the other type of gas (see 
converting appliance for other gas types). The 
dynamic gas supply (methane or LPG) pressure 
must also be checked according to the type used 
in the boiler, which must comply with the tech-
nical standards in force, as insufficient levels can 
reduce generator output and cause malfunctions.
Ensure correct gas cock connection. The gas sup-
ply pipe must be suitably dimensioned according 
to current regulations in order to guarantee cor-
rect gas flow rate to the burner even in conditions 
of maximum generator output and to guarantee 
appliance efficiency (technical specifications). 
The coupling system must conform to technical 
standards in force.

Fuel gas quality. The appliance has been de-
signed to operate with combustible gas free of 
impurities; otherwise it is advisable to fit special 
filters upstream of the appliance to restore the 
purity of the fuel.
Storage tanks (in case of supply from LPG 
depot).
- New LPG storage tanks may contain residual 

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

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

1.6 HYDRAULIC CONNECTION.
Attention: in order not to void the condensa-
tion module warranty, before making the boiler 
connections, carefully wash the heating system 
(pipes, radiators, etc.) with special pickling or 
descaling products to remove any deposits that 
could compromise correct boiler operation.

A treatment of the heating and water system 
water is required, in compliance with the tech-
nical standards in force, in order to protect the 
system and the appliance from deposits (e.g. 
scale), slurry or other hazardous deposits. In 
order not to void the heat exchanger warranty, 
you are required to comply with what has been 
prescribed in paragraph 1.21.

Water connections must be made in a rational 
way using the couplings on the boiler template.

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

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

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

3-bar safety valve. Discharge of the safety valve 
has been conveyed to the condensate drain trap. 
Consequently, in the event of valve intervention, 
the discharged liquid will end up in the sewer 
system through the drainpipe of the condensate 
drain trap.
The appliance has anyhow been provided with 
a drain fitting (ref. 3 fig. 1-3) with a relative cap 
to check the presence of liquid in the drainage 
circuit and to check the 3-bar safety valve.

Condensate drain. To drain the condensate 
produced by the appliance, it is necessary to 
connect to the drainage system by means of 
acid condensate resistant pipes, with an internal 
Ø of at least 13 mm. The system connecting the 
appliance to the drainage system must be carried 
out in such a way as to prevent freezing of the 
liquid contained in it. Before appliance ignition, 
ensure that the condensate can be correctly re-
moved. After first ignition, check that the drain 
trap is filled with condensate (para. 1.22). Also, 
comply with national and local regulations on 
discharging waste waters.
In the event condensate is not discharged into 
the wastewater drainage system, a condensate 
neutraliser must be installed to ensure com-
pliance with the parameters established by the 
legislation in force.
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1.7 ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНОГО 
ЖИВЛЕННЯ. 

Пристрій має ступінь захисту IPX5D; електрична 
безпека гарантована тільки в тому разі, якщо 
пристрій добре з'єднаний з ефективною системою 
заземлення, яка виконана у відповідності до дію-
чих стандартів безпеки.

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

• Відкриття відсіку підключення приладової 
панелі (Мал. 1-4).

 Для підключення електричного живлення треба 
відкрити відсік підключення, як зазначено у 
наведених нижче інструкціях.

- Зняти фронтальну панель (Мал. 3-15b).
- Зняти кришку (b мал.1-4).
 1) Відкрутити два гвинти (a).
 2) Натиснути на два гачки, що мається на 

кришці (б).
 3) Зняти кришку (b) з приладової панелі (с).
- Після цього відкривається доступ до затискної 

колодки (d).

Крім того, необхідно перевірити відповідність 
електромережі максимальній потужності при-
строю, що зазначена на заводській табличці, 
встановленій на котлі. Котли укомплектовані 
спеціальним кабелем живлення типу “X” без ро-
зетки. Шнур живлення повинен бути підключений 
до мережі 220 В ± 10% / 50 Гц LN в залежності від 
полярності і заземлення , у такий мережі по-
винен бути вимикач відключення від перенапруги 
III категорії.
Для захисту від можливих постійних втрат напру-
ги необхідно передбачити запобіжний диференці-
альний пристрій типу A.
У разі заміни кабелю живлення звернутися до 
кваліфікованого уповноваженого фахівця (на-
приклад, до авторизованого Технічного Сервісу). 
Кабель живлення повинен вкладатися як зазна-
чено (Мал. 1-3).
У разі необхідності заміни плавких запобіжників 
мережі на схемі регулювання використовувати 
швидкі плавкі запобіжники на 3,15A. Для за-
гального блоку живлення від мережі, не бажано 
використовувати адаптери, перехідники, трійники 
і подовжувачі.

Установка з системою роботи при прямій низь-
кій температурі. Котел може напряму подавати 
живлення на систему з низькою температурою, 
якщо встановити діапазон регулювання темпе-
ратури подачі за допомогою “t0” та “t1” (Парагр. 
3.11). У такій ситуації має сенс використовувати 
спеціальний запобіжний комплект (опція), який 
включає термостат (з регульованою темпера-
турою). Треба приєднати на затискачі 14 та 15, 
усунувши перемичку X70 (Мал. 3-2). Термостат 
необхідно встановити на трубі подачі системи на 
відстані не менше, ніж за 2 метри від котла.

1.8 ДИСТАНЦІЙНІ КОМАНДИ 
ТА ХРОНОТЕРМОСТАТИ В 
ПРИМІЩЕННІ (ОПЦІЯ).

Котел призначений для застосування термостатів 
середовища або пультів дистанційного керування, 
які доступні в якості додаткового комплекту 
(Мал. 1-5).
Всі хронотермостати Immergas під'єднуються 
усього лише 2 проводами. Уважно прочитайте ін-
струкції з установки та експлуатації, що містяться 
в комплекті приладдя.

• Цифровий хронотермостат Immergas Ввімкн.
Вимкн. Хронотермостат дозволяє:

 - встановити значення температури примі-
щення: одне на протязі дня (температура 
комфорту) та друге на протязі ночі (знижена 
температура);

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

 - вибрати режим роботи з кількох можливих:
 •  ручний режим (з регулюванням температури).
 •  автоматичний режим (зі встановленою про-

грамою).
 • вимушений автоматичний режим (тимчасова 

зміна температури в автоматичній програмі).
 Для живлення хронотермостату знадобляться 2 

лужні батарейки 1,5В типу LR 6.
• Пульт ДУ "Amico Remoto"V2 (CARV2) для управ-

ління роботою кліматичного хронотермостату. 
Пульт ДУ CARV2 дозволяє користувачеві, крім 
зазначених у попередньому пункті функцій, 
тримати під контролем і особливо мати під 
рукою всю необхідну інформацію з роботи 
пристрою та установки опалення, з можливістю 
при бажанні внесення змін у задані раніше пара-
метри без необхідності відвідання приміщення, 
в якому встановлено пристрій. Пульт оснащений 
самодіагностикою для відображення на дисплеї 
можливих аномалій в роботі котла. Кліматичний 

хронотермостат, що вбудований в пульт дистан-
ційного управління, дозволяє пристосувати тем-
пературу подачі установки до реальних потреб 
опалювання приміщення, таким чином встанов-
люючи точну бажану температуру приміщення 
зі значною економією ресурсів. Пульт ДУ CARV2 
живиться безпосередньо від котла через ті ж самі 
2 проводи, що служать для передачі даних між 
котлом та пристроєм.

Важлива інформація: якщо система розподілена 
на зони за допомогою спеціального комплекту, 
пристрій ДУ CARV2 має використовуватися з 
вимкненою власною функцією кліматичного 
терморегулювання, тобто необхідно встановити 
його в режим Ввімкн/Вимкн (On/Off).

Електричне з'єднання дистанційного пульта 
Amico RemotoV2 або хронотермостату Ввімкн/
Вимкн (On/Off ) (Опція). Наступні операції 
повинні проводитися після відключення напруги 
живлення. Хронотермостат або термостат пови-
нен бути підключений до клем 40 і 41, усунувши 
перемичку X40 (Мал. 3-2). Переконатися в тому, 
що контакт термостату Ввімкн/Вимкн (On/Off) 
є "чистим", незалежним від напруги в мережі, 
інакше може пошкодитися електронна плата ре-
гулювання. Дистанційний пульт Amico RemotoV2 
повинен бути підключений до клем 44 та 41, 
усунувши перемичку X40 на електронній платі. 
Будьте обережні, щоб не переплутати полярність 
підключення (Мал. 3-2).

Важлива інформація: у разі використання дис-
танційного пульта Amico RemotoV2 або будь-якого 
термостата типу Ввімкн/Вимкн (On/Off ) слід 
обов'язково підготувати дві окремі лінії у відпо-
відності з діючими нормами щодо електричних 
установок. Усі трубопроводи котла ні в якому разі 
не повинні використовуватися як заземлення елек-
тричної або телефонної лінії. Отже до підключення 
електричного живлення котла слід переконатися 
в дотриманні цієї умови.
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1.7 ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНОГО 
ЖИВЛЕННЯ. 

Пристрій має ступінь захисту IPX5D; електрична 
безпека гарантована тільки в тому разі, якщо 
пристрій добре з'єднаний з ефективною системою 
заземлення, яка виконана у відповідності до дію-
чих стандартів безпеки.

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

• Відкриття відсіку підключення приладової 
панелі (Мал. 1-4).

 Для підключення електричного живлення треба 
відкрити відсік підключення, як зазначено у 
наведених нижче інструкціях.

- Зняти фронтальну панель (Мал. 3-15b).
- Зняти кришку (b мал.1-4).
 1) Відкрутити два гвинти (a).
 2) Натиснути на два гачки, що мається на 

кришці (б).
 3) Зняти кришку (b) з приладової панелі (с).
- Після цього відкривається доступ до затискної 

колодки (d).

Крім того, необхідно перевірити відповідність 
електромережі максимальній потужності при-
строю, що зазначена на заводській табличці, 
встановленій на котлі. Котли укомплектовані 
спеціальним кабелем живлення типу “X” без ро-
зетки. Шнур живлення повинен бути підключений 
до мережі 220 В ± 10% / 50 Гц LN в залежності від 
полярності і заземлення , у такий мережі по-
винен бути вимикач відключення від перенапруги 
III категорії.
Для захисту від можливих постійних втрат напру-
ги необхідно передбачити запобіжний диференці-
альний пристрій типу A.
У разі заміни кабелю живлення звернутися до 
кваліфікованого уповноваженого фахівця (на-
приклад, до авторизованого Технічного Сервісу). 
Кабель живлення повинен вкладатися як зазна-
чено (Мал. 1-3).
У разі необхідності заміни плавких запобіжників 
мережі на схемі регулювання використовувати 
швидкі плавкі запобіжники на 3,15A. Для за-
гального блоку живлення від мережі, не бажано 
використовувати адаптери, перехідники, трійники 
і подовжувачі.

Установка з системою роботи при прямій низь-
кій температурі. Котел може напряму подавати 
живлення на систему з низькою температурою, 
якщо встановити діапазон регулювання темпе-
ратури подачі за допомогою “t0” та “t1” (Парагр. 
3.11). У такій ситуації має сенс використовувати 
спеціальний запобіжний комплект (опція), який 
включає термостат (з регульованою темпера-
турою). Треба приєднати на затискачі 14 та 15, 
усунувши перемичку X70 (Мал. 3-2). Термостат 
необхідно встановити на трубі подачі системи на 
відстані не менше, ніж за 2 метри від котла.

1.8 ДИСТАНЦІЙНІ КОМАНДИ 
ТА ХРОНОТЕРМОСТАТИ В 
ПРИМІЩЕННІ (ОПЦІЯ).

Котел призначений для застосування термостатів 
середовища або пультів дистанційного керування, 
які доступні в якості додаткового комплекту 
(Мал. 1-5).
Всі хронотермостати Immergas під'єднуються 
усього лише 2 проводами. Уважно прочитайте ін-
струкції з установки та експлуатації, що містяться 
в комплекті приладдя.

• Цифровий хронотермостат Immergas Ввімкн.
Вимкн. Хронотермостат дозволяє:

 - встановити значення температури примі-
щення: одне на протязі дня (температура 
комфорту) та друге на протязі ночі (знижена 
температура);

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

 - вибрати режим роботи з кількох можливих:
 •  ручний режим (з регулюванням температури).
 •  автоматичний режим (зі встановленою про-

грамою).
 • вимушений автоматичний режим (тимчасова 

зміна температури в автоматичній програмі).
 Для живлення хронотермостату знадобляться 2 

лужні батарейки 1,5В типу LR 6.
• Пульт ДУ "Amico Remoto"V2 (CARV2) для управ-

ління роботою кліматичного хронотермостату. 
Пульт ДУ CARV2 дозволяє користувачеві, крім 
зазначених у попередньому пункті функцій, 
тримати під контролем і особливо мати під 
рукою всю необхідну інформацію з роботи 
пристрою та установки опалення, з можливістю 
при бажанні внесення змін у задані раніше пара-
метри без необхідності відвідання приміщення, 
в якому встановлено пристрій. Пульт оснащений 
самодіагностикою для відображення на дисплеї 
можливих аномалій в роботі котла. Кліматичний 

хронотермостат, що вбудований в пульт дистан-
ційного управління, дозволяє пристосувати тем-
пературу подачі установки до реальних потреб 
опалювання приміщення, таким чином встанов-
люючи точну бажану температуру приміщення 
зі значною економією ресурсів. Пульт ДУ CARV2 
живиться безпосередньо від котла через ті ж самі 
2 проводи, що служать для передачі даних між 
котлом та пристроєм.

Важлива інформація: якщо система розподілена 
на зони за допомогою спеціального комплекту, 
пристрій ДУ CARV2 має використовуватися з 
вимкненою власною функцією кліматичного 
терморегулювання, тобто необхідно встановити 
його в режим Ввімкн/Вимкн (On/Off).

Електричне з'єднання дистанційного пульта 
Amico RemotoV2 або хронотермостату Ввімкн/
Вимкн (On/Off ) (Опція). Наступні операції 
повинні проводитися після відключення напруги 
живлення. Хронотермостат або термостат пови-
нен бути підключений до клем 40 і 41, усунувши 
перемичку X40 (Мал. 3-2). Переконатися в тому, 
що контакт термостату Ввімкн/Вимкн (On/Off) 
є "чистим", незалежним від напруги в мережі, 
інакше може пошкодитися електронна плата ре-
гулювання. Дистанційний пульт Amico RemotoV2 
повинен бути підключений до клем 44 та 41, 
усунувши перемичку X40 на електронній платі. 
Будьте обережні, щоб не переплутати полярність 
підключення (Мал. 3-2).

Важлива інформація: у разі використання дис-
танційного пульта Amico RemotoV2 або будь-якого 
термостата типу Ввімкн/Вимкн (On/Off ) слід 
обов'язково підготувати дві окремі лінії у відпо-
відності з діючими нормами щодо електричних 
установок. Усі трубопроводи котла ні в якому разі 
не повинні використовуватися як заземлення елек-
тричної або телефонної лінії. Отже до підключення 
електричного живлення котла слід переконатися 
в дотриманні цієї умови.
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1.7 ELEKTRİK BAĞLANTISI. 
Cihazın IPX5D koruma derecesi vardır, cihazın 
elektrik güvenliği ancak cihazın yasal düzenle-
melerin öngördüğü şekilde yeterli bir topraklı 
hatta doğru bir şekilde ve yürürlükteki güvenlik 
standartlarına uygun olarak yapılması halinde 
temin edilebilir.

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

• Kontrol paneli bölmesini açma bağlantısı 
(Res- 1-4).

 Elektrik bağlantılarını yapmak için sadece 
bağlantı bölmesini açın aşağıdaki yönergeleri 
takip ederek.

- Ön paneli sökün (Res. 3-15b).
- Kapağını çıkarın.(b res- 1-4) 
 1) Iki vidayı sökün (a)-
 2) Iki mandalların kapak tuşuna basın (b).
 3) Kapak (b) (c) gösterge tablosundan kaldırın.
- Bu noktada (d) terminal bloğu erişebilirsiniz.

Ayrıca, elektrik tesisatının, kombi üzerinde 
bulunan plakada belirtilen cihaz tarafından ab-
sorve edilebilir azami kuvvete uygun olduğunu 
kontrol edin. Kombiler, “X” tipi prizsiz özel güç 
kaynağı kablolarına sahiptir. Giriş kablosunun, 
L – N kutuplarına ve toprak hat  bağlantısına 
riayet edilerek 230V ±10% / 50Hz bir tesisata 
bağlanması gerekmekte olup, söz konusu tesisat 
hattı üzerinde III sınıf olarak adlandırılan çift 
kutuplu bir şalter yer almalıdır.
Sürekli gerilim kayıplarına karşı koruma için, A 
tipi bir diferansiyel güvenlik cihazı kullanılması 
gereklidir.
Gaz türünde değişim ve dönüşüm işlemleri 
için uzman bir firmaya müracaat edin (örneğin 
Yetkili Teknik Servisi). Güç kaynağı kablosunun 
belirtilmiş güzergahı takip etmesi gerekmektedir 
(Şek. 1-3).
Ayarlama elektronik kartı üzerindeki şebeke si-
gortasının değiştirilmesi gerektiğinde, 3,15A hızlı 
tip bir sigorta kullanınız. Cihazın genel elektrik 
şebekesinden beslenmesi için adaptör, çoklu 
prizler ve uzatma kablolarının kullanılmasına 
izin verilmez.

Düşük direkt ısıda çalışan tesisatın düzenle-
mesi. Düşük sıcaklık sistemine doğrudan kombi 

beslemesi gidiş sıcaklık ayarı "t0" ve "t1" aralığı 
ayarlayarak (Parag. 3.11). Bu durumda termostat 
bulunduran (sıcaklığı ayarlanabilen) bir emniyet 
kitinin yerleştirilmesinde fayda vardır. Terminal-
ler için bağlanma 14 ve 15 Köprü kaldırma X 70 
(Res. 3-2). Termostat gidiş borusu tesisi üzerinde 
konumlandırılmış olmalıdır kombininen az 2 
metre uzaklılığında.

1.8 UZAKTAN KUMANDALAR VE 
ORTAM KRONOTERMOSTATI 
(OPSİYONEL).

Kombi cihazı, opsiyonel set olarak satılmakta 
olan ortam kronometrik termostatları ile uzaktan 
kumanda bağlantısı için ön hazırlık sistemine 
haizdir( Res. 1-5).
Tüm Immergas kronotermostatlar 2’li kablo ile 
bağlanabilirler. Aksesuar setinde yer alan kulla-
nım ve montaj talimatlarını dikkatlice okuyunuz.

• Dijital kronotermostat Immergas On/Off. 
Kronotermostat aşağıda belirtilen işlemlerin 
yapılabilmesine olanak sağlar: 

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

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

 - olası farklı alternatifler arasından arzulanan 
çalışma durumunun seçilmesi;

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

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

pil ile beslenir;
• Klimatik kronotermostat fonksiyonlu Amico 

Uzaktan KumandaV2 (CARV2). CAR V2 paneli 
kullanıcıya, önceki noktada resmedilen işlev-
lerin yanı sıra, kalorifer/ısıtma monte edildiği 
yere gitmeye gerek kalmadan ve hepsinden 
önemlisi el altından cihazın ve termik tesisa-
tının 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. Uzak panel üzerine yerleştirilmiş 
sıcaklık kronotermostatı, tesisatın gidiş sıcaklı-
ğını ısısını ısıtılacak ortamın gerçek ihtiyacına 
göre uyarlamaya izin vererek istenilen ortam 
sıcaklık değerini en yüksek hassasiyet ile elde 
eder ve böylelikle olası işletme masrafların-

dan tasarruf sağlar. CARV2doğrudan doğruya 
kombiden çift telli kablo aracılığıyla beslenerek 
kombiden çift telli kablokazan ve cihaz arasında 
veri aktarımı için hizmet eder.

Önemli: tesisat özel CAR V2 seti aracılığı ile 
bölgelere ayrılmış iseiklimsel sıcaklık ayarı işlevi 
devre dışı bırakılarak veya On/Off moduna 
getirilerek kullanılmalıdır

Uzaktan Kumanda DostuV2elektrik bağlantısı 
veya Kronotermostat On/Off (Opsiyonel). 
Aşağıdaki operasyonlar cihazın gerilimi kesildik-
ten sonra yapılmalıdır. Muhtemel termostat veya 
ortam kronotermostatı On/Off X40 köprüsü 
kaldırılıp 40 ve 41 kablo kenetlerine bağlanır 
(Res. 3-2). On/Off termostat slotunun “temiz” 
tipte olmasına yani ağ geriliminden bağımsız 
olmasına dikkat ediniz, böyle olmaması halinde 
elektronik ayar kartı hasar görebilir. Herhangi 
Uzaktan Kumanda DostuV2 cihazı X40 köprüsü 
kesilerek, elektronik kart üzerinde 44 ve 41 ter-
minallerine bağlanır (Res. 3-2).

Önemlidir: uzaktan Kumanda Dostu V2 veya 
herhangi bir kronometrik termostat On/Off 
kullanılması halinde elektrik tesisatları konu-
sundaki yürürlükte bulunan yasal düzenlemeler 
gereğince iki ayrı hat bulundurulması zorunlulu-
ğu mevcuttur. Kombinin hiçbir boru veyahut da 
hortumunun elektrik veya da telefon toprak hattı 
olarak kullanılmasına müsaade edilemez. Bun-
dan kombinin elektrik bağlantıları yapılmadan 
önce emin olunmalıdır.
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1.7 CONEXIÓN ELÉCTRICA. 
El equipo tiene un grado de protección IPX5D, la 
seguridad eléctrica del aparato sólo se conseguirá 
si se conecta el mismo a una instalación de puesta 
a tierra eficaz y acorde con las vigentes normas 
de seguridad.

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

• Apertura del compartimento de conexiones 
panel de mandos (Fig. 1-4).

 Para realizar las conexiones eléctricas es sufi-
ciente abrir el compartimento de conexiones 
siguiendo estas instrucciones.

- Desmonte el frente (Fig. 3-15b).
- Desmonte la tapa (b fig. 1-4).
 1) Desatornille los dos tornillos (a).
 2) Presione los dos ganchos que están en la 

tapa (b).
 3) Extraiga la tapa (b) del panel de mandos 

(c).
- A este punto se puede acceder a la regleta de 

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

, la red debe disponer de desconexión om-
nipolar con categoría de sobretensión clase III.
Para proteger de posibles dispersiones de ten-
sión constantes debe colocarse un diferencial 
de tipo A.
Si debe sustituir el cable de alimentación diríjase 
a una empresa habilitada (por ejemplo el Servicio 
de Asistencia Técnica autorizado). El cable de 
alimentación debe respetar el recorrido previsto 
(Fig. 1-3).
Si se debe sustituir el fusible de red en la tarjeta 
de regulación, use un fusible de 3,15 A rápido. 
Para la alimentación general del aparato desde la 
red eléctrica, no está permitido el uso de adapta-
dores, tomas múltiples o alargadores.

Instalación con sistema que funciona a baja 
temperatura directa. La caldera puede alimentar 
directamente una instalación de baja temperatura 
configurando el rango de regulación de la tempe-
ratura de ida “t0” y “t1” (Apart. 3.11). En dicha 
situación se debe conectar un kit de seguridad 
(opcional) que cuente con un termostato (de 
temperatura regulable). Realice la conexión a los 
bornes 14 y 15 eliminando el puente X70 (Fig. 
3-2). El termostato debe instalarse en el tubo de 
ida de la instalación, a una distancia de al menos 
2 metros de la caldera.

1.8 MANDOS REMOTOS Y 
CRONOTERMOSTATOS DE 
AMBIENTE (OPCIONAL).

La caldera está preparada para la aplicación de 
cronotermostatos de ambiente o de los mandos 
remotos que se entregan como kit opcional 
(Fig. 1-5).
Todos los cronotermostatos Immergas pueden 
ser conectados solamente con 2 cables. Leer 
atentamente las instrucciones para el montaje y 
el uso incluidas en el kit de accesorios.

• Cronotermostato digital Immergas On/Off. El 
cronotermostato permite:

 - configurar dos valores de temperatura 
ambiente: uno durante el día (temperatura 
confort) y otro para la noche (temperatura 
reducida);

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

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

 • Funcionamiento manual (con temperatura 
regulable).

 • Funcionamiento automático (con programa 
configurado).

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

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

• Dispositivo Mando Amigo RemotoV2 (CARV2) 
con funcionamiento de cronotermóstato cli-
mático. Con el panel del CARV2, además de las 
funciones ilustradas anteriormente, el usuario 
puede controlar y tener al alcance de la mano 
todas las informaciones importantes relativas al 
funcionamiento del equipo y de la instalación 
térmica, pudiendo intervenir cómodamente en 
los parámetros configurados con anterioridad, 

sin tener que moverse del lugar en el que se 
instaló el aparato. El panel está provisto de 
dispositivo de auto-diagnóstico que permite 
visualizar en la pantalla las anomalías de fun-
cionamiento de la caldera. El cronotermostato 
climático instalado en el panel remoto permite 
regular la temperatura de ida de la instalación 
en función de la exigencia real del ambiente 
que hay que calentar, para obtener el valor de 
temperatura ambiente deseado con precisión 
y consecuentemente un ahorro evidente en 
el costo de gestión. El CARV2 es alimentado 
directamente por la caldera mediante los 2 
cables que transmiten datos entre la caldera y 
el dispositivo.

Importante: para instalaciones divididas en 
zonas, el correspondiente kit CARV2 se debe usar 
desactivando su función de termorregulación 
climática, o sea, configurándolo en modalidad 
On/Off.

Conexión eléctrica Comando Amico RemotoV2 
o cronotermostato On/Off (Opcional). Las 
operaciones indicadas a continuación deben ser 
efectuadas después de haber quitado tensión al 
aparato. El posible termostato o cronotermóstato 
de ambiente On/Off debe ser conectado a los bor-
nes 40 y 41 eliminando el puente X40 (Fig. 3-2). 
Compruebe que el contacto 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 44 y 41 eliminando 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. Comprobar 
este aspecto antes de conectar eléctricamente 
la caldera.
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1.7 ELEKTRIČNO POVEZIVANJE. 
Aparat ima stepen zaštite IPX5D, 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.

• Otvaranje odeljka za povezivanje kontrolne 
table (Sl. 1-4).

 Da biste obavili električno povezivanje dovoljno 
je da otvorite odeljak za povezivanje u skladu 
sa sledećim uputstvima.

- Uklonite prednju masku (Sl. 3-15b).
- Uklonite poklopac (b sl. 1-4).
 1) Odvijte dva šrafa (a).
 2) Pritisnite dve kuke na poklopcu (b).
 3) Izvadite poklopac (b) sa kontrolne table (c).
- Sada možete da pristupite terminal bloku (d).

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 isključivanje sa 
kategorijom previsokog napona klase III.
Da bi se zaštitili od mogućih gubitaka napona 
neophodno je predvideti  diferencijalni 
sigurnosni uređaj tipa A.
U slučaju zamene kabla za napajanje, obratite 
se kvalifikovanom tehničaru (na primer 
Ovlašćenom Tehničkom Servisu). Kabl za 
napajanje mora pratiti opisani put (Sl. 1-3).
Ako je potrebno zameniti mrežni osigurač na 
kontrolnoj tabli, mora se koristiti osigurač 3,15A 
brzi. Za opšte napajanje aparata sa električne 
mreže, ne dozvoljava se korišćenje adaptera, 
višestrukih utičnica i produžnih kablova.

Instalacija sa uređajem koji radi na direktnu 
smanjenu temperaturu. Kotao može direktno 
napajati uređaj sa niskom temperaturom 
na način da podesi opseg za prilagođavanje 
polazne temperature "t0" i "t1" (Pogl. 3.11). U 
tim situacijama treba da se postavi prikladni 
bezbednosni komplet (opcija) koji se sastoji 
od termostata (sa podesivom temperaturom). 
Obavite povezivanje na terminale 14 i 15 i 
eliminišite skakač X70 (Sl. 3-2). Termostat 
se mora postaviti na polaznu cev uređaja na 
udaljenosti od barem 2 metra u odnosu na kotao.

1.8 DALJINSKI UPRAVLJAČI I 
PROSTORNI TERMOSTATI 
(OPCIJA).

Kotao je pripremljen za postavljanje prostornih 
termostata ili daljinskih upravljača koji su 
dostupni kao opcioni kompleti (Sl. 1-5).
Svi termostati preduzeća Immergas se mogu 
povezati sa samo 2 žice. Pažljivo pročitajte 
uputstva za montažu i upotrebu sadržane u 
kompletu sa opremom.

• Digitalni termostat firme Immergas On/Off. 
Termostat omogućuje da:

 - se podese dve vrednosti temperature : jedna 
za dan (temperatura komfor) i jedna za noć 
(snižena temperatura);

 - se podese sedmični programi sa četiri 
svakodnevna uključenja i isključenja;

 - se izabere način rada koji želite između 
različitih mogućih alternativa:

 • r u č n i  n a č i n  r a d a  ( s a  p o d e s i v o m 
temperaturom).

 • automatski način rada (sa podešenim 
programom).

 • forsirani automatski rad (privremenim 
menjanjem temperature automatskog 
programa).

 Termostat se napaja sa 2 alkalne baterije od 
1,5V tipa LR 6;

• Digitalni daljinski prijateljski upravljač V2 
(DPUV2) 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. DPUV2 se 
napaja direktno sa kotla preko iste 2 žice koje 
prenose podatke sa kotla na uređaj.

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 
prijateljskog upravljača ili termostata On/
Off (Opcija). Naknadno opisane operacije se 
obavljaju nakon što ste isključili aparat sa napona. 
Eventualni termostat ili prostorni tajmer On/
Off se mora povezati na terminale 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 
terminale 44 i 41 i mora se eliminisati skakač 
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 obavezno 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.
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1.7 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К 
ЭЛЕКТРОСИСТЕМЕ. 

Котёл имеет степень безопасности IPX5D, элек-
трическая безопасность обеспечивается только 
при его подсоединении к контуру заземления, 
выполненному в соответствии с действующими 
нормами безопасности.

Внимание: Изготовитель снимает с себя 
в сяк у ю о тв е тс тв енно с ть  з а  у щер б , 
нанесенный людям или имуществу, в 
случае незаземления котла и несоблюдения 
соответствующих норм безопасности.

• Открытый отсек подключений приборного 
щитка (рис. 1-4).

 Чтобы выполнить подключения электросистемы 
достаточно открыть отсек подключений, следуя 
настоящим инструкциям.

- Демонтировать переднюю панель (рис. 3-15b).
- Демонтировать крышку (b рис. 1-4).
 1) Отвинтить два винта (a).
 2) Нажать на два крюка на крышке (b).
 3) Снять крышку (b) с приборного щитка (c).
- Теперь необходимо перейти к клеммной коробке 

(d).
Убедитесь также, что параметры электрической 
сети соответствуют максимальной потребляемой 
мощности, величина которой указана на табличке 
номинальных данных, помещенной на стенке 
котла. Котлы поставляются со шнуром электро-
питания “X” без вилки. Кабель электропитания 
должен быть включен в электрическую сеть напря-
жением 230 В ±10% и частотой 50 Гц с соблюдением 
полярности L-N и заземления , на данной сети 
должен быть предусмотрен двухполюсный выклю-
чатель III категории перенапряжения.
В целях защиты от возможных потерь постоянного 
пульсирующего напряжения необходимо преду-
смотреть дифференциальное предохранительное 
устройство типа А.
В случае замены кабеля питания обратиться в 
специализированную компанию (например, в 
Авторизованный Сервисный центр). Кабель 
электропитания должен быть проложен в соот-
ветствии с указаниями (рис. 1-3).
В случае необходимости замены плавкого предо-
хранителя на регулировочном блоке используйте 
быстродействующий предохранитель на силу тока 
3,15A. При подсоединении котла к сети электро-

питания запрещается использовать переходники, 
многоместные розетки, и удлинители.

Инсталляция с установкой работающей при 
низкой температуре прямой воды. Котёл может 
быть непосредственно подключен к низкотем-
пературной системе, устанавливая диапазон 
настройки температуры подачи “t0” и “t1” (параг. 
3.11). В настоящей ситуации необходимо уста-
новить специальный комплект безопасности 
(факультативно) который состоит из термостата 
(с регулируемой температурой). Выполнить под-
ключения к зажимам 14 и 15 снять перемычку X70 
(рис. 3-2). Термостат должен быть расположен на 
трубе подачи на установку на расстоянии не менее 
2 метров от котла.

1.8 ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И 
ХРОНОТЕРМОСТАТ ПОМЕЩЕНИЯ 
(ОПЦИЯ).

Котел предусмотрен для подключения хро-
нотермостатов помещения и дистанционного 
управления, которые доступны в факультативном 
комплекте (рис. 1-5).
Все хронотермостаты Immergas подсоединяются 2 
проводами. Прочитать внимательно инструкцию 
по установке и эксплуатации, прилагаемую к 
дополнительному комплекту.

• Цифровой хронотермостат Immergas Вкл/Выкл. 
Хронотермостат позволяет:

 - установить два значения температуры окру-
жающей среды: одно для дня (комфортная 
температура) и одно для ночи (пониженная 
температура); 

 - устанавливать недельную программу с четырь-
мя переключениями с комфортной температу-
ры на пониженную; 

 - выбрать желаемый режим работы среди раз-
личных вариантов:

 • ручной режим (с регулируемой температурой).
 • автоматический режим (с установленной 

программой).
 • принудительный автоматический режим (с 

временным изменением температуры авто-
матической программы).

 Хронотермостат питается от 2 щелочных бата-
реек 1,5 В типа АА

• Дистанционное Управление Amico V2 (CARV2) 
с работой климатического хронотермостата. 
Панель CARV2 позволяет пользователю кроме 
вышеуказанных функций, иметь под контро-

лем, 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 
котла. Климатический хронотермостат встроен в 
панель дистанционного управления и позволяет 
регулировать температуру подачи установки, 
в зависимости от необходимости отопления 
помещения, таким образом, чтобы получить 
требуемую температуру помещения с высокой 
точностью, а значит и с очевидной экономией 
затрат. CARV2 питается непосредственно от 
котла с помощью тех же 2 проводов, которые 
служат для передачи данных между котлом и 
устройством.

Важно! Если установка разделена на зоны, с по-
мощью специального комплекта, CARV2 должен 
использоваться без функции климатического 
терморегулирования, то есть устанавливая режим 
работы Вкл/Выкл.

Электрическое подключение CARV2 или хро-
нотермостата Вкл/Выкл (Факультативно). 
Нижеописанные операции должны быть произве-
дены, после отключения напряжения от агрегата. 
Термостат или хронотермостат помещения Вкл/
Выкл подключается к клеммам 40 и 41, удаляя 
перемычку X40 (рис. 3-2). Убедиться, что контакт 
термостата Вкл/Выкл «сухого» типа, то есть не 
зависит от напряжения сети, в противном случае 
получит ущерб электронный блок регулирования. 
Если подключается CARV2, необходимо подклю-
чить его к клеммам 44 и 41, удаляя перемычку 
X40 на электронной плате, следует быть предельно 
внимательными, чтобы не перепутать полярность 
соединений (рис. 3-2).

Важно! В случае использования CARV2 или хроно-
термостата Вкл/Выкл, необходимо предоставить 
две отдельных линии, согласно действующим 
нормативным требованиям, касающихся элек-
трических установок. Все трубы котла никогда не 
должны использоваться, как клеммы заземления 
электропроводки или телефонной линии. Убе-
диться в этом перед электрическим подключением 
котла.
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1.7 ELECTRIC CONNECTION. 
The appliance has an IPX5D protection degree, 
electrical safety of the appliance is reached only 
when it is connected properly to an efficient 
earthing system as specified by current safety 
standards.

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

• Open the control panel connections compart-
ment (Fig. 1-4).

 To carry out electrical connections, all you have 
to do is open the connections compartment as 
follows.

- Remove the front panel (Fig. 3-15b).
- Remove the cover (b fig. 1-4).
 1) Loosen the two screws (a).
 2) Press the two hooks on the cover (b).
 3) Remove the cover (b) from the control 

panel (c).
- At this point, it is possible to access the terminal 

board (d).

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

Installation with system operating at direct 
low temperature. The boiler can directly supply 
a low-temperature system by setting the flow 
temperature adjustment range “t0” and “t1” 
(Par. 3.11). In this situation it is good practice 
to insert a relevant safety kit (optional) made up 
from a thermostat (with adjustable temperature). 
Execute connection to terminal boards 14 and 15, 
eliminating jumper X70 (Fig. 3-2). The thermo-
stat must be positioned on the system flow pipe 
at a distance of at least 2 metres from the boiler.

1.8 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. 1-5).
All Immergas chrono-thermostats are connected 
with 2 wires only. Carefully read the user and 
assembly instructions contained in the acces-
sory kit.

• On/Off Immergas digital chrono-thermostat. 
The chrono-thermostat allows:

 - set two room temperature value: one for 
daytime (comfort temperature) and one for 
nighttime (reduced temperature);

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

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

 • manual operation (with adjustable tempera-
ture).

 • automatic operation (with set programme).
 • forced automatic operation (momentarily 

changing the temperature of the automatic 
programme).

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

• Comando Amico Remoto Remote Control De-
vice V2 (CARV2) with climate chrono-thermostat 
function. In addition to the functions described 
in the previous point, the CARV2 panel enables 
the user to control all the important informa-
tion regarding operation of the appliance and 
the heating system with the opportunity to 
easily intervene on the previously set parame-
ters, without having to go to where the appli-
ance is installed. The panel is provided with 

self-diagnosis to display any boiler functioning 
anomalies. The climate chrono-thermostat 
incorporated into the remote panel enables 
the system flow temperature to be adjusted to 
the actual needs of the room being heated, in 
order to obtain the desired room temperature 
with extreme precision and therefore with 
evident saving in running costs. The CARV2 is 
fed directly by the boiler by means of the same 2 
wires used for the transmission of data between 
the boiler and device.

Important: if the system is subdivided into zones 
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 Control V2 
or 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 voltage, otherwise the 
P.C.B. would be damaged. Any Comando Amico 
Remoto Remote Control V2 must be connected to 
clamps 44 and 41 eliminating jumper X40 on the 
P.C:B., paying attention not to invert the polarity 
in the connections (Fig. 3-2).

Important: if the Comando Amico Remo-
to Remote Control V2 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 lines. Ensure elimination of this risk 
before making the boiler electrical connections.
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ЗОВНІШНІЙ ДАТЧИК
Зчитує температуру подачі, приймаючи до уваги зовнішню температуру 

та регулювання температури опалення з боку користувача.

1.9 ЗОВНІШНІЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРИ 
(ОПЦІЯ).

Котельний агрегат передбачає використання 
зовнішнього датчика (Мал. 1-6), що надається 
у складі додаткового комплекту (Опція). Для 
позиціювання зовнішнього датчика, зверніться 
до інструкції.
Датчик приєднується безпосередньо до електрич-
ної схеми котельного агрегату і дозволяє авто-
матично знижувати максимальну температуру 
подачі при підвищенні зовнішньої температури 
приміщення, щоб пристосовувати подачу тепла 
агрегатом до змін температури зовнішнього 
середовища. Зовнішній датчик працює завжди, 
якщо він приєднаний, незалежно від наявності 
та типу хронотермостату середовища, що вико-
ристовується; він може працювати разом з обома 
хронотермостатами Immergas. Відповідність між 
температурою подачі системи та зовнішньою 
температурою визначається положенням пере-
микача опалення, що встановлений на приладовій 
панелі котла (або на панелі управління пульта ДУ 
CARV2, якщо від підключений до котла) згідно 
кривих, наведених у наступному графіку (Мал. 
1-7). Електричне з'єднання зовнішнього датчика 
слід виконувати на затискачах 38 та 39 затискної 
колодки, що встановлена на приладовій панелі 
котельного агрегату (Мал. 3-2).

Положення регулювання з боку користу-
вача температури опалення

MAX
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ЗОВНІШНІЙ ДАТЧИК
Зчитує температуру подачі, приймаючи до уваги зовнішню температуру 
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Положення регулювання з боку користу-
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DIŞ HAVA SICAKLIK SENSÖRÜ EĞRİSİ
Kalorifer gidiş suyu sıcaklığında dış sıcaklığa ve kullanıcı tarafından yapılan 

kalorifer sıcaklık ayarına bağlı olarak yapılan düzeltme.

1.9 DIŞ SICAKLIK PROBU (OPTİONAL).
Kombi dış hava sıcaklık sensörü uygulamasına 
müsaittir (Şek. 1-6) bu sensör opsiyonel kit olarak 
mevcuttur. Dış sensörün yerleştirilmesi ile ilgili 
olarak kullanım talimatlarına bakınız.
Kombinin elektrik tesisatına direkt olarak bağ-
lanabilen bu sensör, çalışır durumdaki tesisata 
gönderilen sıcaklığı dış sıcaklık değişikliklerine 
uydurmak için dış sıcaklık arttığında tesisattaki 
maksimum gidiş sıcaklığını ısısını otomatik 
olarak azaltır. Dış hava sıcaklık sensörü,kul-
lanılan kronotermostatın mevcudiyeti veya 
tipolojisinden bağımsız olarak bağlandığında 
harekete geçer ve Immergas kronotermostatları 
ile ortaklaşa çalışır. Tesisat giriş sıcaklığı ile dış sı-
caklık arasındaki ilişki, kombinin paneli üzerinde 
(veya kombiye bağlı ise CARV2 kumanda paneli 
üzerinde) bulunan selektörün pozisyonundan 
diyagramdaki eğrilere göre belirlenir (Res. 1-7). 
Dış kombi elektrik bağlantısı terminalleri 38 ve 
39 olmalıdır ve kombi terminal kontrol paneli 
üzerindedir. (Res. 3-2).

Kullanıcı tarafından seçilen kalorifer sıcaklık 
eğri numarası 

MAX

MIN
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SONDA EXTERNA
Ley de corrección de la temperatura de ida en función de la temperatura exterior 

y de la regulación del usuario de la temperatura de calefacción.

1.9 SONDA EXTERNA DE 
TEMPERATURA (OPCIONAL).

La caldera está preparada para la aplicación de la 
sonda externa (Fig. 1-6) que está disponible come 
kit opcional. Para colocar la sonda externa con-
sulte el manual de instrucciones correspondiente.
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, con el aumento 
de la temperatura externa, para regular así el calor 
suministrado a la instalación, en función de la 
variación de la temperatura externa. La sonda 
externa actúa siempre cuando está conectada 
independientemente de la presencia o del tipo de 
cronotermostato ambiente usado, y puede traba-
jar en combinación con ambos cronotermostatos 
Immergas. La correlación entre la temperatura 
de ida de la instalación y la temperatura externa, 
está determinada por la posición del selector de 
calefacción ubicado en el panel de control de la 
caldera (o en el panel de mandos del CARV2 si 
está conectado a la caldera), según las curvas 
representadas en el diagrama (Fig. 1-7). La 
conexión eléctrica de la sonda externa se debe 
conectar a los bornes 38 y 39 en la regleta de 
bornes colocada en el panel de mandos de la 
caldera (Fig. 3-2).

Posición de la regulación usuario
temperatura de calefacción
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SPOLJNA SONDA
Očitava i koriguje polaznu temperaturu u funkciji spoljne temperature i 

podešavanja korisnikove temperature grejanja.

1.9 SPOLJNA TEMPERATURNA SONDA 
(OPCIJA).

Kotao je pripremljen za postavljanje spoljne 
sonde (Sl. 1-6) koja se isporučuje kao opcioni 
komplet. Prilikom postavljanja spoljne sonde, 
pogledajte odgovarajući listić sa uputstvima.
Sonda se povezuje direktno na električne 
instalacije kotla i omogućava automatsko 
smanjenje maksimalne izlazne temperature u 
trenutku povećanja spoljne temperature a sve to 
da bi se omogućilo prilagođavanje toplote koja 
se daje sistemu u odnosu na promenu spoljne 
temperature. Spoljna sonda reaguje uvek bez 
obzira koji se tip prostornog termostata koristi 
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firme immergas. Korelacija između polazne 
temperature i spoljašnje temperature se određuje 
položajem grejnog prekidača na kontrolnoj 
tabli kotla (ili na kontrolnoj tabli DPUV2 ako 
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sonda se mora povezati na terminale 38 i 39 na 
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Položaj podešavanja temperature grejanja
od strane korisnika 
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ВНЕШНИЙ ПРОБНИК
Считывает температуру подачи в зависимости от внешней температу-

ры и от настроек пользователя температуры отопления.

1.9 ВНЕШНИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
ПРОБНИК (ФАКУЛЬТАТИВНО).

На котле можно установить внешний датчик (рис. 
1-6) который имеется в наличии в виде факульта-
тивного комплекта. При установке внешнего дат-
чика ознакомьтесь с вкладышем с инструкциями.
Настоящий зонд подсоединяется непосредственно 
к электросистеме котла и позволяет автоматиче-
ски уменьшать максимальную температуру подачи 
воды при повышении внешней температуры, 
таким образом, тепло, поставляемое установкой, 
зависит от внешней температуры. Работа внеш-
него зонда не зависит от наличия или от типа 
используемого хронотермостата помещения, 
он может работать при наличии любого из хро-
нотермостатов Immergas Соотношение между 
температурой подаваемой воды на установку и 
внешней температурой, определяется положением 
рукоятки отопления на приборном щитке котла 
(или на панели управления CARV2, если она под-
ключена к котлу), согласно кривым, указанным на 
диаграмме (рис. 1-7). Электрическое подключение 
зонда должно происходить с помощью клемм 38 и 
39 на электрической плате котла (рис. 3-2).

Положение настройки пользователя
температура отопления
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EXTERNAL PROBE
Correction law of the flow temperature depending on the external temperature 

and user adjustments of the central heating temperature.

1.9 EXTERNAL TEMPERATURE PROBE 
(OPTIONAL).

The boiler is designed for the application of the 
external temperature probe (Fig. 1-6), which is 
available as an optional kit. Refer to the relative 
instruction sheet for positioning of the external 
probe.
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 ex-
ternal probe always operates when connected, 
regardless of the presence or type of room 
chrono-thermostat used and can work in combi-
nation with Immergas chrono-thermostats. The 
correlation between system flow temperature 
and external temperature is determined by the 
position of the central heating selector switch on 
the boiler control panel (or on the CARV2 control 
panel if connected to the boiler) according to 
the curves shown in the diagram (Fig. 1-7). The 
electric connection of the external probe must be 
made on clamps 38 and 39 on the terminal board 
in the boiler control panel (Fig. 3-2).

Position of the central heating temperature 
user adjustment central heating temperature



(A)

(B)1-8
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1.10 ДИМОВІ СИСТЕМИ IMMERGAS.
Компанією Immergas пропонуються, окремо від 
котлів, різноманітні пропозиції для установки 
терміналів всмоктування повітря та відведення 
димових газів, без яких робота котла неможлива.

Увага: Котел повинен бути встановлений тільки 
в поєднанні з системою всмоктування повітря 
і виводу димових газів, що перевіряється 
візуально або доступна для обслуговування з 
оригінального пластичного матеріалу Immergas 
“Serie Verde”, за виключенням конфігурації С6, 
як це передбачено чинними нормами.

Для зовнішніх трубопроводів можна використо-
вувати пластмасові труби лише для коротких 
відрізків, що не перевищують 40 см, з належним 
захистом від ультрафіолетових променів та 
впливу атмосферних явищ.

На таких пристроях маються спеціальні іденти-
фікаційні марки з написом: «тільки для конден-
саційних котлів».

• Коефіцієнт опору та еквівалентні довжини 
Кожен компонент з системи димових труб має 
Коефіцієнт опору, отриманий шляхом експери-
ментальних випробувань та наведений у таблиці 
нижче. Коефіцієнт опору окремих компонентів 
не залежить від типу котла, на якому він встанов-
лений, і є величиною безрозмірною. Натомість 
він залежить від температури рідини, яка прохо-
дить всередині труби і змінюється в залежності 
від всмоктування повітря або викиду димових 
газів. Кожен окремий компонент має опір, який 
залежить від довжини у метрах труби одного й 
того самого діаметру; так звана еквівалентна 
довжина, розрахована на основі співвідношен-
ня між відповідними коефіцієнтами опору. Всі 
котли мають максимальний коефіцієнт опору, 
отриманий експериментально і рівний 100. 
Максимальний коефіцієнт опору відповідає 
допустимому опору, який спостерігається при 
максимально допустимій довжині труби з усіма 
типами комплекту сполучень і роз'ємів. Збір цієї 
інформації дозволяє виконувати розрахунки для 
перевірки можливості реалізації найрізноманіт-
ніших конфігурацій димоходів.

• Розташування ущільнень (чорного кольору) 
для димоходу екологічно чистої серії (“serie 
verde”). Впевнитися у правильній установці 
ущільнень (для колін та подовжувачів) (Мал. 
1-8).

 - ущільнення (A) зі зчепленнями, використову-
вати на колінах;

 - ущільнення (В) без зчеплень, використовувати 
на подовжувачах;

 N.B.: у разі необхідності, для полегшення уста-
новки, деталі слід обробити звичайним тальком.

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

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

• N.B.: з метою безпеки рекомендується не за-
блоковувати, хай навіть тимчасово, вивідний 
термінал всмоктування/виводу котла.

• N.B.:  під час установки горизонтальних 
трубопроводів слід дотримуватися мінімального 
нахилу трубопроводів на 3 % у напрямку котла, 
а через кожні 3 метри встановлювати хомути з 
вкладишем для переділу каналу.

1.11 ТАБЛИЦІ КОЕФІЦІЄНТІВ ОПОРУ 
ТА ЕКВІВАЛЕНТНИХ ДОВЖИН.

ТИП ТРУБОПРОВОДУ
Коефіцієнт 

Опору
(R)

Еквівалентна 
довжина в м кон-
центричної труби 

Ø 80/125

Концентрична труба Ø 80/125 м 1 2,1 1

Коліно 90° концентричне Ø 80/125 3,0 1,4

Коліно 45° концентричне Ø 80/125 2,1 1

Термінал комплектний впуску/ви-
пуску для забору повітря і для відве-
дення димових газів- концентричний 
горизонтальний Ø 80/125

2,8 1,3

Термінал комплектний впуску/ви-
пуску для забору повітря і для відве-
дення димових газів- концентричний 
вертикальний Ø 80/125

3,6 1,7

Концентричне коліно 90 ° Ø 80/125 з 
доступом для перевірки 3,4 1,6

Патрубок Ø 80/125 з доступом для 
перевірки 3,4 1,6
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1.10 IMMERGAS BACA SİSTEMLERİ .
Immergas, kombiden ayrı olarak, atık gaz 
tahliyesi ve hava emiş uçlarının yerleştirilmesi 
için farklı çözümler üretir ki bunlar olmaksızın 
kombi çalışamaz.

Dikkat: kombi,C6 konfigürasyonu hariç yü-
rürlükteki mevzuatlar tarafından öngörülen 
yalnızca gözle görünür veya kontrol edilebilir 
plastik malzemeden orijinal Immergas “Yeşil 
Seri” hava emiş ve duman tahliyesi cihazı ile 
birlikte monte edilmelidir.

Plastik kanallar dış mekanlara, 40 cm'nin üze-
rindeki aralıklara, UV ve hava koşullarına karşı 
uygun koruma olmadan kurulamaz.

Her boru notlarda bahsi geçen tanıtıcı ve ayırı-
cı uygun bir işaret tarafından tanınır: “sadece 
yoğuşmalı kombiler için”.

• Eşdeğer direnç ve uzunluk faktörleri. Atık gaz 
bacasının her parçası deneylere dayanan ve bir 
sonraki tabloya taşınmış bir Direnç Faktörüne 
sahiptir Her bir parçanın Direnç Faktörü üzeri-
ne monte edildiği kombiden bağımsız ve birimi 
olmayan bir değerdir. Oysa kendisi, borunun 
içinden geçen akışkanların sıcaklığına bağlıdır 
ve dolayısıyla hava aspirasyonu ve atık gaz tah-
liyesi görevleri ile değişkendir. Her bir parça, 
ilgili Direnç Faktörleri arasındaki ilişkiden elde 
edilen, boru ile aynı çapta olan metre bazındaki 
bir uzunluğa karşılık gelen bir dirence sahiptir, 
eşdeğer uzunluk olarak anılır. Tüm kombiler 
deneyler ile elde edilebilen 100'e eşit bir Direnç 
(old usage: Mukavemet) Faktörüne sahiptirler. 
Kabul edilebilir azami Direnç Faktörü, her 
tipteki Terminal kitleri borularına ait kabul 
edilebilir azami uzunlukların karşılaştığı mu-
kavemete karşılık gelirler. Bu bilgiler ile birlikte 
pek çok muhtelif atık gaz bacası konfigurasyon 
olasılıkları tahkiki için hesaplar yapılır.

• “yeşil seri” atık gaz bacaları için contaların 
(siyah renkte) yerleştirilmesi. Contaların 
doğru bir şekilde yerleştirilmesine özen (old 
usage: ihtimam) gösteriniz (köşe ve uzatmalar 
için) (Şek. 1-8): 

 - destekli conta(A), dirseklerde kullanmak için;
 - desteksiz conta (B), uzatmalarda kullanmak 

için.
 NOT.: Parçaların birbirine geçişini kolaylaş-

tırmak için kayganlaştırıcı etkisi olan ve set ile 
sunulan pudrayı parçaya dökünüz.

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

 Dikkat: tahiliye terminalinin ve/veya uzatma-
sının kısaltılması gerekli durumda, iç borunun 
dış boruya göre daima 5 mm öne çıkması 
gerektiğini göz önünde tutun.

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

• NOT: yatay boruların montajı sırasında, boru 
eğiminin minimum %3'te tutulması ve her 
3 metrede bir dübellemek suretiyle tutucu 
kelepçe kullanılması gerekmektedir. 

1.11 DİRENÇ FAKTÖRLERİ VE EŞDEĞER 
UZUNLUK TABLOLARI.

KANAL TİPİ
Direnç 

Faktörleri
(R)

Ø 80/125 çaplı eş 
merkezli borunun 
m olarak tekabül 

ettiği uzunluk

Eşmerkezli boru Ø 80/125 1 m 2,1 1

Eşmerkezli 90° dirsek Ø 80/125 3,0 1,4

Eşmerkezli 45° dirsek Ø 80/125 2,1 1

Yatay eşmerkezli emiş–tahliye 
komple terminali Ø 80/125 2,8 1,3

Dikey eşmerkezli emiş-tahliye 
komple terminali Ø 80/125 3,6 1,7

Ø 80/125 eşmerkezli 90° gözetleme 
delikli dirsek 3,4 1,6

Ø 80/125 gözetleme delikli boru 3,4 1,6
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1.10  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 se debe instalar solo junto 
con un sistema de aspiración de aire y evacua-
ción de humos plástico visible, original de Im-
mergas “Serie Verde”, excepto la configuración 
C6, como lo establece la normativa vigente.

Los conductos de material plástico no pueden 
instalarse en exteriores por tramos más largos 
que 40 cm sin protegerlos adecuadamente con-
tra los rayos UV y otros agentes atmosféricos.

Estos dispositivos se reconocen por una marca 
identificativa y distintiva que contiene la nota: 
“solo para calderas de condensación”.

• Factores de resistencia y longitudes equivalen-
tes. Cada componente de toma de aire/evacua-
ción de humos tiene un Factor de resistencia 
determinado por pruebas experimentales que 
recoge 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 asociada una 
resistencia que corresponde a una determi-
nada longitud en metros de tubo del mismo 
diámetro, llamada longitud equivalente, que se 
obtiene a partir de la relación entre los Facto-
res 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 máxi-
ma admitida de tubos con cada tipología de 
Kit Terminal. El conjunto de esta información 
permite efectuar cálculos para el planteo de 
distintas soluciones de toma de aire/evacuación 
de humos.

• Posicionamiento de las juntas (de color ne-
gro) para toma de aire/evacuación de humos 
“serie verde”. Preste atención en interponer la 
junta correcta (para codos o alargadores) (Fig. 
1-8):

 - junta (A) con muescas que se utiliza para los 
codos

 - junta (B) sin muescas que se utiliza para los 
alargadores.

 IMPORTANTE: para facilitar la conexión, 
cubra las piezas con talco común.

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

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

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

• IMPORTANTE: durante la instalación de los 
conductos horizontales los conductos deben 
tener una inclinación mínima del 3% hacia la 
caldera e instale una abrazadera con tacos cada 
3 metros.

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

TIPO DE CONDUCTO
Factor de
resistencia

(R)

Longitud equiva-
lente en m de tubo 

concéntrico Ø 
80/125

Tubo concéntrico Ø 80/125 1 m 2,1 1

Codo 90° concéntrico Ø 80/125 3,0 1,4

Codo 45° concéntrico Ø 80/125 2,1 1

Terminal completo con aspira-
ción-descarga concéntrico horizon-
tal Ø 80/125

2,8 1,3

Terminal completo con aspira-
ción-descarga concéntrico vertical 
Ø 80/125

3,6 1,7

Codo de 90° concéntrico de Ø 
80/125 con inspección 3,4 1,6

Tubo con inspección Ø 80/125 3,4 1,6
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1.10 SISTEMI DIMOVODA FIRME 
IMMERGAS.

Immergas prilaže, odvojeno od kotla, različita 
rešenja za instalaciju terminala za usis i odvod 
dima bez kojih kotao ne može funkcionisati.

Pažnja: kotao se mora instalirati samo na 
originalni vidljivi uređaj za usis vazduha i 
odvod dima firme Immergas od plastičnog 
materijala koji se može pregledati "Zelene 
Serije", izuzev konfiguracije C6, na način 
predviđen propisima na snazi.

Cevi od plastičnog se materijala ne smeju 
instalirati napolju, u dužini većoj od 40 cm 
bez prikladne zaštite od UV zračenja i drugih 
atmosferskih uticaja.

Ti se dimovodi mogu prepoznati preko 
identifikacione oznake i natpisa u kojem se 
navodi: "samo za kondenzacijske kotlove".

• Faktori Otpora i ekvivalentne dužine. 
Svaka komponenta dimovoda imaFaktor 
Otporaodređen eksperimantalnim probama a 
navodi 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.

• Postavljanje zaptivača (crne boje) za 
dimovode “zelene serije”. Pazite da postavite 
pravi zaptivač (za koleno ili produžetke) (Sl. 
1-8):

 - zaptivač (A) sa užlebima, koji će se koristiti 
za kolena;

 - zaptivač (B) bez užleba, koji će se koristiti za 
produžetke.

 NAPOMENA: eventualno da biste olakšali 

spajanje pospite delove običnim puderom.
• Sklapanje produžnih cevi i koncentričnih 

kolena. Da biste instalirali eventualne produžne 
cevi koje se sklapaju sa drugim elementima 
dimovoda, postupite na sledeći način: Ubacite 
koncentričnu 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.

 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. 

• NAPOMENA: iz bezbednosnih motiva 
preporučujemo vam da ne začepljavate niti 
privremeno, terminal za usis/odvod iz kotla.

• NAPOMENA: tokom instalacije horizontalnih 
cevi morate održavati minimalni nagib cevi od 
3% prema kotlu i instalirati na svaka 3 metra 
obujmicu sa zaglavicom.

1.11 TABELE FAKTORA OTPORA I 
EKVIVALENTNIH DUŽINA.

VRSTA CEVI
Faktor
Otpora

(R)

Ekvivalenta dužina 
koncentrične cevi 

izražena u metrima 
Ø 80/125

Koncentrična cev Ø 80/125 m 1 2,1 1

Koncentrično koleno 90° Ø 80/125 3,0 1,4

Koncentrično koleno 45° Ø 80/125 2,1 1

Terminal u kompletu sa 
koncentričnim horizontalnim 
usisom-odvodom Ø 80/125

2,8 1,3

Terminal u kompletu sa vertikalnim 
koncentričnim usisom-odvodom 
Ø 80/125

3,6 1,7

Koncentrično koleno 90° Ø 80/125 
sa inspekcijom 3,4 1,6

Trup sa inspekcijom Ø 80/125 3,4 1,6

10

УС
ТА

Н
О

ВЩ
И

К
П

О
Л

ЬЗ
О

ВА
ТЕ

Л
Ь

РЕ
М

О
Н

ТН
И

К

1.10 СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ 
IMMERGAS

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

Внимание! Котел должен быть установлен толь-
ко вместе с оригинальной системой Immergas 
«Зелёной серии»,  за исключением конфигу-
рации С6, как предусмотрено действующими 
нормами, для всасывания воздуха и дымоуда-
ления, изготовленным из пластмассы и  распо-
ложенным на видном месте или в удобном для 
осмотра положении.

Трубы из пластикового материала нельзя уста-
навливать снаружи на участках, превышающих 
40 см длины без специальной защиты от УФ-из-
лучения и атмосферных осадков.

Данное устройство обозначено специальной 
идентификационной меткой: "только для кон-
денсационных котлов".

• Коэффициенты сопротивления и эквивалентные 
длины Каждый компонент системы вывода газов 
имеет Коэффициент Сопротивления получен-
ный при пробных испытаниях и приведённый 
в нижеуказанной таблице. Коэффициент Со-
противления отдельного компонента не зависит 
от типа котла, на который он устанавливается, 
и является безразмерной величиной. Однако 
он зависит от температуры вещества, которое 
протекает в его внутренней структуре, и изме-
няется в зависимости от того, происходит ли 
всасывание воздуха или дымоудаление. Каждый 
отдельный компонент имеет сопротивление, 
соответствующее определённому значению 
длины в метрах трубы такого же диаметра; так 
называемой эквивалентной длине, получаемой 
от соотношения между соответствующими 
Коэффициентами Сопротивления. Все котлы 
имеют максимальный коэффициент сопротив-
ления, получаемый опытным путём со значением 
100. Максимально допустимый Коэффициент 
Сопротивления соответствует обнаруженному 
сопротивлению при максимально допустимой 
длине труб с каждой типологией комплектов 
выводов. Данная информация позволяет про-
изводить расчёты для проверки возможности 
создания различных конфигураций системы 
вывода дыма.

• Позиционирование уплотнителей (чёрного 
цвета) для устройства дымоудаления "зелёной 
серии". Необходимо обратить внимание на 
установку соответствующих уплотнителей (для 
изгибов и удлинителей) (рис. 1-8):

 - уплотнитель (А) с пазами, используется для 
изгибов;

 - уплотнитель (В) без пазов, используется для 
удлинителей;

 Примечание. Если необходимо облегчить соеди-

нение, нанести на детали обыкновенный тальк.
• Соединение посредством удлинителей и концен-

трических колен. Для того, чтобы установить 
удлинители с помощью сцепления с другими эле-
ментами дымоотводящей системы, необходимо 
провести следующие операции: Подсоединить 
концентрическую трубу или концентрическое 
колено с гладкой стороны (“папа”) в горловину 
(“мама”) на предварительно установленный 
элемент до упора, при этом достигается соеди-
нение элементов, входящих в состав комплекта, 
и необходимое уплотнение.

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

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

• Примечание. При установке горизонтальных 
каналов необходимо соблюдать минимальный 
уклон каналов 3% в сторону котла и устанав-
ливать каждые 3 метра монтажный хомутик с 
клинышком.

1.11 ТАБЛИЦЫ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ И 
ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ДЛИН. 

ТИП ДЫМОХОДА
Коэффициент

Сопротивления
(R)

Эквивалентная 
длина в метрах 

концентрической 
трубе Ø 80/125

Концентрическая труба Ø 80/125 м 1 2,1 1

Изгиб 90° концентрический Ø 80/125 3,0 1,4

Изгиб 45° концентрический Ø 80/125 2,1 1

Вывод с концентрическим горизон-
тальным всасыванием/дымоудалени-
ем Ø 80/125

2,8 1,3

Вывод с концентрическим верти-
кальным всасыванием/дымоудалени-
ем Ø 80/125

3,6 1,7

Изгиб 90° концентрический Ø 80/125 
с инспекционным отверстием 3,4 1,6

Патрубок с инспекционным отвер-
стием Ø 80/125 3,4 1,6

10

IN
ST

A
LL

ER
U

SE
R

M
AI

N
TE

NA
N

CE
 T

EC
H

N
IC

IA
N

1.10 IMMERGAS FLUE SYSTEMS.
Immergas supplies various solutions separately 
from the boilers regarding the installation of 
air intake terminals and flue exhaust, which are 
fundamental for boiler operation.

Attention: the boiler must be installed ex-
clusively with an original Immergas “Green 
Range” inspectionable air intake system and 
fumes extraction system made of plastic, with 
the exception of the C6 configuration, as re-
quired by the regulations in force.

The plastic pipes cannot be installed outdoors, 
for tracts longer than 40 cm, without suitable 
protection from UV rays and other atmos-
pheric agents.

This system can be identified by an identifi-
cation mark and special distinctive marking 
bearing the note: “only for condensing boilers”.

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

• Positioning the gaskets (black) for “green 
range” flue systems. Position the gasket cor-
rectly (for bends and extensions) (Fig. 1-8):

 - gasket (A) with notches, to use for bends;
 - gasket (B) without notches, to use for exten-

sions;
 N.B.: if necessary, to ease the push-fitting, 

spread the elements with commonly-used talc.

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

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

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

• N.B.: when installing horizontal pipes, a min-
imum inclination of 3% must be maintained 
and a section clip with pin must be installed 
every 3 metres.

1.11 TABLES OF RESISTANCE FACTORS 
AND EQUIVALENT LENGTHS.

TYPE OF DUCT
Resistance

Factor
(R)

Equivalent length 
in m of concentric 

pipe Ø 80/125

Concentric pipe Ø 80/125 m 1 2.1 1

Concentric bend 90° Ø 80/125 3.0 1.4

Concentric bend 45° Ø 80/125 2.1 1

Terminal complete with concentric 
horizontal intake-exhaust Ø 80/125 2.8 1.3

Terminal complete with concentric 
vertical intake-exhaust Ø 80/125 3.6 1.7

Concentric bend 90° Ø 80/125 with 
inspection 3.4 1.6

Stub pipe with inspection Ø 80/125 3.4 1.6
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ТИП ТРУБОПРОВОДУ
Коефіцієнт 

Опору
(R)

Еквівалентна 
довжина в м кон-

центричної труби Ø 
60/100

Еквівалентна 
довжина в м труби 

Ø 80

Еквівалентна 
довжина в м труби 

Ø 60

Еквівалентна 
довжина в м кон-

центричної труби Ø 
80/125

Концентрична труба Ø 60/100 
1 м

Всмоктування та
Для відведення 

димових газів 6,4
1 м

Для всмоктування 
повітря 7,3 м

Відведення 1,9 м 3,0 м
Для відведення ди-

мових газів 5,3 м

Коліно 90° концентричне Ø 
60/100

Всмоктування та
Для відведення 

димових газів 8,2
1,3 м

Для всмоктування 
повітря 9,4 м Для відведення ди-

мових газів 2,5 м 3,9 м
Для відведення ди-

мових газів 6,8 м

Коліно 45° концентричне Ø 
60/100

Всмоктування та
Для відведення 

димових газів 6,4
1 м

Для всмоктування 
повітря 7,3 м Для відведення ди-

мових газів 1,9 м 3,0 м
Для відведення ди-

мових газів 5,3 м
Термінал комплектний 
впуску/випуску для забору 
повітря і для відведення ди-
мових газів- концентричний 
горизонтальний Ø 60/100

Всмоктування та
Для відведення 

димових газів 15
2,3 м

Для всмоктування 
повітря 17,2 м Для відведення ди-

мових газів 4,5 м м 7,1
Для відведення ди-
мових газів 12,5 м

Термінал впуску/випуску 
для забору повітря і для 
відведення димових газів-кон-
центричний горизонтальний 
Ø 60/100

Всмоктування та
Для відведення 

димових газів 10
1,5 м

Для всмоктування 
повітря 11,5 м Для відведення ди-

мових газів 3,0 м 4,7 м
Для відведення ди-

мових газів 8,3 м

Термінал комплектний 
впуску/випуску для забору 
повітря і для відведення ди-
мових газів- концентричний 
вертикальний Ø 60/100

Всмоктування та
Для відведення 
димових газів 

16,3

2,5 м

Для всмоктування 
повітря 18,7 м Для відведення ди-

мових газів 4,9 м 7,7 м
Для відведення ди-
мових газів 13,6 м

Термінал впуску/випуску для 
забору повітря і для відведен-
ня димових газів-концентрич-
ний вертикальний Ø 60/100

Всмоктування та
Для відведення 
димових газів 9

1,4 м

Для всмоктування 
повітря 10,3 м Для відведення ди-

мових газів 2,7 м 4,3 м
Для відведення ди-

мових газів 7,5 м

Труба Ø 80 м 1

Для всмоктуван-
ня повітря 0,87 0,1 м Для всмоктування 

повітря 1,0 м Для відведення ди-
мових газів 0,4 м

0,4 м

0,5 мДля відведення 
димових газів 1,2 м 0,2 Для відведення ди-

мових газів 1,0 м
Кінець вивідної системи 
всмоктування Ø 80 1 м

Для всмоктуван-
ня повітря 3 0,5 м Для всмоктування 

повітря 3,4 м
Для відведення ди-

мових газів 0,9 м 1,4 м

Термінал всмоктування Ø 80
Термінал виводу Ø 80

Для всмоктуван-
ня повітря 2,2 0,35 м Для всмоктування 

повітря 2,5 м Для відведення ди-
мових газів 0,6 м

1 м

0,9 мДля відведення 
димових газів 1,9 0,3 м Для відведення ди-

мових газів 1,6 м

Коліно 90° Ø 80

Для всмоктуван-
ня повітря 1,9 0,3 м Для всмоктування 

повітря м 2,2 Для відведення ди-
мових газів 0,8 м

0,9 м

1,2 мДля відведення 
димових газів 2,6 0,4 м Для відведення ди-

мових газів 2,1 м

Коліно 45° Ø 80

Для всмоктуван-
ня повітря 1,2 0,2 м Для всмоктування 

повітря 1,4 м Для відведення ди-
мових газів 0,5 м

0,5 м

0,7Для відведення 
димових газів 1,6 0,25 м Для відведення ди-

мових газів 1,3 м

Труба Ø 60 м 1 для трубопро-
воду

Для відведення 
димових газів 3,3 0,5 м

Для всмоктування 
повітря 3,8 Для відведення ди-

мових газів 1,0 м 1,5 м
Для відведення 

димових газів 2,7

Коліно 90 ° Ø 60 для 
трубопроводу

Для відведення 
димових газів 3,5 0,55 м

Для всмоктування 
повітря 4,0 Для відведення ди-

мових газів 1,1 м 1,6 м
Для відведення 

димових газів 2,9

Адаптер Ø 80/60
Всмоктування та
Для відведення 

димових газів 2,6
0,4 м

Для всмоктування 
повітря 3,0 м Для відведення ди-

мових газів 0,8 м 1,2 м
Для відведення ди-

мових газів 2,1 м

Повний комплект кінця ви-
воду вертикального Ø 60 для 
трубопроводу

Для відведення 
димових газів 

12,2
1,9 м

Для всмоктування 
повітря 14 м

Для відведення ди-
мових газів м 3,7 м 5,8

Для відведення ди-
мових газів 10,1 м
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Коефіцієнт 

Опору
(R)

Еквівалентна 
довжина в м кон-

центричної труби Ø 
60/100

Еквівалентна 
довжина в м труби 

Ø 80

Еквівалентна 
довжина в м труби 

Ø 60

Еквівалентна 
довжина в м кон-

центричної труби Ø 
80/125

Концентрична труба Ø 60/100 
1 м

Всмоктування та
Для відведення 

димових газів 6,4
1 м

Для всмоктування 
повітря 7,3 м

Відведення 1,9 м 3,0 м
Для відведення ди-

мових газів 5,3 м

Коліно 90° концентричне Ø 
60/100

Всмоктування та
Для відведення 

димових газів 8,2
1,3 м

Для всмоктування 
повітря 9,4 м Для відведення ди-

мових газів 2,5 м 3,9 м
Для відведення ди-

мових газів 6,8 м

Коліно 45° концентричне Ø 
60/100

Всмоктування та
Для відведення 

димових газів 6,4
1 м

Для всмоктування 
повітря 7,3 м Для відведення ди-

мових газів 1,9 м 3,0 м
Для відведення ди-

мових газів 5,3 м
Термінал комплектний 
впуску/випуску для забору 
повітря і для відведення ди-
мових газів- концентричний 
горизонтальний Ø 60/100

Всмоктування та
Для відведення 

димових газів 15
2,3 м

Для всмоктування 
повітря 17,2 м Для відведення ди-

мових газів 4,5 м м 7,1
Для відведення ди-
мових газів 12,5 м

Термінал впуску/випуску 
для забору повітря і для 
відведення димових газів-кон-
центричний горизонтальний 
Ø 60/100

Всмоктування та
Для відведення 

димових газів 10
1,5 м

Для всмоктування 
повітря 11,5 м Для відведення ди-

мових газів 3,0 м 4,7 м
Для відведення ди-

мових газів 8,3 м

Термінал комплектний 
впуску/випуску для забору 
повітря і для відведення ди-
мових газів- концентричний 
вертикальний Ø 60/100

Всмоктування та
Для відведення 
димових газів 

16,3

2,5 м

Для всмоктування 
повітря 18,7 м Для відведення ди-

мових газів 4,9 м 7,7 м
Для відведення ди-
мових газів 13,6 м

Термінал впуску/випуску для 
забору повітря і для відведен-
ня димових газів-концентрич-
ний вертикальний Ø 60/100

Всмоктування та
Для відведення 
димових газів 9

1,4 м

Для всмоктування 
повітря 10,3 м Для відведення ди-

мових газів 2,7 м 4,3 м
Для відведення ди-

мових газів 7,5 м

Труба Ø 80 м 1

Для всмоктуван-
ня повітря 0,87 0,1 м Для всмоктування 

повітря 1,0 м Для відведення ди-
мових газів 0,4 м

0,4 м

0,5 мДля відведення 
димових газів 1,2 м 0,2 Для відведення ди-

мових газів 1,0 м
Кінець вивідної системи 
всмоктування Ø 80 1 м

Для всмоктуван-
ня повітря 3 0,5 м Для всмоктування 

повітря 3,4 м
Для відведення ди-

мових газів 0,9 м 1,4 м

Термінал всмоктування Ø 80
Термінал виводу Ø 80

Для всмоктуван-
ня повітря 2,2 0,35 м Для всмоктування 

повітря 2,5 м Для відведення ди-
мових газів 0,6 м

1 м

0,9 мДля відведення 
димових газів 1,9 0,3 м Для відведення ди-

мових газів 1,6 м

Коліно 90° Ø 80

Для всмоктуван-
ня повітря 1,9 0,3 м Для всмоктування 

повітря м 2,2 Для відведення ди-
мових газів 0,8 м

0,9 м

1,2 мДля відведення 
димових газів 2,6 0,4 м Для відведення ди-

мових газів 2,1 м

Коліно 45° Ø 80

Для всмоктуван-
ня повітря 1,2 0,2 м Для всмоктування 

повітря 1,4 м Для відведення ди-
мових газів 0,5 м

0,5 м

0,7Для відведення 
димових газів 1,6 0,25 м Для відведення ди-

мових газів 1,3 м

Труба Ø 60 м 1 для трубопро-
воду

Для відведення 
димових газів 3,3 0,5 м

Для всмоктування 
повітря 3,8 Для відведення ди-

мових газів 1,0 м 1,5 м
Для відведення 

димових газів 2,7

Коліно 90 ° Ø 60 для 
трубопроводу

Для відведення 
димових газів 3,5 0,55 м

Для всмоктування 
повітря 4,0 Для відведення ди-

мових газів 1,1 м 1,6 м
Для відведення 

димових газів 2,9

Адаптер Ø 80/60
Всмоктування та
Для відведення 

димових газів 2,6
0,4 м

Для всмоктування 
повітря 3,0 м Для відведення ди-

мових газів 0,8 м 1,2 м
Для відведення ди-

мових газів 2,1 м

Повний комплект кінця ви-
воду вертикального Ø 60 для 
трубопроводу

Для відведення 
димових газів 

12,2
1,9 м

Для всмоктування 
повітря 14 м

Для відведення ди-
мових газів м 3,7 м 5,8

Для відведення ди-
мових газів 10,1 м
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Direnç 

Faktörleri
(R)

Ø 60/100 çaplı eş 
merkezli borunun 
m olarak tekabül 

ettiği uzunluk

Ø 80 borunun 
metre bazında 

eşdeğeri

Ø 60 borunun  
metre bazında  

 eşdeğeri

Ø 80/125 çaplı eş 
merkezli borunun 
m olarak tekabül 

ettiği uzunluk

Eşmerkezli boru Ø 60/100 
1 m

Emiş ve
Tahliye 6,4 1 m

Emiş 7,3 m
Tahliye 1,9 m 3,0 m

Tahliye 5,3 m

Eşmerkezli 90° dirsek Ø 
60/100

Emiş ve
Tahliye 8,2 1,3 m 

Emiş 9,4 m 
Tahliye 2,5 m 3,9 m

Tahliye 6,8 m

Eşmerkezli 45° dirsek Ø 
60/100

Emiş ve
Tahliye 6,4 1 m

Emiş 7,3 m
Tahliye 1,9 m 3,0 m

Tahliye 5,3 m

Yatay eşmerkezli emiş–tah-
liye komple terminali Ø 
60/100

Emiş ve
Tahliye 15 2,3 m

Emiş m 17,2
Tahliye 4,5 m 7,1 m

Tahliye 12,5 m

Yatay eşmerkezli emiş-tah-
liye terminali Ø 60/100

Emiş ve
Tahliye 10 1,5 m

Emiş 11,5 m
Tahliye 3,0 m 4,7 m

Tahliye 8,3 m

Dikey eşmerkezli emiş-tah-
liye komple terminali Ø 
60/100

Emiş ve
Tahliye 16,3 2,5 m

Emiş 18,7 m

Tahliye 4,9 m 7,7 m
Tahliye 13,6 m

Dikey eşmerkezli emiş-tah-
liye terminali Ø 60/100

Emiş ve
Tahliye 9 1,4 m

Emiş 10,3 m
Tahliye 2,7 m 4,3 m

Tahliye 7,5 m

Ø 80 1 m boru
Emiş 0,87 0,1 m Emiş 1,0 m

Tahliye 0,4 m
0,4 m

0,5 mTahliye 1,2 0,2 m Tahliye m 1,0

Ø 80 1 m emiş ucu Emiş 3 0,5 m Emiş 3,4 m Tahliye m 0,9 1,4 m

Ø 80 emme terminali
Ø  80 tahliye terminali

Emiş 2,2 0,35 m Emiş 2,5 m
Tahliye m 0,6

1 m

0,9 mTahliye 1,9 0,3 m Tahliye 1,6 m

Dirsek 90° Ø 80
Emiş 1,9 0,3 m Emiş 2,2 m

Tahliye 0,8 m
0,9 m

1,2 mTahliye 2,6 0,4 m Tahliye 2,1 m

Dirsek 45° Ø 80
Emiş 1,2 0,2 m Emiş 1,4 m

Tahliye 0,5 m
0,5 m

0,7Tahliye 1,6 0,25 m Tahliye 1,3 m

Döşeme için Ø 60 1 m 
boru Tahliye 3,3 0,5 m

Emiş 3,8
Tahliye m 1,0 1,5 m

Tahliye 2,7
Döşeme için 90° Ø 60 
dirsek Tahliye 3,5 0,55 m

Emiş 4,0
Tahliye 1,1 m 1,6 m

Tahliye 2,9

Ø 80/60 Azaltma Emiş ve
Tahliye 2,6 0,4 m

Emiş 3,0 m
Tahliye 0,8 m 1,2 m

Tahliye 2,1 m

Emiş ve tahliye ucu 
boru döşeme için Ø 60 
dikey

Tahliye 12,2 1,9 m

Emiş 14 m

Tahliye 3,7 m 5,8 m
Tahliye 10,1 m
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TIPO DE CONDUCTO
Factor de
resistencia

(R)

Longitud equiva-
lente en m de tubo 

concéntrico Ø 
60/100

Longitud equiva-
lente en m de tubo 

Ø 80

Longitud equiva-
lente en m de tubo 

Ø 60

Longitud equiva-
lente en m de tubo 

concéntrico Ø 
80/125

Tubo concéntrico Ø 60/100 
1 m

Aspiración y
Descarga 6,4 1 m

Aspiración 7,3 m
Descarga 1,9 m 3,0 m

Descarga 5,3 m

Codo 90° concéntrico Ø 
60/100

Aspiración y
Descarga 8,2 1,3 m

Aspiración 9,4 m
Descarga 2,5 m 3,9 m

Descarga 6,8 m

Codo 45° concéntrico Ø 
60/100

Aspiración y
Descarga 6,4 1 m

Aspiración 7,3 m
Descarga 1,9 m 3,0 m

Descarga 5,3 m
Terminal completo con 
aspiración-descarga 
concéntrico horizontal Ø 
60/100

Aspiración y
Descarga 15 m 2,3

Aspiración 17,2 m

Descarga 4,5 m 7,1 m
Descarga 12,5 m

Terminal completo con 
aspiración-descarga 
concéntrico horizontal Ø 
60/100

Aspiración y
Descarga 10 1,5 m

Aspiración 11,5 m

Descarga 3,0 m 4,7 m
Descarga 8,3 m

Terminal completo con 
aspiración-descarga con-
céntrico vertical Ø 60/100

Aspiración y
Descarga 16,3 2,5 m

Aspiración 18,7 m

Descarga 4,9 m 7,7 m
Descarga 13,6 m

Terminal con aspira-
ción-descarga concéntrico 
vertical Ø 60/100

Aspiración y
Descarga 9 1,4 m

Aspiración 10,3 m
Descarga 2,7 m 4,3 m

Descarga 7,5 m

Tubo Ø 80 1 m
Aspiración 0,87 0,1 m Aspiración 1,0 m

Descarga 0,4 m
0,4 m

0,5 mDescarga 1,2 0,2 m Descarga 1,0 m

Terminal con aspiración Ø 
80 1 m Aspiración 3 0,5 m Aspiración 3,4 m Descarga 0,9 m 1,4 m

Terminal de aspiración 
Ø 80
Terminal de descarga Ø 80

Aspiración 2,2 0,35 m Aspiración 2,5 m
Descarga 0,6 m

1 m

0,9 mDescarga 1,9 0,3 m Descarga 1,6 m

Codo 90° Ø 80
Aspiración 1,9 0,3 m Aspiración 2,2 m

Descarga 0,8 m
0,9 m

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

Codo 45° Ø 80
Aspiración 1,2 0,2 m Aspiración 1,4 m

Descarga 0,5 m
0,5 m

0,7Descarga 1,6 0,25 m Descarga 1,3 m

Tubo Ø 60 1 m para cana-
lización Descarga 3,3 0,5 m

Aspiración 3,8
Descarga 1,0 m 1,5 m

Descarga 2,7
Codo 90° Ø 60 para cana-
lización Descarga 3,5 m 0,55

Aspiración 4,0
Descarga 1,1 m 1,6 m

Descarga 2,9

Reducción Ø 80/60 Aspiración y
Descarga 2,6 0,4 m

Aspiración 3,0 m
Descarga 0,8 m 1,2 m

Descarga 2,1 m

Terminal con descarga 
vertical Ø 60 para canali-
zación

Descarga 12,2 1,9 m

Aspiración 14 m

Descarga 3,7 m m 5,8
Descarga 10,1 m
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VRSTA CEVI
Faktor
Otpora

(R)

Ekvivalenta dužina 
koncentrične cevi 

izražena u m Ø 
60/100

Ekvivalentna 
dužina cevi 

izražena u m  
 Ø 80

Ekvivalentna 
dužina cevi 

izražena u m  
 Ø 60

Ekvivalenta dužina 
koncentrične cevi 

izražena u m Ø 
80/125

Koncentrična cev Ø 60/100 
m 1

Usis i
Odvod 6,4 m 1

Usis m 7,3
Odvod m1,9 m 3,0

Odvod m 5,3

Koncentrično koleno 90° 
Ø 60/100

Usis i
Odvod 8,2 m 1,3

Usis m 9,4
Odvod m 2,5 m 3,9

Odvod m 6,8

Koncentrično koleno 45° 
Ø 60/100

Usis i
Odvod 6,4 m 1

Usis m 7,3
Odvod m 1,9 m 3,0

Odvod m 5,3
Terminal u kompletu 
sa koncentričnim 
horizontalnim usisom-
odvodom Ø 60/100

Usis i
Odvod 15 m 2,3

Usis m 17,2

Odvod m 4,5 m 7,1
Odvod m 12,5

Horizontalni koncentrični 
terminal za usis-odvod Ø 
60/100

Usis i
Odvod 10 m 1,5

Usis m 11,5
Odvod m 3,0 m 4,7

Odvod m 8,3

Terminal u kompletu sa 
vertikalnim koncentričnim 
usisom-odvodom Ø 60/100

Usis i
Odvod 16,3 m 2,5

Usis m 18,7

Odvod m 4,9 m 7,7
Odvod m 13,6

Vertikalni koncentrični 
terminal za usis-odvod Ø 
60/100

Usis i
Odvod 9 m 1,4

Usis m 10,3
Odvod m 2,7 m 4,3

Odvod m 7,5

Cev Ø 80 m 1
Usis 0,87 m 0,1 Usis m 1,0

Odvod m 0,4
m 0,4

m 0,5Odvod 1,2 m 0,2 Odvod m 1,0

Terminal u kompletu sa 
usisom Ø 80 m 1 Usis 3 m 0,5 Usis m 3,4 Odvod m 0,9 m 1,4

Terminal za usis Ø 80
Terminal za odvod Ø 80

Usis 2,2 m 0,35 Usis m 2,5
Odvod m 0,6

m 1

m 0,9Odvod 1,9 m 0,3 Odvod m 1,6

Koleno 90° Ø 80
Usis 1,9 m 0,3 Usis m 2,2

Odvod m 0,8
m 0,9

m 1,2Odvod 2,6 m 0,4 Odvod m 2,1

Koleno 45° Ø 80
Usis 1,2 m 0,2 Usis m 1,4

Odvod m 0,5
m 0,5

0,7Odvod 1,6 m 0,25 Odvod m 1,3

Cev Ø 60 m 1 za 
sprovođenje Odvod 3,3 m 0,5

Usis 3,8
Odvod m 1,0 m 1,5

Odvod 2,7
Koleno 90° Ø 60 za 
sprovođenje Odvod 3,5 m 0,55

Usis 4,0
Odvod m 1,1 m 1,6

Odvod 2,9

Redukcija Ø 80/60 Usis i
Odvod 2,6 m 0,4

Usis m 3,0
Odvod m 0,8 m 1,2

Odvod m 2,1

Terminal u kompletu sa 
vertikalnim 
odvodom Ø 60 za 
sprovođenje

Odvod 12,2 m 1,9

Usis m 14

Odvod m 3,7 m 5,8
Odvod m 10,1
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ТИП ДЫМОХОДА
Коэффициент

Сопротивления
(R)

Эквивалентная 
длина в метрах 

концентрической 
трубе Ø 60/100

Длина эквивалент-
ная в метрах трубе 

Ø 80

Длина эквивалент-
ная в метрах трубе 

Ø 60

Эквивалентная 
длина в метрах 

концентрической 
трубе Ø 80/125

Концентрическая труба Ø 
60/100 м 1

Всасывание и
Дымоудаление 

6,4
1 м

Всасывание 7,3 м
Дымоудаление 

1,9 м 3,0 мДымоудаление 
5,3 м

Изгиб 90° концентрический 
Ø 60/100

Всасывание и
Дымоудаление 

8,2
1,3 м

Всасывание 9,4 м
Дымоудаление 

2,5 м 3,9 мДымоудаление 
6,8 м

Изгиб 45° концентрический 
Ø 60/100

Всасывание и
Дымоудаление 

6,4
1 м

Всасывание 7,3 м
Дымоудаление 

1,9 м 3,0 мДымоудаление 
5,3 м

Вывод с концентрическим 
горизонтальным всасыва-
нием/дымоудалением Ø 
60/100

Всасывание и
Дымоудаление 

15
2,3 м

Всасывание 17,2 м
Дымоудаление 

4,5 м 7,1 мДымоудаление 
12,5 м

Вывод концентрического 
горизонтального всасыва-
ния/дымоудаления Ø 60/100

Всасывание и
Дымоудаление 

10
1,5 м

Всасывание 11,5 м
Дымоудаление 

3,0 м 4,7 мДымоудаление 
8,3 м

Вывод с концентрическим 
вертикальным всасывани-
ем/дымоудалением Ø 60/100

Всасывание и
Дымоудаление 

16,3
2,5 м

Всасывание 18,7 м
Дымоудаление 

4,9 м 7,7 мДымоудаление 
13,6 м

Вывод концентрического 
вертикального всасывания/
дымоудаления Ø 60/100

Всасывание и
Дымоудаление 9 1,4 м

Всасывание 10,3 м
Дымоудаление 

2,7 м 4,3 мДымоудаление 
7,5 м

Труба Ø 80 1 м
Всасывание 0,87 0,1 м Всасывание 1,0 м

Дымоудаление 
0,4 м

0,4 м

0,5 мДымоудаление 
1,2 0,2 м Дымоудаление 

1,0 м
Вывод с всасыванием Ø 
80, 1м Всасывание 3 0,5 м Всасывание 3,4 м Дымоудаление 

0,9 м 1,4 м

Вывод с всасыванием Ø80
Вывод с дымоудалением 
Ø80

Всасывание 2,2 0,35 м Всасывание 2,5 м
Дымоудаление 

0,6 м

1 м

0,9 мДымоудаление 
1,9 0,3 м Дымоудаление 

1,6 м

Изгиб 90° Ø 80
Всасывание 1,9 0,3 м Всасывание 2,2 м

Дымоудаление 
0,8 м

0,9 м

1,2 мДымоудаление 
2,6 0,4 м Дымоудаление 

2,1 м

Изгиб 45° Ø 80
Всасывание 1,2 0,2 м Всасывание 1,4 м

Дымоудаление 
0,5 м

0,5 м

0,7Дымоудаление 
1,6 0,25 м Дымоудаление 

1,3 м

Труба Ø 60 1 м для внутрен-
ней трубы дымохода

Дымоудаление 
3,3 0,5 м

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

Дымоудаление 2,7
Изгиб 90° Ø 60 для внутрен-
ней трубы дымохода Дымоудаление 

3,5 0,55 м
Всасывание 4,0 Дымоудаление 

1,1 м 1,6 м
Дымоудаление 2,9

Редукционный адаптер Ø 
80/60

Всасывание и
Дымоудаление 

2,6
0,4 м

Всасывание 3,0 м
Дымоудаление 

0,8 м 1,2 мДымоудаление 
2,1 м

Вывод в комплекте с вса-
сыванием вертикальный Ø 
60 для внутренней трубы 
дымохода

Дымоудаление 
12,2 1,9 м

Всасывание 14 м
Дымоудаление 

3,7 м 5,8 мДымоудаление 
10,1 м
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TYPE OF DUCT
Resistance

Factor
(R)

Equivalent length 
in m of concentric 

pipe Ø 60/100

Equivalent  
length in metres  

of pipe Ø 80

Equivalent length 
in metres of pipe 

Ø 60

Equivalent length 
in m of concentric 

pipe Ø 80/125

Concentric pipe Ø 60/100 
m 1

Intake and
Exhaust 6.4 m 1

Intake m 7.3
Exhaust m 1.9 m 3.0

Exhaust m 5.3

Concentric bend 90° Ø 
60/100

Intake and
Exhaust 8.2 m 1.3

Intake m 9.4
Exhaust m 2.5 m 3.9

Exhaust m 6.8

Concentric bend 45° Ø 
60/100

Intake and
Exhaust 6.4 m 1

Intake m 7.3
Exhaust m 1.9 m 3.0

Exhaust m 5.3

Terminal complete with 
concentric horizontal 
intake-exhaust Ø 60/100

Intake and
Exhaust 15 m 2.3

Intake m 17.2
Exhaust m 4.5 m 7.1

Exhaust m 12.5

Concentric horizontal 
intake- exhaust terminal 
Ø 60/100

Intake and
Exhaust 10 m 1.5

Intake m 11.5
Exhaust m 3.0 m 4.7

Exhaust m 8.3

Terminal complete with 
concentric vertical in-
take-exhaust Ø 60/100

Intake and
Exhaust 16.3 m 2.5

Intake m 18.7

Exhaust m 4.9 m 7.7
Exhaust m 13.6

Concentric vertical 
intake-exhaust terminal Ø 
60/100

Intake and
Exhaust 9 m 1.4

Intake m 10.3
Exhaust m 2.7 m 4.3

Exhaust m 7.5

Pipe Ø 80 m 1
Intake 0.87 m 0.1 Intake m 1.0

Exhaust m 0.4
m 0.4

m 0.5Exhaust 1.2 m 0.2 Exhaust m 1.0

Complete intake terminal 
Ø 80 m 1 Intake 3 m 0.5 Intake m 3.4 Exhaust m 0.9 m 1.4

Intake terminal Ø 80
Exhaust terminal Ø 80

Intake 2.2 m 0.35 Intake m 2.5
Exhaust m 0.6

m 1

m 0.9Exhaust 1.9 m 0.3 Exhaust m 1.6

Bend 90° Ø 80
Intake 1.9 m 0.3 Intake m 2.2

Exhaust m 0.8
m 0.9

m 1.2Exhaust 2.6 m 0.4 Exhaust m 2.1

Bend 45° Ø 80
Intake 1.2 m 0.2 Intake m 1.4

Exhaust m 0.5
m 0.5

0.7Exhaust 1.6 m 0.25 Exhaust m 1.3

Pipe Ø 60 m 1 for ducting Exhaust 3.3 m 0.5
Intake 3.8

Exhaust m 1.0 m 1.5
Exhaust 2.7

Bend 90° Ø 60 for ducting Exhaust 3.5 m 0.55
Intake 4.0

Exhaust m 1.1 m 1.6
Exhaust 2.9

Reduction Ø 80/60 Intake and
Exhaust 2.6 m 0.4

Intake m 3.0
Exhaust m 0.8 m 1.2

Exhaust m 2.1

Terminal complete with 
exhaust vertical Ø 60 for 
ducting

Exhaust 12.2 m 1.9

Intake m 14

Exhaust m 3.7 m 5.8
Exhaust m 10.1
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1.12 ЗОВНІШНЯ УСТАНОВКА В 
ЧАСТКОВО ЗАХИЩЕНОМУ МІСЦІ.

N.B.: поняття "частково захищене місце" означає 
місце, де пристрій не піддається прямому впливу 
погодних умов (дощ, сніг, град і т.і.).

Примітка: Цей тип установки можливий 
лише тоді, коли це дозволяє чинне законодав-
ство країни призначення пристрою.

• Конфігурація типу B з відкритою камерою і 
примусовою тягою.

За допомогою комплекту покриття можна здійс-
нювати пряме всмоктування повітря (Мал. 1-9) та 
виведення димових газів через окремий одинар-
ний димохід або безпосередньо назовні. Котел з 
такою конфігурацією може бути встановлений 
за межами приміщення, в частково захищеному 
місці. Котельний агрегат з такою конфігурацією 
виходить з заводу вже за класом типу “B23”.
У цій конфігурації:
- всмоктування повітря відбувається безпосеред-

ньо з приміщення, де встановлюється прилад 
(зовні);

- вивід димових газів має під’єднуватися до 
власного одинарного димаря (В23) або у канал 
безпосереднього викиду в атмосферу через 
вертикальний термінал прямого виводу (В53) 
або через систему трубопроводу Immergas (В53).

Отже, слід дотримуватися всіх діючих технічних 
норм.

• Монтажний комплект (Мал. 1-11). Зняти з 
бокових отворів з обох боків від центрального 
отвору заглушки та ущільнення; після цього 
закрити отвір всмоктування, що з правого боку, 
спеціальною пластиною, закріпити з лівого боку 
за допомогою 2 гвинтів, що були зняті раніше. 
Встановити фланець Ø 80 виводу на внутрішній 
центральний отвір котла, вставити ущільнювач 
та затягнути гвинтами, що надаються в комп-
лекті. Встановити верхню кришку, закріпити її 4 
гвинтами, що надаються в комплекті, підклавши 
відповідні ущільнення. Вставити коліно 90° Ø 80 
штировим кінцем (гладким) в гніздовий кінець 
(з ущільненням) фланцю Ø 80 до упору, надіти 
ущільнення, провівши його вздовж коліна, за-
кріпити його за допомогою листової пластини 
та затягнути за допомогою хомутика, що нада-
ється в комплекті; слідкувати за тим, щоб всі 4 

язичка ущільнювача були закріплені. Вставити 
трубу виводу штировим кінцем (гладким) в 
гніздовий кінець коліна 90° Ø 80, переконатися, 
що відповідна кільцева прокладка вже вставлена 
всередину. Таким чином отримаємо ущільнення 
і приєднання елементів комплекту.

Максимальне подовження вивідної труби. Ви-
відна труба (як вертикальна, так і горизонтальна) 
може бути продовжена максимум до 30 лінійних 
метрів.

• З'єднання труб при подовжуванні Щоб встано-
вити подовжувачі шляхом зчеплення з іншими 
елементами системи відведення, слід виконати 
такі дії: Вставити до упору трубу або коліно 
штировим кінцем (гладким) в гніздовий кінець 
(з ущільнювачем з краями) попередньо встанов-
леного елементу; таким чином забезпечуються 
герметичність та правильне приєднання елемен-
тів комплекту.

Приклад установки з прямим вертикальним 
виводом в частково захищеному місці. При 
використанні вертикального терміналу виводу 
для прямого скидання продуктів згоряння слід 
дотримуватися мінімальної відстані в 300 мм до 
жолоба, карнизу або балкона, що знаходиться 
вище. У разі встановлення під балконом рівень X 
+ Y + Z + W обчислюється по відношенню до бал-
кону, що знаходиться вище, і повинен бути рівним 
або перевищувати 2000 мм (Мал. 1-10). Термін 
W розглядається тільки в разі, якщо балкон, що 
знаходиться вище, має закриту балюстраду (W = 
0 у випадку з відкритою балюстрадою).

• Конфігурація без комплекту покриття в част-
ково захищеному місці (котел типу C).

 Якщо не знімати бокові пробки, то можна 
встановити пристрій на відкритому повітрі, 
в частково захищеному місці, без комплекту 
покриття. Установка проводиться з використан-
ням комплектів концентричного всмоктування/
концентричного виводу Ø60/100, Ø80/125 та 
сепаратора Ø 80/80, за детальною інформацією 
зверніться до розділу щодо внутрішньої уста-
новки. У цій конфігурації показаний комплект 
верхнього покриття , що забезпечує додатковий 
захист котла, який рекомендується, але не вима-
гається.

Комплект покриття містить:
 1 шт. - Термоформоване покриття
 1 шт. -  Пластину для блокування ущільнення
 1 шт. -  Ущільнювання
 1 шт. -  Хомут для стискування ущільнення
 1 шт. -  Пластина для покриття отвору для 

всмоктування повітря

Комплект терміналу містить:
1 шт. -  Ущільнення
1 шт. -  Фланець Ø 80 для відведення димових 

газів
1 шт. -  Коліно 90° Ø 80
1 шт. -  Труба Ø 80 для відведення димових газів
1 шт. -  Кільцева прокладка

КОМПЛЕКТ ВЕРТИКАЛЬНОГО ТЕР-
МІНАЛУ ДЛЯ ПРЯМОГО ВИВОДУ

КОМПЛЕКТ КОЛПА-
КА ВСМОКТУВАННЯ
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1.12 ЗОВНІШНЯ УСТАНОВКА В 
ЧАСТКОВО ЗАХИЩЕНОМУ МІСЦІ.

N.B.: поняття "частково захищене місце" означає 
місце, де пристрій не піддається прямому впливу 
погодних умов (дощ, сніг, град і т.і.).

Примітка: Цей тип установки можливий 
лише тоді, коли це дозволяє чинне законодав-
ство країни призначення пристрою.

• Конфігурація типу B з відкритою камерою і 
примусовою тягою.

За допомогою комплекту покриття можна здійс-
нювати пряме всмоктування повітря (Мал. 1-9) та 
виведення димових газів через окремий одинар-
ний димохід або безпосередньо назовні. Котел з 
такою конфігурацією може бути встановлений 
за межами приміщення, в частково захищеному 
місці. Котельний агрегат з такою конфігурацією 
виходить з заводу вже за класом типу “B23”.
У цій конфігурації:
- всмоктування повітря відбувається безпосеред-

ньо з приміщення, де встановлюється прилад 
(зовні);

- вивід димових газів має під’єднуватися до 
власного одинарного димаря (В23) або у канал 
безпосереднього викиду в атмосферу через 
вертикальний термінал прямого виводу (В53) 
або через систему трубопроводу Immergas (В53).

Отже, слід дотримуватися всіх діючих технічних 
норм.

• Монтажний комплект (Мал. 1-11). Зняти з 
бокових отворів з обох боків від центрального 
отвору заглушки та ущільнення; після цього 
закрити отвір всмоктування, що з правого боку, 
спеціальною пластиною, закріпити з лівого боку 
за допомогою 2 гвинтів, що були зняті раніше. 
Встановити фланець Ø 80 виводу на внутрішній 
центральний отвір котла, вставити ущільнювач 
та затягнути гвинтами, що надаються в комп-
лекті. Встановити верхню кришку, закріпити її 4 
гвинтами, що надаються в комплекті, підклавши 
відповідні ущільнення. Вставити коліно 90° Ø 80 
штировим кінцем (гладким) в гніздовий кінець 
(з ущільненням) фланцю Ø 80 до упору, надіти 
ущільнення, провівши його вздовж коліна, за-
кріпити його за допомогою листової пластини 
та затягнути за допомогою хомутика, що нада-
ється в комплекті; слідкувати за тим, щоб всі 4 

язичка ущільнювача були закріплені. Вставити 
трубу виводу штировим кінцем (гладким) в 
гніздовий кінець коліна 90° Ø 80, переконатися, 
що відповідна кільцева прокладка вже вставлена 
всередину. Таким чином отримаємо ущільнення 
і приєднання елементів комплекту.

Максимальне подовження вивідної труби. Ви-
відна труба (як вертикальна, так і горизонтальна) 
може бути продовжена максимум до 30 лінійних 
метрів.

• З'єднання труб при подовжуванні Щоб встано-
вити подовжувачі шляхом зчеплення з іншими 
елементами системи відведення, слід виконати 
такі дії: Вставити до упору трубу або коліно 
штировим кінцем (гладким) в гніздовий кінець 
(з ущільнювачем з краями) попередньо встанов-
леного елементу; таким чином забезпечуються 
герметичність та правильне приєднання елемен-
тів комплекту.

Приклад установки з прямим вертикальним 
виводом в частково захищеному місці. При 
використанні вертикального терміналу виводу 
для прямого скидання продуктів згоряння слід 
дотримуватися мінімальної відстані в 300 мм до 
жолоба, карнизу або балкона, що знаходиться 
вище. У разі встановлення під балконом рівень X 
+ Y + Z + W обчислюється по відношенню до бал-
кону, що знаходиться вище, і повинен бути рівним 
або перевищувати 2000 мм (Мал. 1-10). Термін 
W розглядається тільки в разі, якщо балкон, що 
знаходиться вище, має закриту балюстраду (W = 
0 у випадку з відкритою балюстрадою).

• Конфігурація без комплекту покриття в част-
ково захищеному місці (котел типу C).

 Якщо не знімати бокові пробки, то можна 
встановити пристрій на відкритому повітрі, 
в частково захищеному місці, без комплекту 
покриття. Установка проводиться з використан-
ням комплектів концентричного всмоктування/
концентричного виводу Ø60/100, Ø80/125 та 
сепаратора Ø 80/80, за детальною інформацією 
зверніться до розділу щодо внутрішньої уста-
новки. У цій конфігурації показаний комплект 
верхнього покриття , що забезпечує додатковий 
захист котла, який рекомендується, але не вима-
гається.

Комплект покриття містить:
 1 шт. - Термоформоване покриття
 1 шт. -  Пластину для блокування ущільнення
 1 шт. -  Ущільнювання
 1 шт. -  Хомут для стискування ущільнення
 1 шт. -  Пластина для покриття отвору для 

всмоктування повітря

Комплект терміналу містить:
1 шт. -  Ущільнення
1 шт. -  Фланець Ø 80 для відведення димових 

газів
1 шт. -  Коліно 90° Ø 80
1 шт. -  Труба Ø 80 для відведення димових газів
1 шт. -  Кільцева прокладка

КОМПЛЕКТ ВЕРТИКАЛЬНОГО ТЕР-
МІНАЛУ ДЛЯ ПРЯМОГО ВИВОДУ

КОМПЛЕКТ КОЛПА-
КА ВСМОКТУВАННЯ
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1.12 KISMEN KORUNAKLI DIŞ 
MEKANLARDA MONTAJ.

Not: kısmen korunaklı dış mekan, cihazın kötü 
hava koşullarına direkt maruz kalmadığı yer 
anlamına gelir(yağmur, kar, dolu, vs..).

DİKKAT: Bu tür kurulum yalnızca cihazı 
kullanıldığı ülkenin yürürlükteki yasaları izin 
verdiğinde mümkündür.

• Açık hazneli ve takviye fanlı B tipi konfigü-
rasyon.

Özel kit kullanarak taze hava emişini yön-
lendirebilirsiniz(Res. 1-9) taze hava emişini 
tahliyesi bacaya şömine veya doğrudan dışarıya 
yapılabilir. Bu konfigürasyonda kombi montajını 
kısmen korunaklı bir yerde yapmak mümkün-
dür. Bu konfigürasyonda kombi B tipi olarak 
sınıflandırılır23.
Bu konfigürasyon ile: 
- hava emişi direkt olarak cihazın monte edildiği 

yerden (dışarıdan) yapılır;
- atık gaz tahliyesi tek bacaya bağlı olmalıdır(B23) 

veya doğrudan dış atmosfere kanalize edilir 
dikey terminal doğrudan deşarj kullanarak(B53) 
ya da Immergas boru sisteminden (B53).

Bu yüzden yürürlükteki teknik talimatlara 
uyulması gerekir.

• Kapak seti montajı (Res. 1-10). İki kapağı ve 
mevcut contaları merkezi olana göre yan delik-
lerden sökün, sağ emiş deliğini uygun plağı sol 
tarafa önceden sökülen vidalar ile sabitleyerek 
kapatın. Ø 80 tahliye flanşını kombinin en iç 
deliğine araya kitte mevcut contayı sokarak 
ve donanımında olan vidalar ile sıkıştırarak 
yerleştiriniz. Üst kaplamayı araya ilgili contaları 
sokarak kitte mevcut 4 vida ile sabitleyerek 
yerleştiriniz. 90° dönemecini Ø 80 erkek tarafı 
ile flanşın dişi kısmında (dudaklı contalar ile) 
çarpıştırarak birleştirin, dönemeç boyunca 
ilerleterek contayı sokun, levha aracılığı ile 
sabitleyin ve kitte mevcut şeritler aracılığı 
ile 4 conta dilini durdurmaya dikkat ederek 
sıkıştırın. Tahliye borusunun erkek kısmını , 
90° Ø 80 köşesinin dişi tarafında, ilgili pulun 
yerleştirildiğinden emin olarak bağlayın, bu 
şekilde kiti oluşturan unsurların birleşme ve 
sızdırmazlığı sağlanacaktır.

Tahliye borusu maksimum genişliği. Tahliye 
borusu (gerek dikey gerekse yatay)düz bir hatta 
en fazla 30 m uzatılabilir.

• Uzatma borularının birleştirme contaları. Du-
man bacalarının olası uzatma bağlantılarının 
bacaların diğer unsurları ile birleştirilmesi için 
izleyen müdahalelerin uygulanması gerekir: 
Tahliye borusunu veya dirseğin erkek tara-
fından (düz) bir evvelki parçanın dişi tarafına 
(contalı taraf) bağlayınız, bu meyanda gereken 
pulu takmış olduğunuzdan emin olunuz, bu 
suretle tutuş ve seti oluşturan aksamın birleş-
tirilmesi sağlanmış olacaktır.

• Kısmen korunaklı yerde kaplama seti olma-
dan konfigurasyon (C tipi kombi).

 Monte edilmiş olan yan kapakları bırakarak, 
kapak seti olmaksızın cihazı dış mekana mon-
te etmek mümkündür. Montaj, eşmerkezli 
Ø60/100, Ø 80/125 emiş / tahliye kiti ve Ø 
80/80 ayırıcı kullanılarak gerçekleştirilir; daha 
fazla bilgi için iç mekan montajları ile ilgili pa-
ragrafa bakınız. Bu konfigürasyonda üst kapak 
seti kombiye ilave bir muhafaza sağlar, ancak 
tavsiye edilmekle birlikte zorunlu da değildir.

Kapak kitinin kapsamı: 
 N° 1  Termoformat kapağı
 1 adet   Conta blok plağı
 1 adet   Conta
 1 adet   Conta kenetleme şeritleri
 1 adet   Emiş deliği kapama levhası

Uç kitinin kapsamı: 
1 adet  Conta
1 adet  Ø 80 tahliye flanşı
1 adet 90° Ø 80 Köşe
1 adet  Ø 80 Tahliye borusu
1 adet 1 Pul 
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1.12 INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR EN UN 
LUGAR PARCIALMENTE PROTEGIDO.

Nota: por lugar parcialmente protegido se entiende 
aquel en el que el aparato no está expuesto directamente 
a la intemperie (lluvia, nieve, granizo, etc.).

Nota: este tipo de instalación solo es posible 
cuando lo permite la legislación vigente en el 
país de destino del aparato.

• Configuración tipo B con cámara abierta y tiro 
forzado.

Usando el kit de cobertura apropiado se puede 
efectuar la aspiración directa del aire (Fig. 1-9) y la 
descarga de los humos en la chimenea o directamente 
al exterior. En esta configuración es posible instalar 
la caldera en un lugar parcialmente protegido. El 
calentador de agua en esta configuración está clasi-
ficado como tipo B23.
Con esta configuración:
- El aire se aspira directamente del ambiente en el 

que está instalado el aparato (externo);
- la descarga de humos debe conectarse a su propia 

chimenea (B23) o debe canalizarse directamente 
a la atmósfera mediante el terminal vertical para 
descarga directa (B53) o mediante sistema con 
sistema de canalización de humos Immergas (B53).

Por lo tanto se deben respetar las normas técnicas 
en vigor.

• Montaje del kit de cobertura (Fig. 1-10). Des-
monte los dos tapones y las juntas de los orificios 
laterales respecto al central, luego cubra el orificio 
derecho de aspiración con la plancha correspon-
diente, fijándolo en el lado izquierdo con 2 de los 
tornillos desmontados con anterioridad. 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 su-
ministrados. Montar la cubierta superior colocando 
antes las juntas correspondientes y apretándola con 
los 4 tornillos presentes en el kit. Introducir el codo 
90° Ø 80 con lado macho (liso), en el lado hembra 
(con juntas de labio) del collarín Ø 80 hasta el 
tope, introducir la junta deslizándola a lo largo de 
la curva, sujetarla por medio de la placa de chapa 
y apretar mediante la abrazadera presente en el kit 
teniendo cuidado de sujetar las 4 lengüetas de la 
junta. Introducir el tubo de descarga con el lado 

macho (liso) dentro del lado hembra del codo de 
90° Ø 80, metiendo antes la correspondiente anilla, 
de esta forma se obtendrá la estanqueidad y la 
fijación de los elementos que componen el kit.

Extensión máxima del conducto de descarga. 
El tubo de descarga (en vertical o en horizontal) 
puede ser alargado hasta medir como máximo 30 
m en línea recta.

• Acoplamiento de tubos alargadores. Para aco-
plar posibles alargadores con otros elementos 
de la toma de aire/evacuación de humos 
realice las siguientes operaciones: Introducir 
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 conseguirá la unión estanca de todos 
los elementos.

• Configuración sin kit de cobertura en un 
lugar parcialmente protegido (caldera tipo 
C).

 Es posible instalar el aparato en el exterior, de-
jando las tapas laterales montadas, sin el kit de 
cobertura. La instalación se efectúa utilizando 
el kit de aspiración / descarga concéntricos 
Ø60/100 y Ø80/125 y el separador Ø 80/80 (vea 
apartado relativo a la instalación en interiores). 
En esta configuración el Kit de cobertura supe-
rior que garantiza una protección adicional a la 
caldera, es recomendable pero no obligatorio.

El kit de cubierta contiene:
1  Cubierta termoformada
1  Placa para sujeción de la junta
1  Junta
1  Abrazadera para sujeción de junta
1  Plancha de cobertura del orificio de 

aspiración

El kit de terminal contiene:
1  Junta
1  Collarín Ø 80 de descarga
1  Codo 90° Ø 80
1   Tubo de descarga Ø 80
1   Anilla
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1.12 INSTALACIJA NA OTVORENOM NA 
DELIMIČNO ZAŠTIĆENOM MESTU.

NAPOMENA: pod delimično zaštićenom mestu se 
podmazumeva ono na kojem aparat nije izložen 
direktno vremenskim uslovima (kiši, snegu, 
gradu, itd..).

NAPOMENA: ova tipologija instalacije moguća 
je samo kada to dozvoljava važeće zakonodavstvo 
u zemlji gde se aparat ugrađuje.

• Konfiguracija tipa B sa otvorenom komorom 
i prisilnim vučenjem.

Korišćenjem prikladnog kompleta za pokrivanje 
se može obaviti usis direktnog vazduha (Sl. 1-9) 
i odvod dima u pojedinačni kamin ili direktno 
napolje. U ovoj se konfiguraciji može instalirati 
kotao na delimično zaštićenom mestu. Kotao u 
ovoj konfiguraciji se klasifikuje kao tip B23.
U ovoj konfiguraciji:
- usis vazduha se obavlja direktno iz prostora u 

kojem je instaliran aparat (spoljašnji);
- odvod dima se mora povezati na sopstveni 

pojedinačni kamin (B23) ili direktno sprovesti 
u atmosferu uz pomoć vertikalnog terminala 
za direktni odvod (B53) ili uz pomoć sistema za 
sprovođenje firme Immergas (B53).

Zato se moraju poštovati tehnički propisi na 
snazi.

• Montaža kompleta za pokrivanje (Sl. 1-10). 
Skinite iz bočnih otvora u odnosu na onaj 
centralni dva čepa i postojeće zaptivače pa 
onda pokrijte 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 
pokrov na način da ga pričvrstite sa 4 šrafa 
koji postoje 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 blokirate 4 
jezička 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.

Maksimalne dimenzije cevi na odvod. Cev 
za odvod (bilo vertikalno bilo horizontalno) se 
može produžiti sve do maks. 30 m pravo.

• 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.

• Konfiguracija bez kompleta za pokrivanje na 
delimično zaštićenom mestu (kotao tipa C).

 Ostavite li montiranim bočne čepove, možete 
instalirati aparat napolju, na delomično 
zaš t i ćenom mestu  b e z  komple t a  za 
pokrivanje. Instalacija se obavlja korišćenjem 
horizontalnog koncentričnog kompleta za 
usis/odvod Ø60/100 i Ø80/125 i separatora 
Ø 80/80 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.

Komplet za pokrivanje obuhvata:
 Br° 1 Termooblikovani poklopac
 Br° 1 Pločicu za blokadu zaptivača
 Br° 1 Zaptivač
 Br° 1 Stezaljku 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
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1.12 УСТАНОВКА СНАРУЖИ В 
ЧАСТИЧНО ЗАЩИЩЕННОМ МЕСТЕ.

Примечание. Под частично защищённым помеще-
нием подразумевается такое помещение, в кото-
ром котел не подвергается прямому воздействию 
и прониканию атмосферных явлений (дождь, снег, 
град и т.д.).

Примечание: этот тип установки возможен 
лишь в случае, если это позволяет действу-
ющее в стране установки прибора законо-
дательство.

• Конфигурация типа B с открытой камерой и с 
форсированной вытяжкой.

Используя специальный комплект кожуха, можно 
выполнить прямое всасывание воздуха (рис. 1-9) 
и дымоудаление в отдельную дымовую трубу 
или непосредственно наружу. При настоящей 
конфигурации котел может быть установлен в 
частично защищенном место. При настоящей 
конфигурации котел относится к категории B23.
С настоящей конфигурацией:
- всасывание воздуха происходит непосред-

ственно из помещения, где установлен прибор 
(снаружи);

- дымоудаление должно быть соединено с соб-
ственным дымовым каналом (B23) или проведено 
непосредственно наружу с помощью прямой 
трубы (B53) или с помощью системы проведения 
труб Immergas (B53).

Должны быть соблюдены действующие техниче-
ские нормы.

• Монтаж комплекта (рис. 1-10). Снять с боковых 
отверстий, относительно центрального, два 
колпачка и уплотнители, затем закрыть правое 
отверстие всасывании с помощью специальной 
пластинки, для этого закрепить её с левой сто-
роны с помощью двух предварительно снятых 
винтов. Установить выхлопной фланец Ø 80 на 
центральное отверстие котла, используя саль-
ник, входящий в комплект и закрутить винтами 
из оснащения. Установить верхний защитный 
кожух, прикрепляя его 4 болтами, входящими в 
оснащение и вставляя соответствующие сальни-
ки. Соединить изгиб 90° Ø 80 гладкой стороной 
(“папа”), в горловину (“мама”) фланца Ø 80 

до упора, провести сальник по всему изгибу и 
установить с помощью пластинки из листового 
металла и затянуть с помощью крепёжного хо-
мутика, входящего в оснащение, убедиться при 
этом, что закреплены 4 язычка сальников. Под-
соединить выхлопную трубу с гладкой стороны 
(“папа”), в горловину (“мама”) изгиба 90° Ø 80, 
проверяя, что подсоединили соответствующую 
шайбу, таким образом, достигается соединение 
элементов, входящих в состав комплекта, и 
необходимое уплотнение.

Максимальное протяжение выхлопной трубы. 
Выхлопная труба (как вертикальная так и горизон-
тальная) может быть увеличена до максимального 
размера 30 м прямолинейного участка.

• Соединение сцеплением насадок удлинителей. 
Для того чтобы установить насадки удлините-
ли 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 пред-
варительно установленный элемент до упора, 
при этом достигается соединение элементов, 
входящих в состав комплекта, и необходимое 
уплотнение.

• Конфигурация без комплекта защитного 
кожуха в частично защищенном месте (котел 
типа C).

 Оставляя монтированной боковую заглушку, 
можно установить аппарат без комплекта 
защитного кожуха. Установка происходит с 
использованием концентрических комплектов 
всасывания/дымоудаления Ø60/100 и Ø80/125 и 
сепаратора Ø 80/80 , описание которых приведе-
но в параграфе об установке в закрытых помеще-
ниях. При настоящей конфигурации, комплект 
верхнего защитного кожуха, гарантирующего 
дополнительную защиту, рекомендуется, но не 
является обязательным.

Комплект защитного кожуха включает в себя:
 N° 1 Термоформованный защитный кожух
 N°1  Пластинка блокирования сальников
 N°1  Сальник
 N°1  Хомутик затягивающий сальник
 N°1  Пластинка закрывающая всасывающее 

отверстие

Выводной комплект включает в себя:
 N°1  Сальник
 N°1  Выхлопной фланец Ø 80
 N°1  Изгиб 90° Ø 80
 N°1  Выхлопная труба Ø 80
 N°1  Шайба
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1.12 OUTDOOR INSTALLATION IN A 
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..).

NOTE: this type of installation is only possible 
when permitted by the laws in force in the ap-
pliance’s country of destination.

• Configuration type B, open chamber and 
forced draught.

Using the special coverage kit one can achieve 
direct air intake (Fig. 1-9) and fumes exhaust in 
a single flue or directly outside. In this configura-
tion it is possible to install the boiler in a partially 
protected place. In this configuration the boiler 
is classified as type B23.
With this configuration:
- air intake takes place directly from the envi-

ronment in which the appliance is installed 
(outside);

- the fumes exhaust must be connected to its own 
single flue (B23) or ducted directly outside via a 
vertical terminal for direct exhaust (B53) or via 
an Immergas ducting system (B53).

The technical regulations in force must be 
respected.

• Coverage kit assembly (Fig. 1-10). 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 2 previously-removed 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 the female end of the bend 90° Ø 80, 
making sure that the relevant wall sealing 
plate is already fitted; this will ensure hold and 
joining of the elements making up the kit.

Max. length of exhaust duct. The flue pipe (both 
vertical or horizontal) can be extended to a max. 
length of 30 linear metres.

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

• Configuration without cover kit in a partially 
protected location (type C boiler)

 By leaving the side plugs fitted it is possible 
to install the appliance externally without the 
cover kit. Installation takes place using the 
Ø60/100, Ø 80/125 and separator Ø 80/80 
concentric intake/ exhaust kits. Refer to the 
paragraph relative to indoor installation. In 
this configuration the upper cover kit guaran-
tees additional protection for the boiler. It is 
recommended but not compulsory.

The cover kit includes:
 N° 1  Thermoformed cover
 N°1  Gasket clamping plate
 N°1  Gasket
 N°1  Gasket tightening strap
 N°1  Intake hole covering plate

The terminal kit includes:
 N° 1  Gasket
 N° 1  Discharge flange Ø 80
 N° 1  Bend 90° Ø 80
 N° 1  Drain pipe Ø 80
 N° 1  Wall sealing plate
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Комплект містить:
1шт. - Ущільнювання (1)
1шт. - Концентричне коліно Ø 60/100 (2)
1шт. - Концентричний термінал всмокт./виводу Ø 60/100 (3)
1шт. - Кільцева прокладка внутрішня (4)
1шт. - Кільцева прокладка зовнішня (5)

Комплект адаптера містить:
1 шт. - Ущільнення
 1 шт. - Адаптер Ø 80/125 (2)

1.13 УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНИХ 
КОНЦЕНТРИЧНИХ КОМПЛЕКТІВ.

Конфігурація типу С з герметичною каме-
рою і примусовою тягою.

Розташування терміналу (відповідно отворів, 
дверей, сусідніх будівель, проходів і т.п.) по-
винно завжди відповідати нормам чинного 
законодавства.

Цей термінал дозволяє впуск повітря та 
випуск димових газів безпосередньо за межі 
житла. Горизонтальний комплект може бути 
встановлений ззаду, праворуч, ліворуч і попе-
реду. Для установки попереду необхідно ско-
ристуватися патрубком та концентричним 
стиковим коліном, при цьому забезпечити 
необхідний простір для проведення всіх ви-
дів контролю, передбачених законодавством 
перед введенням в дію.

• Зовнішня ґратка. Впускний/випускний 
термінал як Ø 60/100 так і Ø 80/125 при 
правильній установці, перебуває за межами 
будівлі приємним способом. Перевірити, 
щоб зовнішня силіконова прокладка була 
встановлена щільно, як належить, на зов-
нішній стіні. 

 N.B.: для правильної роботи системи 
необхідно, щоб ґратчастий термінал був 
встановлений належним чином: перевіри-
ти, щоб під час установки було дотримано 
позначки «верх», зазначеної на терміналі.

Горизонтальні комплекти всмоктування 
- випуску Ø60/100. Монтажний комплект 
(Мал. 1-12): встановити коліно з фланцем 
(2) на центральний отвір котла, поставив-
ши прокладку (1) виступами донизу, у бік 
фланцю котла, і затягнути гвинтами, що на-
даються в комплекті. Вставити концентрич-
ний термінал Ø 60/100 (3) штировим кінцем 
(гладким) в гніздовий кінець коліна (2) до 
упору; переконатися, що відповідна кільцева 
прокладка вже вставлена, як слід, всередині і 
зовні, таким чином, отримаємо ущільнення 
і з'єднання складових елементів комплекту.

• Подовжувачі для горизонтальних комп-
лектів Ø 60/100 (Мал. 1-13). Комплект цієї 
конфігурації може бути подовжений до 
макс. розміру. в 12,9 м по горизонталі, врахо-
вуючи ґратчастий термінал та виключаючи 
концентричне коліно на виході з котла. Ця 
загальна довжина відповідає коефіцієнту 
опору, що дорівнює 100. В таких випадках 
слід замовити відповідні подовжувачі.

Компанія Immergas також пропонує спро-
щений термінал Ø 60/100, який у комбінації 
з подовжувачами, що пропонуються компа-
нією, може досягати максимальної довжини 
в 11,9 метрів.

Горизонтальний комплект всмоктування 
- випуску Ø80/125. Монтажний комплект 
(Мал. 1-14): для установки комплектів Ø 
80/125 необхідно скористатися фланцевим 
комплектом-адаптером, щоб встановити 
систему виводу димових газів Ø 80/125. 
Встановити фланцевий адаптер (2) на цен-
тральний отвір котла, поставивши прокладку 
(1) виступами донизу, у бік фланцю котла, і 
затягнути гвинтами, що надаються в комп-
лекті. Вставити коліно (3) штировим кінцем 
(гладким) до упору на адаптер (1). Вставити 
концентричний вивід Ø 80/125 (5) штировим 
кінцем (гладким) в гніздовий кінець адаптера 
(4) (з ущільнювальним кільцем) до упору, 
переконавшись, що відповідна кільцева 
прокладка вже вставлена як слід всередині 
(6) і зовні (7), таким чином, ви отримаємо 
ущільнення і з'єднання складових елементів 
комплекту.

• Подовжувачі для горизонтальних комп-
лектів Ø 80/125 (Мал. 1-15). Комплект 
цієї конфігурації може бути подовжений 
до довжини максимум в 32 м, враховую-
чи ґратчастий термінал та виключаючи 
концентричне коліно на виході з котла. 
Враховуючи додаткові складові частини, 
необхідно відняти відповідну довжину від 
максимально дозволеної довжини. В таких 
випадках слід замовити відповідні подов-
жувачі.

Комплект Ø 80/125 містить:
1 шт. -  Концентричне коліно 90° Ø 

80/125 при 87° (3)
 1 шт. -  Концентричний термінал 

всмокт./виводу Ø 80/125 (4)
 1 шт. -  Кільцеву прокладку внутрішню (5)
 1 шт. -  Кільцеву прокладку зовнішню (6)
Решта компонентів комплекту не вико-
ристовуються.

Maкс. 12900 мм

Maкс. 12900 мм

Maкс. 32000 мм

Maкс. 31956 мм
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Комплект містить:
1шт. - Ущільнювання (1)
1шт. - Концентричне коліно Ø 60/100 (2)
1шт. - Концентричний термінал всмокт./виводу Ø 60/100 (3)
1шт. - Кільцева прокладка внутрішня (4)
1шт. - Кільцева прокладка зовнішня (5)

Комплект адаптера містить:
1 шт. - Ущільнення
 1 шт. - Адаптер Ø 80/125 (2)

1.13 УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНИХ 
КОНЦЕНТРИЧНИХ КОМПЛЕКТІВ.

Конфігурація типу С з герметичною каме-
рою і примусовою тягою.

Розташування терміналу (відповідно отворів, 
дверей, сусідніх будівель, проходів і т.п.) по-
винно завжди відповідати нормам чинного 
законодавства.

Цей термінал дозволяє впуск повітря та 
випуск димових газів безпосередньо за межі 
житла. Горизонтальний комплект може бути 
встановлений ззаду, праворуч, ліворуч і попе-
реду. Для установки попереду необхідно ско-
ристуватися патрубком та концентричним 
стиковим коліном, при цьому забезпечити 
необхідний простір для проведення всіх ви-
дів контролю, передбачених законодавством 
перед введенням в дію.

• Зовнішня ґратка. Впускний/випускний 
термінал як Ø 60/100 так і Ø 80/125 при 
правильній установці, перебуває за межами 
будівлі приємним способом. Перевірити, 
щоб зовнішня силіконова прокладка була 
встановлена щільно, як належить, на зов-
нішній стіні. 

 N.B.: для правильної роботи системи 
необхідно, щоб ґратчастий термінал був 
встановлений належним чином: перевіри-
ти, щоб під час установки було дотримано 
позначки «верх», зазначеної на терміналі.

Горизонтальні комплекти всмоктування 
- випуску Ø60/100. Монтажний комплект 
(Мал. 1-12): встановити коліно з фланцем 
(2) на центральний отвір котла, поставив-
ши прокладку (1) виступами донизу, у бік 
фланцю котла, і затягнути гвинтами, що на-
даються в комплекті. Вставити концентрич-
ний термінал Ø 60/100 (3) штировим кінцем 
(гладким) в гніздовий кінець коліна (2) до 
упору; переконатися, що відповідна кільцева 
прокладка вже вставлена, як слід, всередині і 
зовні, таким чином, отримаємо ущільнення 
і з'єднання складових елементів комплекту.

• Подовжувачі для горизонтальних комп-
лектів Ø 60/100 (Мал. 1-13). Комплект цієї 
конфігурації може бути подовжений до 
макс. розміру. в 12,9 м по горизонталі, врахо-
вуючи ґратчастий термінал та виключаючи 
концентричне коліно на виході з котла. Ця 
загальна довжина відповідає коефіцієнту 
опору, що дорівнює 100. В таких випадках 
слід замовити відповідні подовжувачі.

Компанія Immergas також пропонує спро-
щений термінал Ø 60/100, який у комбінації 
з подовжувачами, що пропонуються компа-
нією, може досягати максимальної довжини 
в 11,9 метрів.

Горизонтальний комплект всмоктування 
- випуску Ø80/125. Монтажний комплект 
(Мал. 1-14): для установки комплектів Ø 
80/125 необхідно скористатися фланцевим 
комплектом-адаптером, щоб встановити 
систему виводу димових газів Ø 80/125. 
Встановити фланцевий адаптер (2) на цен-
тральний отвір котла, поставивши прокладку 
(1) виступами донизу, у бік фланцю котла, і 
затягнути гвинтами, що надаються в комп-
лекті. Вставити коліно (3) штировим кінцем 
(гладким) до упору на адаптер (1). Вставити 
концентричний вивід Ø 80/125 (5) штировим 
кінцем (гладким) в гніздовий кінець адаптера 
(4) (з ущільнювальним кільцем) до упору, 
переконавшись, що відповідна кільцева 
прокладка вже вставлена як слід всередині 
(6) і зовні (7), таким чином, ви отримаємо 
ущільнення і з'єднання складових елементів 
комплекту.

• Подовжувачі для горизонтальних комп-
лектів Ø 80/125 (Мал. 1-15). Комплект 
цієї конфігурації може бути подовжений 
до довжини максимум в 32 м, враховую-
чи ґратчастий термінал та виключаючи 
концентричне коліно на виході з котла. 
Враховуючи додаткові складові частини, 
необхідно відняти відповідну довжину від 
максимально дозволеної довжини. В таких 
випадках слід замовити відповідні подов-
жувачі.

Комплект Ø 80/125 містить:
1 шт. -  Концентричне коліно 90° Ø 

80/125 при 87° (3)
 1 шт. -  Концентричний термінал 

всмокт./виводу Ø 80/125 (4)
 1 шт. -  Кільцеву прокладку внутрішню (5)
 1 шт. -  Кільцеву прокладку зовнішню (6)
Решта компонентів комплекту не вико-
ристовуються.

Maкс. 12900 мм

Maкс. 12900 мм

Maкс. 32000 мм

Maкс. 31956 мм
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Setin kapsamı: 
1 adet - Conta (1)
1 adet - Ø 60/100 eşeksenli dirsek (2)
1 adet - Ø 60/100 (3) emiş/tahliye konsantrik terminal
1 adet - İç pul (4)
1 adet - Dış pul (5)

Adaptör setinin kapsamı: 
1 adet - Conta (1)
 1 adet -  Ø 80/125 boru 

redüksiyonu (2)

1.13 YATAY EŞMERKEZLİ SET MONTAJI.
Kapalı yanma odalı ve fan destekli C tipi 
konfigürasyon.

Terminalin yerleştirilmesi (açıklıklar, yakın 
binalar, zemin katlarında, vs. mesafelere göre), 
daima yürürlükteki normalara uyularak yerine 
getirilmelidir.

Bu terminal, hava emişinin veya atık gaz tahli-
yesinin doğrudan konutun dışına yapılmasını 
sağlar. Yatay set arka, sağ veya sol yandan çıkışlı 
olarak monte edilebilir. Önden çıkışlı montaj için 
boru ve bir adet eşmerkezli dirsek kullanılarak, 
kanunların, devreye alma esnasında yapılmasını 
öngördüğü testleri yapmak için gerekli alan 
sağlanmalıdır.

• Harici ızgara. Emme/tahliye terminali hem 
Ø 60/100 hem Ø 80/125, eğer doğru şekilde 
kurulduysa, uygun bir şekilde yapının dışında 
bulunur. Dış tampon silikon pulunun dış du-
vara doğru şekilde dayandığından emin olun. 

 NOT.:Sistemin doğru ve sağlıklı çalışması için 
kanallı terminalin, üzerinde bulunan “yukarı” 
ibaresine dikkat edilerek monte edilmesi ve 
doğru şekilde takılması gerekmektedir.

Yatay (emme ve tahliye) Seti Ø 60/100. Set 
montajı (Şek. 1-12): Flanşlı dirseği (2) kombinin 
ortasında yer alan deliğe geçiriniz ve contasını 
(1) takınız bunu yaparken yuvarlak çıkıntıların 
aşağı gelmesine ve kombi flanşı ile temas etme-
sine dikkat ediniz ve de sette yer alan vidalarla 
sıkıştırınız. Ø 60/100 (3) eşmerkezli terminal 
borusunu erkek tarafından (düz) dirseğin (2) 
dişi tarafına tam oturacak şekilde geçiriniz ve 
gereken iç ve dış pulların takılı olduğundan emin 
olunuz, bu suretle seti oluşturan aksamın tutuş 
ve bağlantısı sağlanmış olacaktır.

• Ø 60/100 yatay set için uzatma (Res. 1-13). 
Bu konfigürasyona sahip set, ızgaralı terminal 
dahil, kombi çıkışındaki eşmerkezli dirsek 
hariç, yatayda maksimum 12,9 metre uzatıla-
bilir. Bu konfigurasyonun direnç faktörü 100'e 
eşittir. Bu durumlarda gerekli uzatmaların talep 
edilmesi gerekir.

Immergas bir basitleştirilmiş set Ø 60/100 sağlar 
bu onun uzatma seti ile birlikte 11,9 metre mak-
simal uzantısı ulaşmayı sağlar.

Yatay (emme ve tahliye) Seti Ø 80/125. Set 
montajı (Şek. 1-14): Ø 80/125 setinin montajın-
da, Ø 80/125 duman borularının kurulabilmesi 
için flanşlı boru redüks iyon setinin kullanılması 
gerekir. Flanşlı dirseği (2) kombinin ortasında yer 
alan deliğe geçiriniz ve contasını (1) takınız bunu 
yaparken yuvarlak çıkıntıların aşağı gelmesine ve 
kombi flanşı ile temas etmesine dikkat ediniz ve 
de sette yer alan vidalarla sıkıştırınız. Dirseğin 
(3) erkek (düz) tarafını adaptöre (1) oturtun. 
Eşmerkezli Ø 80/125 (5) terminali erkek (düz) 
tarafından dirseğin (4) (dudaklı conta bulunan) 
dişi tarafına tam oturacak şekilde geçirin, dahili 
(6) ve harici (7) pulların takılı olduklarından 
emin olun, bu suretle seti oluşturan aksamın 
birleştirilmesi ve sızdırmazlıkları sağlanmış 
olacaktır.

• Ø 80/125 yatay set için uzatma (Res. 1-15). Bu 
konfigürasyona sahip set, kafesli bacadahil, 
kombi çıkışındaki eşmerkezli dirsek hariç, mak-
simum 32 metre uzatılabilir. İlave parçalar kul-
lanıldığında, kabul edilen uzunluktan eşdeğer 
uzunluğun çıkarılması gerekir. Bu durumlarda 
gerekli uzatmaların talep edilmesi gerekir.

Ø 80/125 setinin kapsamı: 
1 adet - Ø 80/125 eş eksenli dirsek (3)
 1 adet -  Ø 80/125 (4) emiş/tahliye 

konsantrik terminal
 1 adet - İç pul (5)
 1 adet - Dış pul (6)
Setin geri kalan kısmı kullanılmaz

Max. 12900 mm

Max. 12790 mm

Max. 32000 mm

Max. 31956 mm
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El kit incluye:
N.º 1 - Junta (1)
N.º 1 - Codo concéntrico Ø 60/100 (2)
N.º 1 - Terminal concéntrico asp./descarga Ø 60/100 (3)
N.º 1 - Anilla interna (4)
N.º 1 - Anilla externa (5)

El kit adaptador contiene:
N.º 1 - Junta (1)
 N.º 1 - Adaptador Ø 80/125 (2)

1.13 INSTALACIÓN DE KITS 
HORIZONTALES CONCÉNTRICOS.

Configuración tipo C con cámara estanca y 
tiro forzado.

La colocación del terminal (en relación a las 
distancias de aberturas, edificios enfrentados, 
zona de tránsito, etc.) debe realizarse conforme 
a la normativa vigente.

Este terminal permite aspirar el aire y descargar 
los humos directamente al exterior de la vivienda. 
El kit horizontal puede ser montado con salida 
posterior, lateral derecha, lateral izquierda. Para 
la instalación con salida anterior es necesario 
usar el tubo y un codo concéntrico de empalme, 
para garantizar el espacio útil para realizar las 
pruebas requeridas por la ley durante la primera 
puesta en servicio.

• Rejilla externa. El terminal de aspiración/
descarga ya sea de Ø 60/100 que de Ø 80/125, 
si está instalado correctamente, desde fuera del 
edificio será agradable a la vista. Compruebe 
que la anilla de silicona de taponamiento ex-
terno esté bien colocada hasta tocar la pared 
exterior. 

 IMPORTANTE: para un funcionamiento 
correcto del sistema, instale correctamente el 
terminal con rejilla, asegurándose de respetar 
en la instalación la indicación “alto” del termi-
nal.

Kit horizontal de aspiración - descarga Ø 
60/100. Montaje del kit (Fig. 1-12): Instale el 
codo con el collarín (2) en el orificio central de 
la caldera interponiendo la junta (1) posicionán-
dola con los salientes circulares hacia abajo en 
contacto con el collarín de la caldera y apriete con 
los tornillos del kit. Acoplar el lado macho (liso) 
del tubo terminal concéntrico Ø 60/100 (3), en 
el lado hembra del codo (2) apretándolo hasta el 
tope, sin olvidarse de introducir antes las relativas 
anillas interna y externa, de esta forma se conse-
guirá la unión estanca de los elementos del kit.

• Alargadores para el kit horizontal Ø 60/100 
(Fig. 1-13). El kit con esta configuración puede 
ser prolongado como máximo 12,9 m (distancia 
horizontal), incluido el terminal con rejilla y 
excluido el codo concéntrico de salida de la 
caldera. Esta configuración corresponde a un 
factor de resistencia igual a 100. En estos casos 
debe solicitar las prolongaciones adecuadas.

Immergas pone a disposición además un termi-
nal simplificado Ø 60/100 que junto con sus kits 
de prolongación permite alcanzar una extensión 
máxima de 11,9 metros.

Kit horizontal de aspiración - descarga Ø 
80/125. Montaje del kit (Fig. 1-14): para la 
instalación del kit Ø 80/125 debe usar el kit 
adaptador empalmado para poder instalar el 
sistema de canalización de humos con Ø 80/125. 
Instale el adaptador con brida (2) en el orificio 
central de la caldera interponiendo la junta (1) 
posicionándola con los salientes circulares hacia 
abajo en contacto con el collarín de la caldera y 
apriete con los tornillos del kit. Acople el codo 
(3) con lado macho (liso) hasta llevarlo a tocar 
con el adaptador (1). Monte el tubo terminal con-
céntrico Ø 80/125 (5) acoplando su lado macho 
(liso) con el lado hembra del codo (4) (con juntas 
de labio) apretándolo hasta el fondo, sin olvidar 
de introducir previamente las relativas anillas 
interna (6) y externa (7), de esta forma se con-
seguirá la unión estanca de los elementos del kit.

• Alargadores para el kit horizontal Ø 80/125 
(Fig. 1-15). El kit con esta configuración puede 
ser prolongado hasta una medida de máx 32 
m, incluido el terminal con rejilla y excluido 
el codo concéntrico de salida de la caldera. 
Si hay componentes adicionales debe restarle 
la longitud equivalente a la medida máxima 
admitida. En estos casos debe solicitar las 
prolongaciones adecuadas.

El Kit Ø 80/125 incluye:
N° 1 - Codo concéntrico Ø 

80/125 a 87° (3)
 N° 1 - Terminal concéntrico asp./

descarga Ø 80/125 (4)
 N° 1 - Anilla interna (5)
N° 1 - Anilla externa (6)
Los demás componentes del kit no 
deben usarse

Máx. 12900 mm 

Máx. 12790 mm 

Máx. 32000 mm 

Máx. 31956 mm 
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Komplet obuhvata:
Br° 1 - Zaptivač (1)
Br°1 - Koncentrično koleno Ø 60/100 (2)
Br°1 - Koncentričnu cev za usis/odvod Ø 60/100 (3)
Br° 1 - Unutrašnji podizač (4)
Br° 1 - Spoljni podizač (5)

Komplet adaptera sadrži:
 Br° 1 - Zaptivač (1)
 Br° 1 - Adapter  

Ø 80/125 (2)

1.13 INSTALACIJA HORIZONTALNIH 
KONCENTRIČNIH KOMPLETA.

Konfiguracija tipa C sa zatvorenom komorom 
i prinudnim vučenjem.

Postavljanje terminala (zavisno od udaljenosti od 
otvora, građevine sa kojima se suočava, gaznim 
površinama, itd.) uvek mora d se obavi u skladu 
sa važećim propisom.

Ovaj terminal omogućuje usis vazduha i odvod 
dima direktno izvan građevine. Horizontalni 
komplet se može instalirati sa zadnjim, bočnim 
desnim i bočnim levim izlazom. Kada je reč o 
prednjoj instalaciji, morate koristiti koncentrično 
koleno na sklapanje na način da se garantuje 
korisni prostor za obavljanje proba propisanih 
zakonom pri prvom puštanju u rad.

• Spoljašnja rešetka. Terminal za usis/odvod sa Ø 
60/100 i sa Ø 80/125, ako se pravilno instalira, 
na spoljašnjoj strani građevine ima prijatan 
izgled. Uverite se da spoljni silikonski tampon 
dobro zatvara sve do kraja na spoljašnjem zidu. 

 NAPOMENA:  za ispravan rad sistema 
rešetkasti terminal se mora pravilno instalirati 
i uverite se da će se indikacija "gore"poštovati 
tokom instalacije.

Horizontalni komplet za usis - odvod Ø 
60/100. Montaža kompleta (Sl. 1-12): instalirajte 
koleno sa prirubnicom (2) na centralni otvor 
kotla na način da postavite i zaptivač (1) 
okrenite kružne zupce prema dole u kontakt sa 
prirubnicom kotla i stegnite šrafove koji postoje 
u kompletu. Sklopite koncentrični terminal Ø 
60/100 (3) sa muškom stranom (glatkom) u 
žensku stranu kolena (2) 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.

• Produžeci za horizintalni komplet Ø 60/100 
(Sl. 1-13). Komplet se u ovoj konfiguraciji 
se može produžiti sve do maks. 12,9 m 
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.

F i r ma  Immergas  s em toga  rasp ol aže 
pojednostavljenim terminalom Ø 60/100 koji u 
kombinaciji sa svojim kompletom produžetaka 
omogućuje da se postigne maksimalna dužina 
od 11,9 metri.

Horizontalni komplet za usis - odvod Ø 
80/125. Montaža kompleta (Sl. 1-14): prilikom 
instalacije kompleta Ø 80/125 morate koristiti 
adapter sa prirubnicom da bi se mogao instalirati 
sistem dimovoda Ø 80/125. Instalirajte adapter 
sa prirubnicom (2) na centralni otvor na način 
da uklopite zaptivač (1) okrenite kružne zupce 
prema dole u kontakt sa prirubnicom kotla i 
stegnite šrafove koji postoje u kompletu. Uklopite 
koleno (3) muškom stranom (glatkom) sve do 
kraja na adapter (1). Uklopite koncentrični 
terminal Ø 80/125 (5) sa muškom stranom 
(glatkom) u žensku stranu adaptera (4) (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.

• Produžeci za horizintalni komplet Ø 80/125 
(Sl. 1-15). Komplet se u ovoj konfiguraciji 
može produžiti sve do maks. 32 m,uključujući 
i  terminal sa rešetkama i isključujući 
koncentrično koleno na izlazu iz kotla. Budu 
li postojale dodatne komponente moraće se 
oduzeti ekvivalentna dužina od maksimalne 
dozvoljene dimenzije. U tom slučaju potrebno 
je zatražiti prikladne produžetke.

Komplet Ø 80/125 sadrži:
 Br° 1 - Koncentrični zavoj Ø 

80/125 na 87° (3)
 Br°1 - Koncentričnu cev za usis/

odvod Ø 80/125 (4)
 Br° 1 - Podizač (5)
 Br° 1 - Spoljni podizač (6)
Ostale komponente kompleta se 
neće koristiti

Maks. 12900 mm

Maks. 12790 mm

Maks. 32000 mm

Maks. 31956 mm
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В комплект входят:
N° 1 - Сальник (1)
N° 1 - Концентрический изгиб Ø 60/100 (2)
N° 1 - Концентрический выход всас./дымоудаления Ø 60/100 (3)
N° 1 - Внутренняя шайба (4)
N° 1 - Внешняя шайба (5)

В комплект переходника входят:
N° 1 - Сальник (1)
 N° 1 - Переходник Ø 80/125 (2)

1.13 УСТАНОВКА 
КОНЦЕНТРИЧЕСКОГО 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКТА.

Конфигурация типа С с герметичной каме-
рой и с форсированной вытяжкой.

Установка вывода (в зависимости от рас-
стояния до проемов, находящихся вблизи 
зданий, поверхности пола и т.д.) должна быть 
выполнена в соответствии с действующими 
техническими нормами.

Этот вывод позволяет осуществлять вса-
сывание воздуха и вывод дымовых газов 
непосредственно на улицу.   Горизонтальный 
комплект может быть установлен с задним, 
левым или правым боковым выходом. Для 
установки с передним выходом, необходимо 
использовать патрубок с концентрическим 
изгибом со сцеплением, чтобы обеспечить 
наличие свободного пространства, необходи-
мого для выполнения требуемых законом ис-
пытаний при первом запуске в эксплуатацию. 

• Внешняя решетка. Вывод всасывания/
дымоудаления как Ø 60/100, так и Ø 80/125 
при правильной установке имеет приятный 
внешний вид с наружной стороны здания. 
Убедиться, что внешняя силиконовая шай-
ба правильно закреплена на внешней стене. 

 Примечание. Для правильной работы си-
стемы необходимо, чтобы была правильно 
установлена решётка вывода, необходимо 
убедиться, что условное обозначение 
«верх», находящееся на выводе, соблюда-
ется при установке.

Горизонтальный комплект всаывания - 
дымоудаления Ø60/100. Монтаж комплекта 
(рис. 1-12): установить изгиб с фланцем (2) 
на центральном отверстии котла, вставляя 
сальник (1), который устанавливается кру-
глыми выемками вниз, и присоединяя его к 
фланцу котла, после чего завинтить болтами, 
входящими в комплект. Подсоединить кон-
центрический выход Ø 60/100 (3) с гладкой 
стороны (“папа”), в горловину (“мама”) (2) 
до установки в фальц, проверяя, что под-
соединили соответствующую шайбу, таким 
образом, достигается соединение элементов, 
входящих в состав комплекта, и необходимое 
уплотнение.

• Удлинители для горизонтального ком-
плекта Ø 60/100 (рис. 1-13). Комплект этой 
конфигурации может быть удлинен до 
максимального значения 12,9 м, включая 
решётчатый выход и не учитывая концен-
трический выходной изгиб. Настоящая кон-
фигурация соответствует коэффициенту 
сопротивления, равному 100. В этих случаях 
необходимо запрашивать специальные уд-
линители.

Также, компания Immergas поставляет упро-
щённую выводную трубу Ø 60/100, которая, 
при использовании комплектов удлинителей, 
позволяет достигнуть максимальной длины 
11,9 метров.

Горизонтальный комплект всасывания - 
дымоудаления Ø80/125. Монтаж комплек-
та (рис. 1-14): для установки комплекта Ø 
80/125 необходимо использовать комплект 
с фланцевым переходником для установки 
дымохода Ø 80/125. Установить фланцевый 
переходник (2) на центральном отверстии 
котла, вставляя сальник (1), который уста-
навливается круглыми выемками вниз, и 
присоединяя его к фланцу котла, после чего 
завинтить болтами, входящими в комплект. 
Подсоединить колено (3) с гладкой стороны 
(“папа”), устанавливая до упора в адаптер 
(1). Подсоединить концентрический выход 
Ø 80/125 (5) с гладкой стороны (“папа”), в 
горловину изгиба (“мама”) (4) (с сальником 
с кромкой) до упора, проверяя, что подсое-
динили соответствующую внутреннюю (6) и 
внешнюю (7) шайбу, таким образом, дости-
гается соединение элементов, входящих в со-
став комплекта, и необходимое уплотнение.

• Удлинители для горизонтального ком-
плекта Ø 80/125 (рис. 1-15). Комплект 
этой конфигурации может быть удлинен 
до максимального значения 32 м, вклю-
чая решётчатый выход и не учитывая 
концентрический выходной изгиб. При 
наличии дополнительных комплектующих 
необходимо вычесть их длину из макси-
мально допустимой длины. В этих случаях 
необходимо запрашивать специальные 
удлинители.

Комплект Ø 80/125 включает:
N° 1 - Концентрический изгиб Ø 

80/125 нa 87° (3)
 N° 1 - Концентрический выход всас./

дымоудаления Ø 80/125 (4)
 N° 1 - Внутренняя шайба (5)
 N° 1 - Внешняя шайба (6)
Оставшиеся компоненты ком-
плекта не используются

Макс 12900 мм

Макс 12790 мм

Макс 32000 мм

Макс 31956 мм
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The kit includes:
N° 1 - Gasket (1)
N° 1 - Concentric bend Ø 60/100 (2)
N° 1 - Int./exhaust concentric terminal Ø 60/100 (3)
N° 1 - Internal wall sealing plate (4)
N° 1 - External wall sealing plate (5)

The adaptor kit includes:
N° 1 - Gasket (1)
 N° 1 - Adaptor Ø 80/125 (2)

1.13 CONCENTRIC HORIZONTAL KIT 
INSTALLATION.

Type C configuration, sealed chamber and 
fan assisted.

The position of the terminal (in terms of distanc-
es from openings, overlooking buildings, floor, 
etc.) must be in compliance with the regulations 
in force.

This terminal is connected directly to the outside 
of the building for air intake and flue exhaust. The 
horizontal kit can be installed with the rear, right 
side, left side or front outlet. For installation with 
frontal outlet, one must use the fixing plate and 
a concentric bend coupling in order to ensure 
sufficient space to carry out the tests required 
by law upon commissioning.

• External grid. Both the Ø 60/100 and Ø 80/125 
intake/exhaust terminal, if properly installed, is 
pleasant to look at on the outside of the build-
ing. Make sure that the external silicone wall 
sealing plate is properly inserted in the wall. 

 N.B.: for proper system operation the terminal 
with grid must be installed correctly ensuring 
that, the “high” indication on the terminal is 
observed during installation.

Horizontal intake-exhaust kit Ø 60/100. Kit 
assembly (Fig. 1-12): install the bend with flange 
(2) on the central hole of the boiler, positioning 
gasket (1) with the circular projections down-
wards in contact with the boiler flange, and 
tighten using the screws present in the kit. Fit 
the Ø 60/100 (3) concentric terminal pipe with 
the male side (smooth) to the female side of the 
bend (2) up to the end stop; making sure that the 
internal and external wall sealing plate have been 
fitted, this will ensure sealing and joining of the 
elements making up the kit.

• Extensions for Ø 60/100 horizontal kit (Fig. 
1-13). The kit with this configuration can be 
extended up to a max. 12.9 horizontal m in-
cluding the terminal with grid and excluding 
the concentric bend leaving the boiler. This 
configuration corresponds to a resistance factor 
of 100. In this case the special extensions must 
be requested.

Immergas also provides a Ø 60/100 simplified 
terminal, which in combination with its ex-
tension kits allows you to reach a maximum 
extension of 11.9 metres.

Horizontal intake-exhaust kit Ø 80/125. Kit 
assembly (Fig. 1-14): to install the kit Ø 80/125 
one must use the flanged adapter kit in order 
to install the flue system Ø 80/125. Install the 
flanged adaptor (2) on the central hole of the 
boiler, positioning gasket (1) with the circular 
projections downwards in contact with the boiler 
flange, and tighten using the screws contained in 
the kit. Engage the bend (3) with the male side 
(smooth) to the end stop on the adapter (1). Fit 
the Ø 80/125 (5) concentric terminal pipe with 
the male side (smooth) to the female side of the 
bend (4) (with lip seals) up to the end top; making 
sure that the internal (6) and external wall sealing 
plate (7) have been fitted, this will ensure sealing 
and joining of the elements making up the kit.

• Extensions for horizontal kit Ø 80/125 (Fig. 
1-15). The kit with this configuration can be 
extended up to a max. length of 32 m, includ-
ing the terminal with grid and excluding the 
concentric bend leaving the boiler. If addi-
tional components are assembled, the length 
equivalent to the maximum allowed must be 
subtracted. In this case the special extensions 
must be requested.

The Kit Ø 80/125 includes:
 N° 1 - Concentric bend Ø 80/125 a 

87° (3)
 N° 1 - Int./exhaust concentric termi-

nal Ø 80/125 (4)
 N° 1 - Internal wall sealing plate (5)
 N° 1 - External wall sealing plate (6)
The remaining kit components must 
not be used

Max. 12900 mm

Max. 12790 mm

Max. 32000 mm

Max. 31956 mm
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Комплект містить:
1 шт. - Ущільнювання (1)
1 шт. - Концентричний гніздовий фланець (2)
1 шт. - Кільцева прокладка (3)
1 шт. - Алюмінієва дахівка/плитка (4)
1 шт. - Концентрична труба всмокт./виводу 

Ø 60/100 (5)
1 шт. - Фіксована напівоболонка (6)
1 шт. - Рухома напівоболонка (7)

Комплект адаптера містить:
1 шт. - Ущільнювання (1)
 1 шт. - Адаптер Ø 80/125 (2)

Комплект Ø 80/125 містить:
1 шт. - Кільцева прокладка (3)
1 шт. - Алюмінієва дахівка/плит-

ка (4)
1 шт. - Фіксована напівоболонка (5)
1 шт. - Рухома напівоболонка (6)
1 шт. - Концентрична труба 

всмокт./виводу Ø 80/125 
(7)

Решта компонентів комплекту не 
використовуються.

1.14 УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНИХ 
КОНЦЕНТРИЧНИХ МОНТАЖНИХ 
КОМПЛЕКТІВ

Конфігурація типу С з герметичною камерою і 
примусовою тягою.

Комплект вертикальних концентричних труб 
всмоктування/виводу Ця вивідна труба забезпечує 
всмоктування повітря та виведення димових газів 
безпосередньо за межі житла у вертикальному 
напрямку.

ПРИМІТКА: вертикальний комплект з алюміні-
євої плитки може бути встановлений на терасах 
і дахах з максимальним градієнтом 45% (прибл. 
25 °), при цьому має бути дотримана відстань між 
кінцевою кришкою та напівоболонкою (374 мм для 
Ø 60/100 та 260 мм для Ø80/125).

Вертикальний комплект з алюмінієвої плитки 
Ø 60/100. 
Монтажний комплект (Мал. 1-16): встановити 
концентричний фланець (2) на центральний отвір 
котла, поставивши прокладку (1) виступами дони-
зу, у бік фланцю котла, і затягнути гвинтами, що 
надаються в комплекті.
Установка фіктивної алюмінієвої дахівки/плитки: 
замінити плитку алюмінієвим листом (4), задати 

йому таку форму, щоб забезпечити стікання до-
щової води. Зафіксувати на алюмінієвій плитці 
фіксовану напівоболонку (6) і вставити трубу 
всмоктування/виводу (5). Вставити концентрич-
ний вивід Ø 60/100 штировим кінцем (5) (гладким) 
в гніздовий кінець фланцю (2) до упору, переконав-
шись, що кільцева прокладка вже встановлена (3), 
Таким чином отримаємо ущільнення і приєднання 
елементів, які входять в комплект.

Примітка: якщо котел встановлено у місці, де 
температура може значно зменшуватися, можна 
застосувати спеціальний комплект проти замер-
зання, який є альтернативою стандартному та 
може встановлювати замість нього.
• Подовжувачі для вертикальних комплектів Ø 

60/100 (Мал. 1-17). Комплект цієї конфігурації 
може бути подовжений до максимальної довжини 
14,4 м по прямій лінії вертикально, враховуючи 
термінал. Ця конфігурація відповідає коефіцієн-
ту опору, що дорівнює 100. В такому випадку слід 
замовити відповідні сполучні подовжувачі.

Вертикальний комплект з алюмінієвої плитки 
Ø 80/125.
Монтажний комплект (Мал. 1-18). для установки 
комплектів Ø 80/125 необхідно скористатися 

фланцевим комплектом-адаптером, щоб вста-
новити систему виводу димових газів Ø 80/125. 
Встановити фланцевий адаптер (2) на центральний 
отвір котла, поставивши прокладку (1) виступами 
донизу, у бік фланцю котла, і затягнути гвинтами, 
що надаються в комплекті. Установка фіктивної 
алюмінієвої дахівки/плитки: замінити плитку алю-
мінієвим листом (4), задати йому таку форму, щоб 
забезпечити стікання дощової води. Зафіксувати 
на алюмінієвій плитці фіксовану напівоболонку 
(5) і вставити трубу всмоктування/випуску (7). 
Вставити концентричний вивід Ø 80/125 штировим 
кінцем (6) (гладкий) в гніздовий кінець адаптера 
(1) (з ущільнювальним кільцем) до упору, переко-
навшись попередньо, що кільцеве ущільнення вже 
вставлене (3). Таким чином отримаємо ущільнення 
і приєднання елементів, які входять в комплект.

• Подовжувачі для вертикальних комплектів Ø 
80/125 (Мал. 1-19). Комплект цієї конфігурації 
може бути подовжений до максимальної дов-
жини в 32 м, включаючи термінал. Враховуючи 
додаткові складові частини, необхідно відняти 
відповідну довжину від максимально дозволеної 
довжини. В такому випадку слід замовити відпо-
відні сполучні подовжувачі.
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Комплект містить:
1 шт. - Ущільнювання (1)
1 шт. - Концентричний гніздовий фланець (2)
1 шт. - Кільцева прокладка (3)
1 шт. - Алюмінієва дахівка/плитка (4)
1 шт. - Концентрична труба всмокт./виводу 

Ø 60/100 (5)
1 шт. - Фіксована напівоболонка (6)
1 шт. - Рухома напівоболонка (7)

Комплект адаптера містить:
1 шт. - Ущільнювання (1)
 1 шт. - Адаптер Ø 80/125 (2)

Комплект Ø 80/125 містить:
1 шт. - Кільцева прокладка (3)
1 шт. - Алюмінієва дахівка/плит-

ка (4)
1 шт. - Фіксована напівоболонка (5)
1 шт. - Рухома напівоболонка (6)
1 шт. - Концентрична труба 

всмокт./виводу Ø 80/125 
(7)

Решта компонентів комплекту не 
використовуються.

1.14 УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНИХ 
КОНЦЕНТРИЧНИХ МОНТАЖНИХ 
КОМПЛЕКТІВ

Конфігурація типу С з герметичною камерою і 
примусовою тягою.

Комплект вертикальних концентричних труб 
всмоктування/виводу Ця вивідна труба забезпечує 
всмоктування повітря та виведення димових газів 
безпосередньо за межі житла у вертикальному 
напрямку.

ПРИМІТКА: вертикальний комплект з алюміні-
євої плитки може бути встановлений на терасах 
і дахах з максимальним градієнтом 45% (прибл. 
25 °), при цьому має бути дотримана відстань між 
кінцевою кришкою та напівоболонкою (374 мм для 
Ø 60/100 та 260 мм для Ø80/125).

Вертикальний комплект з алюмінієвої плитки 
Ø 60/100. 
Монтажний комплект (Мал. 1-16): встановити 
концентричний фланець (2) на центральний отвір 
котла, поставивши прокладку (1) виступами дони-
зу, у бік фланцю котла, і затягнути гвинтами, що 
надаються в комплекті.
Установка фіктивної алюмінієвої дахівки/плитки: 
замінити плитку алюмінієвим листом (4), задати 

йому таку форму, щоб забезпечити стікання до-
щової води. Зафіксувати на алюмінієвій плитці 
фіксовану напівоболонку (6) і вставити трубу 
всмоктування/виводу (5). Вставити концентрич-
ний вивід Ø 60/100 штировим кінцем (5) (гладким) 
в гніздовий кінець фланцю (2) до упору, переконав-
шись, що кільцева прокладка вже встановлена (3), 
Таким чином отримаємо ущільнення і приєднання 
елементів, які входять в комплект.

Примітка: якщо котел встановлено у місці, де 
температура може значно зменшуватися, можна 
застосувати спеціальний комплект проти замер-
зання, який є альтернативою стандартному та 
може встановлювати замість нього.
• Подовжувачі для вертикальних комплектів Ø 

60/100 (Мал. 1-17). Комплект цієї конфігурації 
може бути подовжений до максимальної довжини 
14,4 м по прямій лінії вертикально, враховуючи 
термінал. Ця конфігурація відповідає коефіцієн-
ту опору, що дорівнює 100. В такому випадку слід 
замовити відповідні сполучні подовжувачі.

Вертикальний комплект з алюмінієвої плитки 
Ø 80/125.
Монтажний комплект (Мал. 1-18). для установки 
комплектів Ø 80/125 необхідно скористатися 

фланцевим комплектом-адаптером, щоб вста-
новити систему виводу димових газів Ø 80/125. 
Встановити фланцевий адаптер (2) на центральний 
отвір котла, поставивши прокладку (1) виступами 
донизу, у бік фланцю котла, і затягнути гвинтами, 
що надаються в комплекті. Установка фіктивної 
алюмінієвої дахівки/плитки: замінити плитку алю-
мінієвим листом (4), задати йому таку форму, щоб 
забезпечити стікання дощової води. Зафіксувати 
на алюмінієвій плитці фіксовану напівоболонку 
(5) і вставити трубу всмоктування/випуску (7). 
Вставити концентричний вивід Ø 80/125 штировим 
кінцем (6) (гладкий) в гніздовий кінець адаптера 
(1) (з ущільнювальним кільцем) до упору, переко-
навшись попередньо, що кільцеве ущільнення вже 
вставлене (3). Таким чином отримаємо ущільнення 
і приєднання елементів, які входять в комплект.

• Подовжувачі для вертикальних комплектів Ø 
80/125 (Мал. 1-19). Комплект цієї конфігурації 
може бути подовжений до максимальної дов-
жини в 32 м, включаючи термінал. Враховуючи 
додаткові складові частини, необхідно відняти 
відповідну довжину від максимально дозволеної 
довжини. В такому випадку слід замовити відпо-
відні сполучні подовжувачі.
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İ Set içerir: 

1 adet - Conta (1)
1 adet  -  Dişi konsantrik flanşı (2)
1 adet - Pul (3)
1 adet - Aliminyum kiremit (4)
1 adet -  Ø 60/100 (5) eşmerkezli emiş/

tahliye borusu
1 adet - Sabit yarım rulman (6)
1 adet - Çıkarılabilir yarım kapak  (7)

Adaptör setinin kapsamı: 
1 adet - Conta (1)
 1 adet -  Ø 80/125 boru redüksi-

yonu (2)

Ø 80/125 setinin kapsamı: 
1 adet - Pul (3)
1 adet - Aliminyum kiremit (4)
1 adet - Sabit yarım kapak (5)
1 adet -  Çıkarılabilir yarım 

kapak (6)
1 adet -  Ø 80/125 (7) eşmerkezli 

emiş/tahliye borusu
Setin geri kalan kısmı kullanılmaz

1.14 DİKEY EŞ MERKEZLİ KİT MONTAJI.
Kapalı yanma odalı ve fan destekli C tipi 
konfigürasyon.

Dikey eşmerkezli emiş ve tahliye seti. Bu set, 
hava emişinin veya atık gaz tahliyesinin konutun 
dışına dikey yönde yapılmasını sağlar.

NOT.: alüminyum kiremitli dikey set, maksi-
mum %45 (yaklaşık 25°) eğimli teras ve çatılara 
montaj olanağı sağlar, ancak set başlığı ile yarım 
kapak ? arasındaki mesafeye (Ø 60/100 için 374 
mm ve Ø80/125 için 260 mm) her zaman riayet 
etmek gereklidir.

Ø 60/100 Alüminyum kiremitli dikey set. 
Set montajı (Şek. 1-16): konsantrik flanşı yük-
leyin (2) kombinin ortasında yer alan deliğe 
geçiriniz ve contasını (1) takınız bunu yaparken 
yuvarlak çıkıntıların aşağı gelmesine ve kombi 
flanşı ile temas etmesine dikkat ediniz ve de sette 
yer alan vidalarla sıkıştırınız.
Tuğlaların yerine alüminyum levhayı (4) 
yerleştirin, tam işaretlemek suretiyle yağmur 
sularının akışını sağlayın. Alüminyum kiremit 
üzerine yarım sabitleme kapağını (6) yerleştirin 
ve emiş-tahliye borusunu (5) geçirin. Ø 60/100 

eşmerkezli terminalin erkek tarafını (5) (düz), 
flanşın üzerinde(2), pulu (3) yerleştirdiğinizden 
emin olarak çarpıştırarak birleştirin, bu şekilde 
kiti oluşturan aksamların bağlantı ve tutuşları 
sağlanacaktır.

NOT: kombinin aşırı hava şartları ve çok sert 
ısılara ulaşılan mahallerde monte edilmesi duru-
munda standart donma önleyici set yerine özel 
donma önleyici set ile donatılması tavsiye olunur.
• Ø 60/100 dikey set için uzatma (Res. 1-17). Bu 

konfigürasyona sahip set, dikey doğrultuda 
terminal dahil olmak üzere maksimum 14,4 m 
ye kadar uzatılabilir. Bu konfigurasyonun de-
ğiştir faktörü 100'e eşittir. Bu durumda uygun 
uzatma bağlantılarının talep edilmesi gerekekir.

Ø 80/125 Alüminyum kiremitli dikey set.
Set montajı (Şek. 1-18): Ø 80/125 setinin 
montajında, Ø 80/125 atık gaz borularının ku-
rulabilmesi için flanşlı boru redüksiyon setinin 
kullanılması gerekir. Flanşlı dirseği (2) kombinin 
ortasında yer alan deliğe geçiriniz ve contasını 
(1) takınız bunu yaparken yuvarlak çıkıntıların 
aşağı gelmesine ve kombi flanşı ile temas etme-

sine dikkat ediniz ve de sette yer alan vidalarla 
sıkıştırınız. Tuğlaların yerine alüminyum levhayı 
(4) yerleştirin, tam işaretlemek suretiyle yağmur 
sularının akışını sağlayın. Alüminyum kiremit 
üzerine yarım sabitleme kapağını (5) yerleştirin 
ve emiş-tahliye terminalini (7) takın. Ø 80/125 
eşeksenli terminali erkek tarafından (düz) boru 
redüksiyonunun (1) dişi tarafına (dudaklı contası 
ile) çarpıştırarak geçirin, gereken iç ve dış pulu 
takmış olduğunuzdan emin olun, bu suretle 
tutuş ve seti oluşturan aksamın birleştirilmesi 
sağlanmış olacaktır.

• Ø 80/125 dikey set için uzatma (Res. 1-19). Bu 
konfigürasyona uzatma bacaları ve set, set dahil 
olmak üzere azami 32 m ye kadar uzatılabilir. 
İlave parçalar kullanıldığında, kabul edilen 
uzunluktan eşdeğer uzunluğun çıkarılması 
gerekir. Bu durumda uygun uzatma bağlantı-
larının talep edilmesi gerekekir.
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El Kit incluye:
N.º 1 - Junta (1)
N° 1 - Brida hembra concéntrica (2)
N.º 1 - Anilla (3)
N.º 1 - Teja de aluminio (4)
N.º 1 - Tubo concéntrico asp./descarga Ø 

60/100 (5)
N° 1 - Semiesfera hueca fija (6)
N° 1 - Semiesfera hueca móvil (7)

El kit adaptador contiene:
N.º 1 - Junta (1)
 N° 1 - Adaptador Ø 80/125 (2)

El Kit Ø 80/125 incluye:
N.º 1 - Anilla (3)
N.º 1 - Teja de aluminio (4)
N° 1 - Semiesfera hueca fija (5)
N° 1 - Semiesfera hueca móvil (6)
N.º 1 - Tubo concéntrico asp./

descarga Ø 80/125 (7)
Los demás componentes del kit no 
deben usarse

1.14 INSTALACIÓN DE KITS 
VERTICALES CONCÉNTRICOS.

Configuración tipo C con cámara estanca y 
tiro forzado.

Kit vertical concéntrico de aspiración y descarga. 
Este terminal permite aspirar el aire y descargar 
los humos directamente al exterior de la vivienda 
en sentido vertical.

IMPORTANTE: el kit vertical con teja de alu-
minio puede ser instalado en terrazas y tejados 
cuya pendiente no supere el 45% (25° aproxi-
madamente) y la altura entre el sombrerete del 
terminal y la semiesfera hueca (374 mm para Ø 
60/100 y 260 mm para Ø80/125) siempre debe 
ser respetada.

Kit vertical con teja de aluminio Ø 60/100. 
Montaje del kit (Fig. 1-16): Instale el collarín 
concéntrico (2) en el orificio central de la caldera 
interponiendo la junta (1) posicionándola con 
los salientes circulares hacia abajo en contacto 
con el collarín de la caldera y apriete con los 
tornillos del kit.
Instalación de la falsa teja de aluminio: sustituya 
las tejas por la placa de aluminio: (4) perfilándola 

de manera que el agua de lluvia escurra bien. Co-
loque en la teja de aluminio la semiesfera hueca 
fija (6) e introduzca el tubo de aspiración-descar-
ga (5). Montar el terminal concéntrico Ø 60/100 
acoplando su lado macho (5) (liso), en el collarín 
(2) apretándolo hasta el fondo, sin olvidarse de 
colocar antes la anilla (3), de esta forma se con-
seguirá 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 anticongelante en lugar del estándar.
• Alargadores para kit separador Ø 60/100 (Fig. 

1-17). El kit vertical con esta configuración 
puede alargarse hasta 14,4 m como máximo 
(distancia en línea recta vertical), incluido el 
terminal. Esta configuración corresponde a un 
factor de resistencia igual a 100. En estos casos 
debe solicitar las prolongaciones adecuadas 
para acoplamiento.

Kit vertical con teja de aluminio Ø 80/125.
Montaje del kit (Fig. 1-18): para la instalación del 
kit Ø 80/125 debe utilizar el kit adaptador empal-
mado para instalar el sistema de humos Ø 80/125. 
Instale el adaptador con brida (2) en el orificio 

central de la caldera interponiendo la junta (1) 
posicionándola con los salientes circulares hacia 
abajo en contacto con el collarín de la caldera y 
apriete con los tornillos del kit. Instalación de la 
falsa teja de aluminio: sustituya las tejas por la 
placa de aluminio: (4) perfilándola de manera 
que el agua de lluvia escurra bien. Coloque en 
la teja de aluminio la semiesfera hueca fija (5) 
e introduzca el terminal de aspiración-descarga 
(7). Montar el terminal concéntrico Ø 80/125 
acoplando su lado macho (liso) con el lado 
hembra del adaptador (1) (con juntas de labio) 
apretándolo hasta el fondo, sin olvidarse de colo-
car antes la anilla (3), de esta forma se conseguirá 
la unión estanca de los elementos del kit.

• Alargadores para kit separador Ø 80/125 
(Fig. 1-19). Con esta configuración se puede 
prolongar el kit hasta una medida máx. de 32 
m incluido el terminal. Si hay componentes adi-
cionales debe restarle la longitud equivalente 
a la medida máxima admitida. En estos casos 
debe solicitar las prolongaciones adecuadas 
para acoplamiento.
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Komplet obuhvata:
Br° 1 - Zaptivač (1)
Br° 1 - Koncentričnu žensku prirubnicu (2)
Br° 1 - Podizač (3)
Br°1 - Aluminijumsku ploču (4)
Br°1 - Koncentričnu cev za usis/odvod Ø 

60/100 (5)
Br°1 - Fiksnu poluljusku (6)
Br°1 - Mobilnu poluljusku (7)

Komplet adaptera sadrži:
Br° 1 - Zaptivač (1)
 Br° 1 - Adapter  

Ø 80/125 (2)

Komplet Ø 80/125 sadrži:
Br° 1 - Podizač (3)
Br°1 - Aluminijumsku ploču (4)
Br°1 - Fiksnu poluljusku (5)
Br°1 - Mobilnu poluljusku (6)
Br°1 - Koncentričnu cev za usis/

odvod Ø 80/125 (7)
Ostale komponente kompleta se 
neće koristiti

1.14 INSTALACIJA VERTIKALNIH 
KONCENTRIČNIH KOMPLETA.

Konfiguracija tipa C sa zatvorenom komorom 
i prinudnim vučenjem.

Vertikalni koncentrični komplet za usis i odvod. 
Ovaj terminal omogućuje usis vazduha i odvod 
dima direktno izvan građevine u vertikalnom 
smeru.

NA P OM E NA :  v e r t i k a l n i  k omp l e t  s a 
aluminijumskom pločom omogućuje instalaciju 
na terasama i na krovovima sa maksimalnim 
nagibom od 45% (oko 25°) a visina između kape 
terminala i poluljuske (374 mm za Ø 60/100 i 260 
mm za Ø80/125) se mora uvek poštovati. 

Vertikalni komplet sa aluminijumskom 
pločom Ø 60/100. 
Montaža kompleta (Sl. 1-16): instalirajte 
koncentrično koleno (2) na centralni otvor 
kotla na način da postavite i zaptivač (1) 
okrenite kružne zupce prema dole u kontakt sa 
prirubnicom kotla i stegnite šrafove koji postoje 
u kompletu.
Instalacija lažne aluminijumske pločice: zamenite 
ploču aluminijumskim limom (4) i oblikujte 

ga na način da u njega utiče kišnica. Postavite 
na ploču od aluminijuma fiksnu poluljusku 
(6) i umetnite cev za usis-odvod (5). Sklopite 
koncentrični terminal Ø 60/100 sa muškom 
stranom (5) (glatkom) u zaptivač (2) sve do 
kraja, uverite se da ste već umetnuli odgovarajući 
unutrašnji i spoljašnji podizač (3), na taj ćete 
način postići zaptivenost i spajanje elemenata 
od kojih se sastoji 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.
• Produžeci za horizontalni komplet Ø 60/100 

(Sl. 1-17). Komplet se u ovoj konfiguraciji 
može produžiti sve do maksimalno14,4 m 
ravno uključujući i terminal. Ova konfiguracija 
odgovara faktoru otpora 100. U ovom slučaju 
morate zatražiti prikladne produžne cevi na 
sklapanje.

Vertikalni komplet sa aluminijumskom 
pločom Ø 80/125.
Montaža kompleta (Sl. 1-18): prilikom instalacije 
kompleta Ø 80/125 morate koristiti adapter 

sa prirubnicom da bi se mogao instalirati 
sistem dimovoda Ø 80/125. Instalirajte adapter 
sa prirubnicom (2) na centralni otvor na 
način da uklopite zaptivač (1) Instalacija 
lažne aluminijumske pločice: zamenite ploču 
aluminijumskim limom (4) i oblikujte ga na 
način da u njega utiče kišnica. Postavite na 
ploču od aluminijuma fiksnu poluljusku (5) i 
umetnite terminal za usis-odvod (7). Sklopite 
koncentrični terminal Ø 80/125 sa muškom 
stranom (glatkom) u žensku stranu adaptera 
(1) (sa zaptivačima u obliku usne) sve do kraja, 
uverite se da ste već umetnuli podizač (3), na 
taj ćete način postići zaptivenost i spajanje 
elemenata od kojih se sastoji komplet.

• Produžeci za horizontalni komplet Ø 80/125 
(Sl. 1-19). Komplet se u ovoj konfiguraciji 
može produžiti sve do maks. dimenzija od 32 
m uključujući i terminal. Budu li postojale 
dodatne komponente moraće se oduzeti 
ekvivalentna dužina od maksimalne dozvoljene 
dimenzije. U ovom slučaju morate zatražiti 
prikladne produžne cevi na sklapanje.
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Комплект включает:
N° 1 - Сальник (1)
N° 1 - Коаксиальный фланец с внутренней резьбой (2)
N° 1 - Шайба (3)
N° 1 - Алюминиевая черепица (4)
N° 1 - Концентрическая труба всас./дымоудаления Ø 

60/100 (5)
N° 1 - Неподвижный полущит (6)
N° 1 - Подвижный полущит (7)

В комплект переходника входят:
N° 1 - Сальник (1)
 N° 1 - Переходник Ø 80/125 (2)

Комплект Ø 80/125 включает:
N° 1 - Шайба (3)
N° 1 - Алюминиевая черепица (4)
N° 1 - Неподвижный полущит (5)
N° 1 - Подвижный полущит (6)
N° 1 - Концентрическая труба 

всас./дымоудаления Ø 
80/125 (7)

Оставшиеся компоненты комплек-
та не используются

1.14 УСТАНОВКА КОНЦЕНТРИЧЕСКОГО 
ВЕРТИКАЛЬНОГО КОМПЛЕКТА.

Конфигурация типа С с герметичной камерой и с 
форсированной вытяжкой.

Вертикальный концентрический комплект всасы-
вания и дымоудаления. Этот вывод позволяет осу-
ществлять всасывание воздуха и вывод выхлопных 
газов в вертикальном направлении непосредственно 
на улицу. 

Примечание. Вертикальный комплект с алюмини-
евой черепицей позволяет установку на террасы 
и крыши с максимальным уклоном 45% (25°), при 
этом должно быть всегда соблюдено расстояние 
между верхней крышкой и полущитом (374 мм для 
Ø 60/100 и 260 мм для Ø80/125).

Вертикальный комплект с алюминиевой черепи-
цей Ø 60/100. 
Монтаж комплекта (рис. 1-16): установить концен-
трический фланец (2) на центральном отверстии 
котла, вставляя сальник (1), который устанавли-
вается круглыми выемками вниз, и присоединяя 
его к фланцу котла, после чего завинтить болтами, 
входящими в комплект.
Установка алюминиевой фальш-черепицы: заменить 
черепицу на алюминиевую пластину (4), форма 

должна обеспечивать сток воды. Установить на 
алюминиевой черепице стационарный полущит 
(6) и ввести трубу всасывания/дымоудаления (5). 
Подсоединить концентрический выход Ø 60/100 с 
гладкой стороны (“папа”)(5), в горловину (“мама”) 
(2) до установки в фальц, проверяя, что подсоеди-
нили соответствующую шайбу (3), таким образом, 
достигается соединение элементов, входящих в 
состав комплекта, и необходимое уплотнение.

Примечание: если котел должен быть установлен в 
зонах, где возможны очень низкие температуры, то 
в наличие имеется комплект против замерзания, 
который может быть установлен как альтернатива 
стандартному.
• Удлинители для вертикального комплекта Ø 60/100 

(рис. 1-17). Комплект данной конфигурации может 
быть удлинен до максимального вертикального 
прямолинейного значения 14,4 м, включая вывод. 
Настоящая конфигурация соответствует коэф-
фициенту сопротивления, равному 100. В этих 
случаях необходимо запрашивать специальные 
удлинители.

Вертикальный комплект с алюминиевой черепи-
цей Ø 80/125.
Монтаж комплекта (рис. 1-18): для установки ком-

плекта Ø 80/125 необходимо использовать комплект 
с фланцевым переходником, для установки дымохода 
Ø 80/125. Установить фланцевый переходник (2) на 
центральном отверстии котла, вставляя сальник (1), 
который устанавливается круглыми выемками вниз, 
и присоединяя его к фланцу котла, после чего завин-
тить болтами, входящими в комплект. Установка 
алюминиевой фальш-черепицы: заменить черепицу 
на алюминиевую пластину (4), форма должна обе-
спечивать сток воды. Установить на алюминиевой 
черепице стационарный полущит (5) и ввести 
трубу всасывания/дымоудаления (7). Подсоединить 
концентрический выход Ø 80/125 с гладкой стороны 
(“папа”), в горловину переходника (“мама”) (1) (с 
уплотнителями с кромкой) до установки в фальц, 
проверяя, что подсоединили шайбу (3), таким обра-
зом, достигается соединение элементов, входящих в 
состав комплекта, и необходимое уплотнение. 

• Удлинители для вертикального комплекта Ø 80/125 
(рис. 1-19). Комплект данной конфигурации может 
быть удлинен до максимального значения 32 м , 
включая вывод. При наличии дополнительных 
комплектующих необходимо вычесть их длину из 
максимально допустимой длины. В этих случаях 
необходимо запрашивать специальные удлини-
тели.
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The Kit includes:
N° 1 - Gasket (1)
N° 1 - Female concentric flange (2)
N° 1 - Wall sealing plate (3)
N° 1 - Aluminium tile (4)
N° 1 - Int./exhaust concentric pipe Ø 

60/100 (5)
N° 1 - Fixed half-shell (6)
N° 1 - Mobile half-shell (7)

The adaptor kit includes:
N° 1 - Gasket (1)
 N° 1 - Adaptor Ø 80/125 (2)

The Kit Ø 80/125 includes:
N° 1 - Wall sealing plate (3)
N° 1 - Aluminium tile (4)
N° 1 - Fixed half-shell (5)
N° 1 - Mobile half-shell (6)
N° 1 - Int./exhaust concentric 

pipe Ø 80/125 (7)
The remaining kit components 
must not be used

1.14 CONCENTRIC VERTICAL KIT 
INSTALLATION.

Type C configuration, sealed chamber and 
fan assisted.

Concentric vertical intake and exhaust kit. This 
vertical terminal is connected directly to the out-
side of the building for air intake and flue exhaust.

N.B.: the vertical kit with aluminium tile enables 
installation on terraces and roofs with a maxi-
mum slope of 45% (approx 25°) and the height 
between the terminal cap and half-shell (374 mm 
for Ø 60/100 and 260 mm for Ø 80/125) must 
always be observed.

Vertical kit with aluminium tile Ø 60/100. 
Kit assembly (Fig. 1-16): install the concentric 
flange (2) on the central hole of the boiler, posi-
tioning gasket (1) with the circular projections 
downwards in contact with the boiler flange, and 
tighten using the screws contained in the kit.
Installation of the fake aluminium tile: replace 
the tiles with the aluminium sheet (4), shaping 
it to ensure that rainwater runs off. Position the 
fixed half-shell (6) on the aluminium tile and in-

sert the intake-exhaust pipe (5). Fit the Ø 60/100 
(3) concentric terminal pipe with the male end 
(5) (smooth) into the flange (2) up to the stop; 
making sure that the wall sealing plate has been 
fitted (3), this will ensure sealing and joining of 
the elements making up the kit.

NOTE: when the boiler is installed in areas where 
very cold temperatures can be reached, a special 
anti-freeze kit is available that can be installed as 
an alternative to the standard kit.
• Extensions for vertical kit Ø 60/100 (Fig. 1-17). 

The kit with this configuration can be extended 
to a max. straight vertical length of 14.4 m, 
including the terminal. This configuration 
corresponds to a resistance factor of 100. In 
this case specific extensions must be requested.

Vertical kit with aluminium tile Ø 80/125.
Kit assembly (Fig. 1-18): to install the kit Ø 
80/125 one must use the flanged adapter kit in 
order to install the flue system Ø 80/125. Install 
the flanged adaptor (2) on the central hole of the 
boiler, positioning gasket (1) with the circular 
projections downwards in contact with the boiler 

flange and tighten using the screws contained 
in the kit. Installation of the fake aluminium 
tile: replace the tiles with the aluminium sheet 
(4), shaping it to ensure that rainwater runs off. 
Position the fixed half-shell (5) on the aluminium 
tile and insert the intake-exhaust pipe (7). Fit the 
Ø 80/125 concentric terminal pipe with the male 
side (smooth) to the female side of the adapter (1) 
(with lip gaskets) up to the end stop; making sure 
that the wall sealing plate (3) has been fitted, this 
will ensure sealing and joining of the elements 
making up the kit.

• Extensions for vertical kit Ø 80/125 (Fig. 1-19). 
The kit with this configuration can be extended 
up to a max. length of 32 m including the ter-
minal. If additional components are assembled, 
the length equivalent to the maximum allowed 
must be subtracted. In this case specific exten-
sions must be requested.
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Комплект містить:
1 шт. - Ущільнювання виведення (1)
1 шт. - Ущільнювання фланцю (2)
1 шт. - Гніздовий фланець всмоктування (3)
1 шт. - Гніздовий фланець виведення (4)

2 шт. - Коліно 90° Ø 80 (5)
1 шт. - Термінал всмоктування Ø 80 (6)
2 шт. - Кільцева внутрішня прокладка (7)
1 шт. - Кільцева зовнішня прокладка (8)
1 шт. - Труба випуску Ø 80 (9)

1.15 УСТАНОВКА КОМПЛЕКТУ 
СЕПАРАТОРА.

Конфігурація типу С з герметичною каме-
рою і примусовою тягою.

Комплект роздільника Ø 80/80. Цей комп-
лект забезпечує впуск повітря зовні примі-
щення і випуск димових газів в камін, димохід 
або введений прохід через розмежування ка-
налів для димових газів та для повітря. Через 
канал (S), який обов'язково виготовляється 
з пластмасового матеріалу з характеристи-
ками опору проти кислотних конденсатів, 
виводяться продукти згоряння. Трубопро-
водом (A), який також виготовляється з 
пластмасового матеріалу, всмоктується 
повітря, необхідне для горіння. Трубопровід 
всмоктування (A) може бути встановлений 
на правій або лівій стороні від центрального 
витяжного каналу (S). Обидва канали можуть 
бути орієнтовані в будь-якому напрямку.

• Монтажний комплект (Мал. 1-20): вста-
новити концентричний фланець (4) на 
центральний отвір котла, поставивши про-
кладку (1) виступами донизу, у бік фланцю 
котла, і затягнути гвинтами з шестигранною 
голівкою та плоским наконечником, що 
надаються в комплекті. Вийміть плаский 
фланець, що знаходиться в боковому або в 
центральному отворі (залежно від потреб) 
і замініть його на фланець (3); вставити 
проміжні прокладки (2), які вже є в котлі, і 
затягнути гвинти-саморізи з наконечником. 
Вставте коліна (5) штировим кінцем (глад-
ким) в гніздовий кінець фланців (3 та 4). 

Вставити до упору термінал забору повітря 
(6) штировим кінцем (гладким) у гніздовий 
кінець коліна (5), попередньо встановивши 
відповідні внутрішні та зовнішні кільцеві 
прокладки. Вставте кінець труби викидання 
(9) штировим кінцем (гладким) у гніздо-
вий кінець коліна (5) і закрутіть до упору, 
переконавшись, що вже ввели відповідну 
кільцеву прокладку всередину.Таким чи-
ном отримаємо ущільнення і приєднання 
елементів комплекту.

• Габаритні розміри монтажу (Мал. 1-21). На 
малюнку показані мінімальні габаритні роз-
міри набору кінцевого виходу роздільника 
Ø 80/80 з відповідними обмеженнями.

• Подовжувачі для комплекту роздільника Ø 
80/80. Максимальна прямолінійна довжина 
(без кривих) вертикально, придатна для 
труб всмоктування та виведення Ø80, ста-
новить 41 метр, незалежно від того, для чого 
вони використовуються (всмоктування чи 
виведення). Максимальна прямолінійна 
довжина (з кривою на всмоктуванні та ви-
веденні) горизонтально, придатна для труб 
всмоктування та виведення Ø80, становить 
36 метр, незалежно від того, для чого вони 
використовуються (всмоктування чи виве-
дення).

N.B.: щоб покращити вивід можливого 
конденсату, що утворюється в трубопроводі 
виведення, слід передбачити нахил труб у 
бік котла з мінімальнім кутом нахилу 1,5 % 
(Мал. 1-22).

Мінімальний нахил 1,5%
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Комплект містить:
1 шт. - Ущільнювання виведення (1)
1 шт. - Ущільнювання фланцю (2)
1 шт. - Гніздовий фланець всмоктування (3)
1 шт. - Гніздовий фланець виведення (4)

2 шт. - Коліно 90° Ø 80 (5)
1 шт. - Термінал всмоктування Ø 80 (6)
2 шт. - Кільцева внутрішня прокладка (7)
1 шт. - Кільцева зовнішня прокладка (8)
1 шт. - Труба випуску Ø 80 (9)

1.15 УСТАНОВКА КОМПЛЕКТУ 
СЕПАРАТОРА.

Конфігурація типу С з герметичною каме-
рою і примусовою тягою.

Комплект роздільника Ø 80/80. Цей комп-
лект забезпечує впуск повітря зовні примі-
щення і випуск димових газів в камін, димохід 
або введений прохід через розмежування ка-
налів для димових газів та для повітря. Через 
канал (S), який обов'язково виготовляється 
з пластмасового матеріалу з характеристи-
ками опору проти кислотних конденсатів, 
виводяться продукти згоряння. Трубопро-
водом (A), який також виготовляється з 
пластмасового матеріалу, всмоктується 
повітря, необхідне для горіння. Трубопровід 
всмоктування (A) може бути встановлений 
на правій або лівій стороні від центрального 
витяжного каналу (S). Обидва канали можуть 
бути орієнтовані в будь-якому напрямку.

• Монтажний комплект (Мал. 1-20): вста-
новити концентричний фланець (4) на 
центральний отвір котла, поставивши про-
кладку (1) виступами донизу, у бік фланцю 
котла, і затягнути гвинтами з шестигранною 
голівкою та плоским наконечником, що 
надаються в комплекті. Вийміть плаский 
фланець, що знаходиться в боковому або в 
центральному отворі (залежно від потреб) 
і замініть його на фланець (3); вставити 
проміжні прокладки (2), які вже є в котлі, і 
затягнути гвинти-саморізи з наконечником. 
Вставте коліна (5) штировим кінцем (глад-
ким) в гніздовий кінець фланців (3 та 4). 

Вставити до упору термінал забору повітря 
(6) штировим кінцем (гладким) у гніздовий 
кінець коліна (5), попередньо встановивши 
відповідні внутрішні та зовнішні кільцеві 
прокладки. Вставте кінець труби викидання 
(9) штировим кінцем (гладким) у гніздо-
вий кінець коліна (5) і закрутіть до упору, 
переконавшись, що вже ввели відповідну 
кільцеву прокладку всередину.Таким чи-
ном отримаємо ущільнення і приєднання 
елементів комплекту.

• Габаритні розміри монтажу (Мал. 1-21). На 
малюнку показані мінімальні габаритні роз-
міри набору кінцевого виходу роздільника 
Ø 80/80 з відповідними обмеженнями.

• Подовжувачі для комплекту роздільника Ø 
80/80. Максимальна прямолінійна довжина 
(без кривих) вертикально, придатна для 
труб всмоктування та виведення Ø80, ста-
новить 41 метр, незалежно від того, для чого 
вони використовуються (всмоктування чи 
виведення). Максимальна прямолінійна 
довжина (з кривою на всмоктуванні та ви-
веденні) горизонтально, придатна для труб 
всмоктування та виведення Ø80, становить 
36 метр, незалежно від того, для чого вони 
використовуються (всмоктування чи виве-
дення).

N.B.: щоб покращити вивід можливого 
конденсату, що утворюється в трубопроводі 
виведення, слід передбачити нахил труб у 
бік котла з мінімальнім кутом нахилу 1,5 % 
(Мал. 1-22).

Мінімальний нахил 1,5%
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Setin kapsamı: 
 1 adet -  Tahliye contası (1)
 1 adet - Flanş tutma contası (2)
 1 adet - Dişi emiş flanşı (3)
 1 adet - Dişi tahliye flanşı (4)

2 adet - 90° Dirsek Ø 80 (5)
1 adet - Ø 80 Aspirasyon terminali (6)
2 adet - iç pul (7)
1 adet - Harici pul (8)
1 adet - Ø 80 Tahliye borusu (9) 

1.15 AYIRICI SETİN MONTAJI.
Kapalı yanma odalı ve fan destekli C tipi 
konfigürasyon.

Ø 80/80 Ayırıcı set. Bu set, hava emiş ve atık gaz 
tahliye kanallarını ayırarak, konutun dışındaki 
havanın emilmesini ve atık gazların baca, duman 
tahliye kanalı veya borulardan tahliye edilmesini 
sağlar. (S) Borusundan (asit yoğunluğuna dayan-
ması için tamamen plastik malzeme), yanmış 
yakıt maddeleri püskürtülür. (A) borusundan 
(plastik malzemeden), yanma için gerekli hava 
emilir. Emiş kanalı (A) fark yaratmaksızın (S) 
merkezi tahliye borusunun sağına ya da soluna 
yerleştirilebilir. Her iki kanal da herhangi bir 
yöne doğrultulabilirler.

• Set montajı (Res. 1-20): konsantrik flanşı yük-
leyin (4) kombinin ortasında yer alan deliğe 
geçiriniz ve contasını (1) yuvarlak çıkıntılar ile 
yerleştirme aşağı doğru kombi flanşı ile temas 
halinde ve kit ile birlikte altı köşe ve düz uç 
cıvatalar ile sıkın. 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. Dirseklerin (5) erkek 
tarafını (düz) flanşın dişi tarafına birleştiriniz 
(3 ve 4). Emiş terminalinin erkek tarafını (6) 
erkek tarafı ile (düz), dirseğin dişi (5) tarafına 
ilgili iç ve dış pulların yerleştirilmiş oldu-
ğundan emin olup çarpıştırarak birleştiriniz. 
Tahliye terminalini (9) erkek tarafından (düz) 
dirseğin (5) dişi tarafına tam oturacak şekilde 
geçiriniz, bu meyanda gereken dahili pulu 

takmış olduğunuzdan emin olunuz, bu suretle 
seti oluşturan aksamın tutuş ve bağlantıları 
sağlanmış olacaktır.

• Yükleme boyutu (Res. 1-21). Bazı sınırlandı-
rılmış koşullardaki Ø 80/80 ayırıcı terminal 
setinin asgari yer kaplama ölçüleri.

• Ø 80/80 Ayırıcı set için uzatma. Ø 80 emiş ve 
tahliye boruları için kullanılabilecek düz uzun-
luk sınırını (dirseksiz) dikey olarak, tahliye 
veya emiş için kullanılmalarından bağımsız 
olarak 41 metredir. Ø 80 tahliye ve emiş bo-
ruları için düz olarak (emiş ve tahliye dirsekli) 
maksimum yatay uzunluk, bunların emiş ya da 
tahliyede kullanılmalarından bağımsız olarak 
36 metredir.

NOT.: tahliye borularının içinde oluşan olası 
yoğuşma suyunun tahliyesini kolaylaştırmak 
için boruları asgari %1,5 bir eğim ile kombinin 
yönüne doğru eğmek gerekir( Res. 1-22).

Minimum eğim %1,5
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El kit incluye:
1 - Junta de descarga (1)
1 - Junta de estanqueidad collarín (2)
1 - Collarín hembra de aspiración (3)
1 - Collarín hembra de descarga (4)

2 - Codo 90° Ø 80 (5)
1 - Terminal de aspiración Ø 80 (6)
2 - Anillas internas (7)
1 - Anilla externa (8)
1 - Tubo de descarga Ø 80 (9)

1.15 INSTALACIÓN DEL KIT 
SEPARADOR.

Configuración tipo C con cámara estanca y 
tiro forzado.

Kit separador Ø 80/80. Este kit permite aspirar 
el aire hacia exterior de la vivienda y descargar 
los humos en la chimenea o en la descarga de 
humos separando los conductos de descarga de 
humos y de aspiración del aire. Los productos de 
la combustión se expulsan mediante el conducto 
(S) (que debe ser plástico obligatoriamente para 
resistir a las condensaciones ácidas). El aire que 
se necesita para la combustión se aspira por el 
conducto (A) (también de plástico). El conducto 
de aspiración (A) puede ser instalado tanto a la 
derecha como a la izquierda del conducto central 
de descarga (S). Ambos conductos pueden ser 
orientados en la dirección que más convenga.

• Montaje del kit (Fig. 1-20): Instalar el collarín 
(4) en el orificio central de la caldera, inter-
poniendo la junta (1) posicionándola con los 
salientes circulares hacia abajo, en contacto con 
el collarín de la caldera y fijar con los tornillos 
del 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. 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) acoplando su lado 
macho (liso) con el lado hembra del codo (5) 

apretándolo hasta el fondo, sin olvidarse de 
colocar previamente las anillas internas y exter-
nas. Monte el tubo de descarga (9) acoplando su 
lado macho (liso) con el lado hembra del codo 
(5), apretándolo hasta el fondo, sin olvidarse 
primero de introducir la anilla interna, de esta 
forma se conseguirá la unión estanca de los 
elementos del kit.

• Dimensiones totales de la instalación (Fig. 
1-21). Se muestran las medidas de las dimen-
siones mínimas de instalación del kit terminal 
separador Ø 80/80 en algunas condiciones 
límites.

• 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 Ø 80, es de 41 metros, 
independientemente de si son usados en aspi-
ración o en descarga. La distancia máxima en 
línea recta horizontal (con codo en aspiración 
y en descarga) que se puede usar para tubos de 
aspiración y descarga Ø 80, es de 36 metros, 
independientemente de si son usados en aspi-
ración o en descarga.

IMPORTANTE: para favorecer la eliminación 
de la posible condensación que se forma en el 
conducto de descarga hay que inclinar los tubos 
hacia la caldera con una pendiente mínima de 
1,5% (Fig. 1-22).

Pendiente mínima 1,5%
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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 (2)
Br° 1 - Terminal za usis Ø 80 (6)
Br° 2 - Unutrašnja podizača (7)
Br° 1 - Spoljni podizač (8)
Br° 1 - Terminal za odvod Ø 80 (9)

1.15 INSTALACIJA KOMPLETA 
SEPARATORA.

Konfiguracija tipa C sa zatvorenom komorom 
i prinudnim vučenjem.

Komplet separatora Ø 80/80. Ovaj komplet 
omogućuje usis vazduha van građevine i odvod 
dima u kamin ili dimnjak odvajanjem cevi za 
odvod dima i usis vazduha. Iz cevi (S) (koja je 
isključivo od plastičnog materijala da bi izdržala 
na kiselu kondenzaciju), se izbacuju produkti 
sagorevanja. Iz cevi (A) ( i ona je od plastičnog 
materijala) 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. 1-20): instalirajte 
koncentrično koleno (4) na centralni otvor 
kotla na način da postavite i zaptivač (1) 
okrenite kružne zupce prema dole u kontakt sa 
prirubnicom kotla i stegnite šrafove koji postoje 
u kompletu. Skinite pljosnatu 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 
elemenata od kojih se sastoji ovaj komplet.

• Dimenzije prilikom instalacije (Sl. 1-21). 
Navode se minimalne dimenzije instalacije 
kompleta terminala separatora Ø 80/80 u 
graničnim uslovima.

• 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 a mogu se 
koristiti bilo za usis bilo za odvod. Maksimalna 
dužina ravno (sa kolenom u usisu i odvodu) u 
horizontalnom smeru koja se može koristiti za 
cevi za usis-odvod Ø80 je 36 metara a mogu se 
koristiti bilo za usis bilo za odvod.

NAPOMENA: da bi se omogućili ispuštanje 
eventualne kondenzacije koja se stvara u cevi za 
odvod morate nagnuti cevi u smeru kotla pod 
nagibom od 1,5% (Sl. 1-22).

Minimalni nagib 1,5%
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В комплект входят:
N° 1 - Выводной сальник (1)
N° 1 - Уплотнитель фланца (2)
N° 1 - Фланец «мама» всасывания (3)
N° 1 - Фланец «мама» дымоудаления (4)

N° 2 - Изгиб 90° Ø 80 (5)
N° 1 - Вывод всасывания Ø 80 (6)
N° 2 - Внутренние шайбы (7)
N° 1 - Внешняя шайба (8)
N° 1 - Дымоотводящая труба Ø 80 (9)

1.15 УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА 
СЕПАРАТОРА. 

Конфигурация типа С с герметичной каме-
рой и с форсированной вытяжкой.

Комплект сепаратора Ø 80/80. Комплект 
сепаратора Ø 80/80. При помощи этого ком-
плекта происходит всасывание воздуха с 
улицы и вывод выхлопных газов в дымоход, 
дымоотвод или встроенных дымоходный ка-
нал, посредством разделения каналов вывода 
газов и всасывания воздуха. Через канал (S) 
(только из пластмассы, поскольку она устой-
чива к воздействию кислотных выбросов), 
производится выброс продуктов сгорания. 
Из канала (А) (тоже из пластмассы), произво-
дится всасывание воздуха, необходимого для 
горения. Канал всасывания (А) может быть 
установлен по левую или по правую сторону 
от центрального канала (S). Оба канала могут 
быть направлены в любом направлении.

• Монтаж комплекта (рис. 1-20): установить 
фланец (4) на центральном отверстии 
котла, вставляя сальник (1), который уста-
навливается круглыми выемками вниз, 
и присоединяя его к фланцу котла, после 
чего завинтить шестигранными болтами, 
входящими в комплект. Снять плоский 
фланец с бокового отверстия относитель-
но центрального (по необходимости) и 
заменить его на фланец (3), устанавливая 
сальник (2) уже установленный на котле, и 
закрутить саморежущими винтами, входя-

щими в оснащение. Подсоединить изгибы 
(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.

• Габаритные размеры установки (рис. 1-21). 
Указанны минимальные размеры для сепа-
ратора Ø 80/80 в ограниченных условиях.

• Насадки удлинители для комплекта се-
паратора Ø 80/80. Максимальная прямо-
линейная протяжённость (без изгибов) 
в вертикальном направлении, которая 
используется для труб всасывания и ды-
моудаления при Ø80 равняется 41 метру, 
в независимости от того, используются ли 
они для всасывания или дымоудаления. 
Максимальная протяжённость по прямой 
линии (с изгибом на всасывании и на дымо-
удалении) в горизонтальном направлении 
для труб всасывания и дымоудаления при 
Ø80 равняется 36 метрам, в независимости 
от того, используются ли они при всасыва-
нии или дымоудалении.

Примечание. Для того, чтобы способство-
вать сливу конденсата, который образуется 
в выхлопной трубе, необходимо наклонить 
трубы по направлению к котлу с минималь-
ным наклоном 1,5% (Рис. 1-22).

Минимальный наклон 1.5%
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The kit includes:
N° 1 - Exhaust gasket (1)
N° 1 - Flange seal gasket (2)
N° 1 - Female intake flange (3)
N° 1 - Female drain flange (4)

N° 2 - Bend 90° 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 - Drain pipe Ø 80 (9)

1.15 SEPARATOR KIT INSTALLATION.
Type C configuration, sealed chamber and 
fan assisted.

Separator kit Ø 80/80. This kit allows air to come 
in from outside the building and the exhaust to 
exit from the chimney, flue or intubated duct 
through divided flue exhaust and air intake pipes. 
Combustion products are expelled from pipe (S) 
(in plastic, so as to resist acid condensate). Air is 
taken in through duct (A) for combustion (this 
is also in plastic). 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. 1-20): install flange (4) on 
the central hole of the boiler, positioning gasket 
(1) with the circular projections downwards 
in contact with the boiler flange, and tighten 
using the hex screws with flat tip contained 
in the kit. Remove the flat flange present in 
the lateral hole with respect to the central one 
(according to needs) and replace it with the 
flange (3), positioning the gasket (2) already 
present in the boiler and tighten using the 
supplied self-threading screws. 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 side (smooth) in the female side 
of the bend (5) up to the end stop, ensuring that 
the internal and external wall sealing plates are 
fitted. Fit the exhaust pipe (9) with the male 

side (smooth) to the female side of the bend 
(5) up to the end 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.

• Installation clearances (Fig. 1-21). The mini-
mum installation clearance measurements of 
the Ø 80/80 separator terminal kit have been 
stated in some limit conditions.

• Extensions for separator kit Ø 80/80. The 
maximum vertical straight length (without 
bends) that can be used for Ø 80 intake and 
exhaust pipes is 41 metres, regardless from 
whether they are used for intake or exhaust. 
The maximum horizontal straight length (with 
bend in suction and in exhaust) that can be 
used for Ø 80 intake and exhaust pipes is 36 
metres, regardless from whether they are used 
for intake or exhaust.

N.B.: to favour the removal of possible conden-
sate forming in the exhaust pipe, tilt the pipes 
towards the boiler with a minimum slope of 
1.5% (Fig. 1-22).

minimum slope 1.5%
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Склад комплекту:
Див. Кількість Опис

1 1 Адаптер дверцят Ø 100 або Ø 125
2 1 Ущільнення люку з неопрену
3 4 Гвинти 4.2 x 9 AF
4 1 Гвинти TE M6 x 20
5 1 Плоска шайба з нейлону M6
6 2 Кришка з листової сталі для закриван-

ня отвору люку
7 1 Ущільнення люку з неопрену
8 1 Зубчата шайба M6
9 1 Гайка M6

10 1 (комплект 80/125) Концентричне ущільнення Ø 60-100
11 1 (комплект 80/125) Фланцевий адаптер Ø 80/-125
12 4 (комплект 80/125) Гвинти TE M6 x 16 з вирізом для викрутки
- 1 (комплект 80/125) Пакет змащувального тальку

Умовні позначення на ілюстративних кресленнях:
Однозначна ідентифікація компонента, що 
мається в комплекті
Ідентифікація компонента, що не надаєть-
ся в цьому комплекті

1

A

Поставляється окремо:
Див. Кількість Опис

A 1 Люк комплект трубопроводу

Трубопровід 
Ø 80 жор-

сткий (A) мм

ШАХТА
(B) мм

ШАХТА
(С) мм

86 126 146

Трубопровід 
Ø 80 гнучкий 

(A) мм

ШАХТА
(B) мм

ШАХТА
(С) мм

90 130 150

Трубопровід 
Ø 60 жор-

сткий (A) мм

ШАХТА
(B) мм

ШАХТА
(С) мм

66 106 126

1.16 УСТАНОВКА КОМПЛЕКТУ 
АДАПТЕРА С9. 

Цей комплект дозволяє встановити котел 
Immergas в конфігурації "C93", при якій всмок-
тування повітря відбувається безпосередньо 
з вентиляційної шахти, де знаходиться також 
вивід для викидання димових газів, викона-
ний за допомогою системи трубопроводу.

Склад системи.
Для того, щоб система була комплектною та 
працювала належним чином, до неї слід дода-
ти наступні складові, що продаються окремо:
- комплект C93 у версії Ø 100 або Ø125
- комплект трубопроводу Ø 60 або Ø 80
- комплект для виведення димових газів 

Ø60/100 або Ø 80/125 з конфігурацією, що 
відповідає типу установки та типу самого 
котла.

Монтаж комплекту.
- Встановити складові комплекту "C9" на 

дверцята (A) системи трубопроводу (Мал. 
1-24).

- (Лише для версії Ø 125) встановити флан-
цевий адаптер (11) разом з концентричним 
ущільнювачем (10) на котел та закріпити 
його гвинтами (12).

- Монтувати систему трубопроводу, як опи-
сано у відповідному листі інструкцій.

- Розрахувати відстань між виводом котла та 
коліном системи трубопроводу.

- Підготувати димохід котла; врахувати, що 
внутрішня труба концентричного комплек-
ту повинна вставлятися до упору в коліно 
системи трубопроводу (висота "X" мал. 

1-25), в зовнішня труба повинна доходити 
до упору в адаптер (1).

 N.B.: щоб покращити вивід можливого 
конденсату, що утворюється в трубопроводі 
виведення, слід передбачити нахил труб у 
бік котла з мінімальнім кутом нахилу 1,5 %.

- Монтувати загальну кришку (A) адаптера 
(1) та заглушки (6) до стіни та сполучити 
димохід з системою трубопроводу.

Зауваження: (тільки для версії Ø 125) перед 
монтажем перевірити, щоб всі ущільнення 
були встановлені належним чином. У тому 
разі, коли змащування компонентів (вже 
виконане виробником) недостатнє, за до-
помогою чистої сухої ганчірки видалити 
зайву кількість мастила, для полегшення 
з'єднування нанести на поверхні тальк, що 
поставляється у комплекті.

Після правильного сполучення всіх складо-
вих димові гази будуть виводитися назовні 
завдяки системі трубопроводу, а повітря 
для горіння для нормальної роботи котла 
буде всмоктуватися безпосередньо з шахти 
(Мал. 1-25).

Технічні дані
- Розміри шахти повинні бути такими, щоб 

гарантувати мінімальну відстань між зов-
нішньою стінкою димоходу та внутрішньою 
стіною шахти: 30 мм для круглих шахт та 20 
мм для квадратних шахт (Мал. 1-23).

- На вертикальному відрізку димоходу доз-
воляється мати не більше 2 змін напрямку 
з максимальним кутом натікання повітря-
ного потоку в 30° відносно вертикалі.

- Максимальна протяжність по вертикалі з 
використанням системи трубопроводу Ø 
60 складає 13 м, максимальна протяжність 
включає 1 коліно Ø 60/10 на 90°, 1 м труби 
60/100 по горизонталі, 1 коліно на 90° Ø 60 з 
трубою та даховий термінал для трубопро-
воду. 

 Для визначення характеристик системи 
трубопроводу димових газів C93, що від-
різняється від вищезазначеної (Мал. 1-25), 
необхідно прийняти до уваги, що 1 метр 
трубопроводу за зазначеними даними має 
коефіцієнт опору, що дорівнює 4,9.

- Максимальна протяжність по вертикалі з 
використанням системи трубопроводу Ø 
80 складає 28 м, максимальна протяжність 
включає 1 адаптер з 60/100 на 80/125, 1 
коліно Ø 80/125 на 87°, 1 м труби 80/125 по 
горизонталі, 1 коліно на 90° Ø 80 з трубою 
та даховий термінал для трубопроводу. 

 Для визначення характеристик системи 
трубопроводу димових газів C93, що від-
різняється від вищезазначеної (Мал. 1-25), 
слід прийняти до уваги наступні втрати 
завантаження:

 - 1 м концентричного каналу Ø 80/125 = 1 
м трубопроводу;

 - 1 коліно на 87° = 1,4 м трубопроводу;
 Отже, слід відняти ці суми від 28 м, що 

маються в розпорядженні.
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Склад комплекту:
Див. Кількість Опис

1 1 Адаптер дверцят Ø 100 або Ø 125
2 1 Ущільнення люку з неопрену
3 4 Гвинти 4.2 x 9 AF
4 1 Гвинти TE M6 x 20
5 1 Плоска шайба з нейлону M6
6 2 Кришка з листової сталі для закриван-

ня отвору люку
7 1 Ущільнення люку з неопрену
8 1 Зубчата шайба M6
9 1 Гайка M6

10 1 (комплект 80/125) Концентричне ущільнення Ø 60-100
11 1 (комплект 80/125) Фланцевий адаптер Ø 80/-125
12 4 (комплект 80/125) Гвинти TE M6 x 16 з вирізом для викрутки
- 1 (комплект 80/125) Пакет змащувального тальку

Умовні позначення на ілюстративних кресленнях:
Однозначна ідентифікація компонента, що 
мається в комплекті
Ідентифікація компонента, що не надаєть-
ся в цьому комплекті

1

A

Поставляється окремо:
Див. Кількість Опис

A 1 Люк комплект трубопроводу

Трубопровід 
Ø 80 жор-

сткий (A) мм

ШАХТА
(B) мм

ШАХТА
(С) мм

86 126 146

Трубопровід 
Ø 80 гнучкий 

(A) мм

ШАХТА
(B) мм

ШАХТА
(С) мм

90 130 150

Трубопровід 
Ø 60 жор-

сткий (A) мм

ШАХТА
(B) мм

ШАХТА
(С) мм

66 106 126

1.16 УСТАНОВКА КОМПЛЕКТУ 
АДАПТЕРА С9. 

Цей комплект дозволяє встановити котел 
Immergas в конфігурації "C93", при якій всмок-
тування повітря відбувається безпосередньо 
з вентиляційної шахти, де знаходиться також 
вивід для викидання димових газів, викона-
ний за допомогою системи трубопроводу.

Склад системи.
Для того, щоб система була комплектною та 
працювала належним чином, до неї слід дода-
ти наступні складові, що продаються окремо:
- комплект C93 у версії Ø 100 або Ø125
- комплект трубопроводу Ø 60 або Ø 80
- комплект для виведення димових газів 

Ø60/100 або Ø 80/125 з конфігурацією, що 
відповідає типу установки та типу самого 
котла.

Монтаж комплекту.
- Встановити складові комплекту "C9" на 

дверцята (A) системи трубопроводу (Мал. 
1-24).

- (Лише для версії Ø 125) встановити флан-
цевий адаптер (11) разом з концентричним 
ущільнювачем (10) на котел та закріпити 
його гвинтами (12).

- Монтувати систему трубопроводу, як опи-
сано у відповідному листі інструкцій.

- Розрахувати відстань між виводом котла та 
коліном системи трубопроводу.

- Підготувати димохід котла; врахувати, що 
внутрішня труба концентричного комплек-
ту повинна вставлятися до упору в коліно 
системи трубопроводу (висота "X" мал. 

1-25), в зовнішня труба повинна доходити 
до упору в адаптер (1).

 N.B.: щоб покращити вивід можливого 
конденсату, що утворюється в трубопроводі 
виведення, слід передбачити нахил труб у 
бік котла з мінімальнім кутом нахилу 1,5 %.

- Монтувати загальну кришку (A) адаптера 
(1) та заглушки (6) до стіни та сполучити 
димохід з системою трубопроводу.

Зауваження: (тільки для версії Ø 125) перед 
монтажем перевірити, щоб всі ущільнення 
були встановлені належним чином. У тому 
разі, коли змащування компонентів (вже 
виконане виробником) недостатнє, за до-
помогою чистої сухої ганчірки видалити 
зайву кількість мастила, для полегшення 
з'єднування нанести на поверхні тальк, що 
поставляється у комплекті.

Після правильного сполучення всіх складо-
вих димові гази будуть виводитися назовні 
завдяки системі трубопроводу, а повітря 
для горіння для нормальної роботи котла 
буде всмоктуватися безпосередньо з шахти 
(Мал. 1-25).

Технічні дані
- Розміри шахти повинні бути такими, щоб 

гарантувати мінімальну відстань між зов-
нішньою стінкою димоходу та внутрішньою 
стіною шахти: 30 мм для круглих шахт та 20 
мм для квадратних шахт (Мал. 1-23).

- На вертикальному відрізку димоходу доз-
воляється мати не більше 2 змін напрямку 
з максимальним кутом натікання повітря-
ного потоку в 30° відносно вертикалі.

- Максимальна протяжність по вертикалі з 
використанням системи трубопроводу Ø 
60 складає 13 м, максимальна протяжність 
включає 1 коліно Ø 60/10 на 90°, 1 м труби 
60/100 по горизонталі, 1 коліно на 90° Ø 60 з 
трубою та даховий термінал для трубопро-
воду. 

 Для визначення характеристик системи 
трубопроводу димових газів C93, що від-
різняється від вищезазначеної (Мал. 1-25), 
необхідно прийняти до уваги, що 1 метр 
трубопроводу за зазначеними даними має 
коефіцієнт опору, що дорівнює 4,9.

- Максимальна протяжність по вертикалі з 
використанням системи трубопроводу Ø 
80 складає 28 м, максимальна протяжність 
включає 1 адаптер з 60/100 на 80/125, 1 
коліно Ø 80/125 на 87°, 1 м труби 80/125 по 
горизонталі, 1 коліно на 90° Ø 80 з трубою 
та даховий термінал для трубопроводу. 

 Для визначення характеристик системи 
трубопроводу димових газів C93, що від-
різняється від вищезазначеної (Мал. 1-25), 
слід прийняти до уваги наступні втрати 
завантаження:

 - 1 м концентричного каналу Ø 80/125 = 1 
м трубопроводу;

 - 1 коліно на 87° = 1,4 м трубопроводу;
 Отже, слід відняти ці суми від 28 м, що 

маються в розпорядженні.
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Setin kapsamı: 
Ref. Ad. Tanımlama

1 1 Ø 100 veya Ø 125 kapak adaptörü
2 1 Neopren kapak contası
3 4 4.2 x 9 AF vida
4 1 TE M6 x 20 vida
5 1 M6 naylon düz rondela
6 2 Kapak deliğini kapatmak için sac tıpa
7 1 Neopren tıpa contası
8 1 M6 dişli pul
9 1 M6 somun

10 1 (80/125 seti) Ø 60-100 eşmerkezli conta
11 1 (80/125 seti) Ø 80-125 flanşlı adaptör
12 4 (80/125 seti) TE M4 x 16 tornavida yarıklı vida
- 1 (80/125 seti) Yağlayıcı pudra torbası

Ayrı olarak tedarik edilenler: 

Kurulum çizimleri açıklaması: 

Sete dahil olan aksamlar

Sete dahil olmayan aksamlar

1

A

Ref. Ad. Tanımlama
A 1 Boru seti kapağı

Ø 80 Sert 
borulama (A) 

mm

ŞAFT
(B) mm

ŞAFT
(C) mm

86 126 146

Ø 80 Esnek 
borulama (A) 

mm

ŞAFT
(B) mm

ŞAFT
(C) mm

90 130 150

Ø 60 Sert 
borulama(A) 

mm

ŞAFT
(B) mm

ŞAFT
(C) mm

66 106 126

1.16 C9 ADAPTÖR SETİNİN MONTAJI. 
Bu set, yanma havasının emilişini bir boru sis-
temi aracılığıyla doğrudan atık gaz tahliyesinin 
bulunduğu şafttan gerçekleştirerek, "C93" konfi-
gürasyonlu bir Immergas kombi kurulumunun 
yapılmasını sağlar.

Sistemin yapısı.
Sistemin eksiksiz ve fonksiyonel olması için aşa-
ğıdaki ayrı olarak satılan parçalara ihtiyacı vardır: 
- C93 seti Ø 100 veya Ø125 versiyonu.
- boru seti Ø 60 veya Ø 80 
- montaj ve kombi türüne göre konfigüre edilmiş 

Ø60/100 veya Ø 80/125 atık gaz tahliye seti.
Setin Montajı.
- "C9" setinin parçalarını boru sisteminin kapa-

ğına (A) monte edin (Res. 1-24).
- (Sadece Ø125 versiyonunda) flanşlı adaptörü 

(11) eşmerkezli contayı (10) yerleştirerek kom-
biye monte edip vidalarla (12) sabitleyin.

- Kullanım talimatlarında tarif edilen şekilde 
boru sisteminin montajını yapın.

- Kombi tahliye borusu ile boru sistemi dirseği 
arasındaki mesafeyi hesaplayın. 

- Kombinin baca borusunu, eş merkezli setin 
iç borusunun, boru sisteminin dirseğine ta-
mamen oturacağını hesaba katarak yerleştirin 
("X" mesafesi şek. 1-25), dış boru ise adaptöre 
iyice oturmalıdır (1). 

 NOT.: tahliye borularının içinde oluşan olası 
yoğuşma suyunun tahliyesini kolaylaştırmak 
için boruları asgari %1,5 bir eğim ile kombinin 
yönüne eğmek gerekir.

- Adaptör (1) ve tıpaların (6) bulunduğu kapa-
ğı(A) duvara monte edip baca borusunu boru 
sistemine birleştirin.

NOT: (sadece Ø125 versiyonunda) montajdan 
önce contaların doğru konumlandırma denetle-
yin. Aksamın yağlamasının (Üretici tarafından 
yapılmış olan) yetersiz olması durumunda, kuru 
bir bez ile fazla yağı alınız ve aksama normal veya 
endüstriyel pudra dökünüz.

Parçaların tamamı doğru şekilde monte edil-
dikten sonra, atık gazlar borulama sistemi 
aracılığıyla dışarı atılır, kombinin işleyişi için 
gerekli yanma havası doğrudan şafttan emilir 
(Res. 1-25).

Teknik veriler.
- Belgili tanımlık aygıt boyutundan emin ol-

malısınız baca dış duvarı ve atrium iç duvarı 
arasında en az bir boşluk: 30 mm yuvarlak 
cihazlar için ve 20 mm kare cihazları olması 
durumunda (Res. 1-23).

- Baca borusunun dikey kısmında, dikeyle en 
fazla 30° açı yapan dirsek ile en fazla 2 adet yön 
değişimi yapılabilir.

- Ø 60 borulama sistemi kullanılarak dikeyde 
yapılabilecek en fazla uzatma miktarı 13 m'dir, 
bu ölçüye 1 adetØ60/1090° dirsek, 60/100 1 m 
yatay boru, 1 adet Ø60 90° dirsek ve terminal 
dahildir. 

 Atık gaz borusu sistem C93 belirlenmesi için 
farklı konfigürasyonlarda gelen bu sadece tarif 
(Res. 1-25) düşünmelisiniz ki o 1 metre duman 
kanalı açıklanan göstergeye göre 4,9 için eşit bir 
direnç faktörü vardır.

- Ø 80 borulama sistemi kullanılarak dikeyde 
yapılabilecek en fazla uzatma miktarı 28 m'dir, 
bu ölçüye 1 adet 60/100 - 80/125 adaptör, 1 adet 
Ø 80/125 87° dirsek, 80/125 1 m yatay boru, 1 
adet Ø80 90° dirsek ve terminal dahildir. 

 Atık gaz borusu sistem C93 belirlenmesi için 
farklı konfigürasyonlarda gelen bu sadece tarif 
(Res. 1-25) aşağıdaki kayıplar dikkate almak 
gereklidir: 

 - 1 m Ø 80/125 eş merkezli boru = 1 m duman 
kanalı;

 - 1 adet 87° eğri = 1,4 m duman kanalı;
 Dolayısıyla, mevcut olan 28 m'den, eklenen 

parçanın eşdeğer uzunluğu çıkarılmalıdır.
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Composición del kit:
Ref. Cant. Descripción

1 1 Adaptador de la puerta Ø 100 o Ø 125
2 1 Junta de la puerta en neopreno
3 4 Tornillos 4.2 x 9 CH
4 1 Tornillo CH M6 x 20
5 1 Arandela aplana de nylon M6
6 2 Tapón de chapa de cierre del orificio de la puerta
7 1 Junta del tapón en neopreno
8 1 Arandela dentada M6
9 1 Tuerca M6

10 1 (kit 80/125) Junta concéntrica Ø 60-100
11 1 (kit 80/125) Adaptador empalmado Ø 80-125
12 4 (kit 80/125) Tornillo CH M4 x 16 corte destornillador
- 1 (kit 80/125) Bolsa de talco lubricante

Suministrado por:

Leyenda de los dibujos de la instalación:
Identificación unívoca del componente pre-
sente en el kit
Identificación del componente no suminis-
trado en este kit 

1

A

Ref. Cant. Descripción
A 1 Puerta del kit de canalización de humos

Canalización de 
humos Ø 80 Rígido 

(A) mm

CHIMENEA 
DE VENTILA-
CIÓN (B) mm

CHIMENEA 
DE VENTILA-
CIÓN (C) mm

86 126 146

Canalización de 
humos Ø 80 Flexible 

(A) mm

CHIMENEA 
DE VENTILA-
CIÓN (B) mm

CHIMENEA 
DE VENTILA-
CIÓN (C) mm

90 130 150

Canalización 
de humos Ø 

60 Rígido (A) 
mm

CHIME-
NEA DE 

VENTILA-
CIÓN

(B) mm

CHIME-
NEA DE 

VENTILA-
CIÓN

(C) mm
66 106 126

1.16 INSTALACIÓN DEL KIT 
ADAPTADOR C9. 

El presente kit permite instalar una caldera 
Immergas con configuración "C93", aspirando el 
aire comburente directamente desde la chimenea 
de ventilación donde se encuentra la descarga 
de humos, mediante un sistema de canalización 
de humos.

Composición del sistema.
El sistema para que funcione y esté completo 
debe combinarse con los siguientes componentes 
vendidos a parte:
- kit C93 versión Ø 100 o Ø125
- kit de canalización de humos Ø 60 o Ø 80
- kit de descarga de humos Ø60/100 o Ø 80/125 

configurado dependiendo de la instalación y el 
tipo de caldera.

Montaje del Kit.
- Monte los componentes del kit "C9" en la puerta 

(A) del sistema de canalización de humos (Fig. 
1-24).

- (Solo en la versión Ø 125) monte el adaptador 
empalmado (11) interponiendo la junta con-
céntrica (10) en la caldera fijándola con los 
tornillos (12).

- Monte el sistema de canalización de humos 
como se describe en la correspondiente hoja 
de instrucciones.

- Calcule las distancias entre la descarga de la 
caldera y el codo del sistema de canalización 
de humos.

- Prepare el sistema de los conductos de toma 
de aire y de evacuación de humos, calculando 
que el tubo interno del kit concéntrico, deberá 
empalmarse hasta que toque en el codo del 

sistema de canalización de humos (cota "X" fig. 
1-25), mientras que el tubo externo debe llegar 
a tocar con el adaptador (1).

 IMPORTANTE: para favorecer la eliminación 
de la posible condensación que se forma en el 
conducto de descarga hay que inclinar los tubos 
hacia la caldera con una pendiente mínima de 
1,5%.

- Monte la tapa (A) con adaptador (1) y tapones 
(6) a la pared y ensamble el sistema de los 
conductos de toma de aire y de evacuación de 
humos al sistema canalización de humos.

Nota: (solo versión Ø 125) antes de montar 
controle que las juntas estén montadas correc-
tamente. Si la lubricación de los componentes 
(ya realizada por el fabricante) no es suficiente, 
quite el lubricante residuo con un paño seco, y 
luego esparza el talco común o de uso industrial, 
en los particulares para facilitar el acoplamiento.

Cuando se haya ensamblado correctamente 
todos los componentes los humos de descarga se 
expulsarán mediante el sistema de canalización 
de humos, el aire comburente para que la caldera 
funcione correctamente se aspirará directamente 
desde la chimenea (Fig. 1-25).

Datos técnicos.
- Las dimensiones de las chimeneas de venti-

lación garantiza un espacio mínimo entre la 
pared externa del conducto de canalización 
de humos y la pared interna de la chimenea 
de ventilación: 30 mm para chimeneas de 
ventilación con sección circular y 20 mm en 
caso de chimeneas de ventilación con sección 
cuadrada (Fig. 1-23).

- En el tramo vertical de los conductos de toma 
de aire y de evacuación de humos se admiten 
al máximo 2 cambios de dirección, con un 
ángulo de incidencia máximo de 30° respecto 
a la vertical.

- La extensión máxima en vertical, usando un 
sistema de canalización de Ø 60 es de 13 m, la 
extensión máxima incluye 1 codo Ø 60/10 de 
90°, 1 m de tubo 60/100 en horizontal, 1 codo 
de 90° Ø 60 canalizado y el terminal de techo 
para canalización. 

 Para decidir el sistema de canalización de 
humos C93 con configuraciones diferentes 
de la que se acaba de describir (Fig. 1-25) es 
necesario 1 metro de conducto canalizado de 
acuerdo a las indicaciones descritas con un 
factor de resistencia de 4,9.

- La extensión máxima en vertical, usando un 
sistema de canalización de humos de Ø 80 es de 
28 m, la extensión máxima incluye 1 adaptador 
de Ø 60/100 a 80/125, un codo Ø 80/125 a 87°, 
1 m de tubo 80/125 en horizontal, 1 codo de 
90° Ø 80 canalizado y el terminal de techo para 
canalización. 

 Para decidir el sistema de canalización de 
humos C93 con configuraciones diferentes 
de la que se acaba de describir (Fig. 1-25) es 
necesario considerar las siguientes pérdidas 
de carga:

 - 1 m de conducto concéntrico Ø 80/125 = 1 
m de conducto canalizado;

 - 1 codo de 87° = 1,4 m de conducto canalizado;
 Por lo tanto debe restar a los 28 m disponibles, 

la longitud equivalente a la pieza que se ha 
añadido.
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Sastav kompleta:
Ref. Kol. Opis

1 1 Adapter vrata Ø 100 ili Ø 125
2 1 Neoprenski zaptivač vrata
3 4 Šrafovi 4.2 x 9 AF
4 1 Šraf TE M6 x 20
5 1 Pljosnata najlonska podloška M6
6 2 Limeni čep za zatvaranje otvora vrata
7 1 Zaptivač neoprenski čep
8 1 Nazubljena rozeta M6
9 1 Navrtka M6

10 1 (komplet 80/125) Koncentrični zaptivač Ø 60-100
11 1 (komplet 80/125) Adapter s prirubnicom Ø 80-125
12 4 (komplet 80/125) Šraf TE M4 x 16 sa urezom za šrafciger
- 1 (komplet 80/125) Kesa sa puderom za podmazivanje

Prilaže se zasebno:

Objašenjenje crteža za instaliranje:
Jedinstvena identifikacija komponente koja 
postoji u kompletu
Identifikacija komponente koja se ne prilaže 
u ovom kompletu

1

A

Ref. Kol. Opis
A 1 Vrata komplet za intubaciju

Intubacija Ø 
80 Kruta (A) 

mm

PRETKOMORA
(B) mm

PRETKOMORA
(C) mm

86 126 146

Intubacija Ø 
80 Fleksibilna 

(A) mm

PRETKOMORA
(B) mm

PRETKOMORA
(C) mm

90 130 150

Intubacija Ø 
60 Kruta (A) 

mm

PRETKOMORA
(B) mm

PRETKOMORA
(C) mm

66 106 126

1.16 INSTALACIJA KOMPLETA 
ADAPTERA C9. 

Ovaj komplet omogućuje instalaciju kotla 
firme Immergas u konfiguraciji "C93", čime se 
obavlja usis vazduha za sagorevanje direktno 
iz predkomore gde dolazi do odvoda dima uz 
pomoć sistema cevi.

Sastav sistema.
Sistem da bi bio funkcionalan i kompletan, se 
mora kombinovati sa sledećim komponentama 
koje se prodaju odvojeno:
- kompletom C93 verzija Ø 100 ili Ø125
- kompletom za sprovođenje Ø 60 ili Ø 80
- kompletom za odvod dima Ø60/100 ili Ø 

80/125 konfigurisanim na bazi instalacije i tipa 
kotla.

Montaža Kompleta.
- Montirajte komponente kompleta "C9" na vrata 

(A) sistema za sprovođenje (Sl. 1-24).
- (Samo verzija Ø 125) montirajte adapter 

s prirubnicom (11) na način da postavite 
koncentrični zaptivač (10) na kotao i pričvrstite 
šrafovima (12).

- Obavite montažu sistema za sprovođenje 
na način opisan u odgovarajućem listu sa 
uputstvima.

- Izračunajte rastojanje između kotla i krive 
sistema za sprovođenje.

- Pripremite dimovode kotla na način da će 
se unutrašnja cev koncentričnog kompleta 
uklopiti sve do kraja u koleno sistema cevi 
(kvota "X" sl. 1-25), dok spoljna cev mora doći 
do kraja adaptera (1).

 NAPOMENA:da bi se omogućili ispuštanje 
eventualne kondenzacije koja se stvara u cevi 
za odvod morate nagnuti cevi u smeru kotla 
pod nagibom od 1,5%.

- Montirajte poklopac (A) u kompletu sa 
adapterom (1) i čepovima (6) na zid i sklopite 
dimovod na sistem za sprovođenje.

NAPOMENA: (samo verzija Ø 125) pre montaže 
kontrolišite da su zaptivači dobro postavljeni. 
U slučaju da podmazivanje komponenata (koje 
je već obavio proizvođač) ne bude dovoljno, 
uklonite suvom krpom ostatak maziva a da 
bi olakšali spajanje pospite delove puderom 
isporučenim u kompletu.

Nakon što pravilno sastavite sve komponente, 
dim za odvod će se izbaciti uz pomoć sistema za 
sprovođenje, vazduh za sagorevanje potreban 
za normalan rad kotla će se usisati direktno iz 
pretkomore (Sl. 1-25).

Tehnički podaci.
- Dimenzije pretkomora moraju garantovati 

minimalni prostor između spoljnog pregrade 
dimovoda i unutrašnje pregrade pretkomore: 
30 mm za pretkomore kružnog preseka i 20 
mm u slučaju pretkomora kvadratnog preseka 
(Sl. 1-23).

- Na vertikalnom delu dimovoda se dozvoljavaju 
maksimalno 2 promene smera sa maksimalnim 
uglom do 30° u odnosu na vertikalu.

- Maksimalne dimenzije vertikalno koristeći 
sistem sprovođenja Ø 60 je 13 m, maksimalne 
dimenzije obuhvataju 1 koleno Ø 60/10 s uglom 
od 90°, 1 m cevi 60/100 horizontalno, 1 koleno 
90° Ø 60 i terminal na krovu za sprovođenje. 

 Prilikom određivanja dimovoda C93 u 
konfiguraciji drugačijoj od one koju smo 
upravo opisali (Sl. 1-25) morate uzeti u obzir da 
1 metar cevi u skladu sa opisanim indikacijama 
ima faktor otpornosti 4,9.

- Maksimalne dimenzije vertikalno koristeći 
sistem sprovođenja Ø 80 je 28 m, maksimalne 
dimenzije obuhvataju 1 adapter od Ø 60/100 
do 80/125, jedno koleno Ø 80/125 sa uglom od 
87°, 1 m cevi 80/125 horizontalno, 1 koleno 90° 
Ø 80 i terminal na krovu za sprovođenje. 

 Prilikom određivanja dimovoda C93 u 
konfiguraciji drugačijoj od one koju smo 
upravo opisali (Sl. 1-25) morate uzeti u obzir 
sledeće gubitke opterećenja:

 - 1 m koncentrične cevi Ø 80/125 = 1 m 
sprovedene cevi;

 - 1 koleno od 87° = 1,4 m sprovedene cevi;
 Kao posledica  toga ,  morate  oduzet i 

ekvivalentnu dužinu komada kojeg ste dodali 
vrednosti od 28 raspoloživih metara.
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Состав комплекта:
П. К-во Описание
1 1 Переходник для дверцы Ø 100 или Ø 125
2 1 Уплотнитель для дверцы из неопрена
3 4 Винты 4.2 x 9 AF
4 1 Винты TE M6 x 20
5 1 Плоская шайба из нейлона M6
6 2 Заглушка из листового металла для закры-

тия отверстия дверцы
7 1 Уплотнитель для заглушки из неопрена
8 1 Зубчатая шайба M6
9 1 Гайка M6

10 1 (комплект 80/125) Концентрический уплотнитель Ø 60-100
11 1 (комплект 80/125) Переходник с фланцем Ø 80-125
12 4 (комплект 80/125) Винты TE M4 x 16 с разрезом для отвертки
- 1 (комплект 80/125) Пакет со смазочным тальком

Условные обозначения чертежей установки:
Однозначная идентификация элемента из 
комплекта
Идентификация элемента, не поставляемого 
в комплекте

1

A

Поставляется отдельно:
П. К-во Описание
A 1 Дверца для набора внутренней трубы 

дымохода

Внутренняя тру-
ба дымохода Ø 80 
Жесткая (A) мм

ШАХТА
(B) мм

ШАХТА
(C) мм

86 126 146

Внутренняя тру-
ба дымохода Ø 80 

Гибкая (A) мм

ШАХТА
(B) мм

ШАХТА
(C) мм

90 130 150

Внутренняя тру-
ба дымохода Ø 60 

жесткая (A) мм

ШАХТА
(B) мм

ШАХТА
(C) мм

66 106 126

1.16 УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА 
ПЕРЕХОДНИКА С9. 

При помощи данного комплекта осуществля-
ется установка котла Immergas конфигурации 
"C93", производящей всасывание воздуха для 
горения непосредственно из шахты с находя-
щимися в ней дымовыми газами, поступаю-
щими по системе внутренних труб дымохода. 

Структура системы.
Для функционирования и полной комплекта-
ции система должна сопровождаться следую-
щими элементами, приобретаемыми отдельно:
- комплект C93 версии Ø 100 или Ø125
- комплект внутренних труб дымохода Ø 60 

или Ø 80
- комплект вывода газов Ø60/100 или Ø 80/125, 

укомплектованного в зависимости от уста-
новки и типологии котла.

Установка комплекта.
- Установить элементы комплекта "C9" на двер-

цу (A) системы внутренних труб дымохода 
(рис. 1-24).

- (Только версия Ø125) установить переходник 
с фланцем (11) на котел, проложив концен-
трический уплотнитель (10) и закрепив 
винты (12).

- Осуществить установку системы внутренних 
труб дымохода согласно описанию, приведен-
ному в инструкциях.

- Рассчитать расстояния между дымоудалени-
ем котла и изгибом системы внутренних труб 
дымохода.

- Установить дымоотводную систему котла с 
учетом того, что внутренняя труба концен-
трического комплекта должна будет встав-

ляться до упора в изгиб системы внутренних 
труб дымохода (отметка "X" рис. 1-25), в то 
время как внешняя труба должна войти до 
упора в переходник (1). 

 Примечание. Для того, чтобы способство-
вать сливу конденсата, который образуется 
в выхлопной трубе, необходимо наклонить 
трубы по направлению к котлу с минималь-
ным наклоном 1,5%.

- Установить оборудованный переходником (1) 
защитный кожух (A) и настенные заглушки 
(6) и подсоединить дымоотводную систему к 
системе внутренних труб дымохода. 

Примечание: (только версия Ø125) до начала 
установки проверьте правильность положения 
уплотнителей. В том случае, если смазывание 
компонентов (уже произведённое изготовите-
лем) не достаточно, удалить при помощи сухой 
ветоши оставшуюся смазку, и затем для упро-
щения сцепления покрыть детали бытовым или 
промышленным тальком.

После окончания сбора всех элементов выхлоп-
ные газы будут выводиться при помощи систе-
мы внутренних труб дымохода, а воздух для 
горения, обеспечивающий нормальную работу 
котла, будет всасываться непосредственно из 
шахты (рис. 1-25).

Технические данные.
- Размеры шахты должны обеспечивать ми-

нимальный зазор между внешней стеной 
дымоотводного канала и внутренней стеной 
шахты: 30 мм для шахт в круглым сечением 
и 20 мм в случае с квадратным сечением (рис. 
1-23).

- На вертикальном отрезке дымоотводной 

системы разрешается максимум 2 изгиба с 
углом максимального наклона 30° относи-
тельно вертикального положения. 

- Максимальное протяжение системы внутрен-
них труб по вертикали при Ø 60 составляет 
13 м. Максимальное протяжение системы 
включает 1 изгиб Ø60/10 на 90°, 1 м горизон-
тальной трубы 60/100, 1 внутренний изгиб 
на 90° Ø60 и вывод на крышу для системы 
внутренних труб дымохода. 

 Для расчёта системы дымоудаления C93 в той 
конфигурации, которая не соответствует опи-
санной выше (рис. 1-25) следует учитывать, 
что 1 метр дымовой трубы согласно при-
ведённым описаниям, имеет коэффициент 
сопротивления равный 4,9.

- Максимальное протяжение системы внутрен-
них труб по вертикали при Ø 80 составляет 
28 м. Максимальное протяжение системы 
включает 1 переходник от 60/100 до 80/125, 
1 изгиб Ø 80/125 на 87°, 1 м горизонтальной 
трубы 80/125, 1 внутренний изгиб на 90° Ø80 
и вывод на крышу для системы внутренних 
труб дымохода. 

 Для расчёта системы дымоудаления C93 в 
той конфигурации, которая не соответству-
ет описанной выше (рис. 1-25) необходимо 
учитывать следующие потери нагрузки:

 - 1 м концентрического канала Ø 80/125 = 1 м 
канала внутренней системы труб дымохода;

 - 1 изгиб на 87° = 1,4 м канала внутренней 
системы труб дымохода;

 Следовательно, необходимо вычесть длину 
добавленного компонента из имеющихся 28 
метров.
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Kit composition:
Ref. Qty Description

1 1 Door adaptor Ø 100 or Ø 125
2 1 Door gasket made of neoprene
3 4 Screws 4.2 x 9 AF
4 1 Hex headed screw M6 x 20
5 1 Flat nylon washer M6
6 2 Door hole closure metal-sheet plate 

plug
7 1 Plug gasket made of neoprene
8 1 Toothed washer M6
9 1 Nut M6

10 1 (kit 80/125) Concentric gasket Ø 60-100
11 1 (kit 80/125) Flanged adapter Ø 80-125)
12 4 (kit 80/125) Hex headed screws M4 x 16 slotted
- 1 (kit 80/125) Bag of lubricating talc

Installation drawings key:
Unique identification of the component in 
the kit
Identification of the component not supplied 
in this kit

1

A

Supplied separately:
Ref. Qty Description
A 1 Ducting kit door

Rigid Ø 80 
ducting (A) 

mm

SHAFT
(B) mm

SHAFT
(C) mm

86 126 146

Flexible Ø 80 
ducting (A) 

mm

SHAFT
(B) mm

SHAFT
(C) mm

90 130 150

Rigid Ø 60 
ducting (A) 

mm

SHAFT
(B) mm

SHAFT
(C) mm

66 106 126

1.16 ADAPTOR C9 KIT INSTALLATION. 
This kit allows to install an Immergas boiler in 
configuration "C93", achieving the combustion air 
intake directly from the shaft featuring the fumes 
exhaust, obtained by means of a ducting system.

System composition.
The system must be combined with the following 
components (sold separately) to be functional 
and complete:
- kit C93 version Ø 100 or Ø125
- ducting kit Ø 60 or Ø 80
- fumes exhaust kit Ø 60/100 or Ø 80/125 con-

figured according to the installation and type 
of boiler.

Kit Assembly.
- Mount the components of kit "C9" on the door 

(A) of the ducting system (Fig. 1-24).
- (Version Ø 125 only) mount the flanged adap-

tor (11) interposing the concentric gasket (10) 
on the boiler, fitting it with the screws (12).

- Mount the ducting system as described in the 
relative instructions sheet.

- Calculate the distances between the boiler drain 
and the bend of the ducting system.

- Prepare the boiler flue system, making sure that 
the internal pipe of the concentric kit is fitted 
properly in the bend of the ducting system 
(quota "X" fig. 1-25), while the external pipe 
must be fitted on the adaptor until it stops (1).

 N.B.: to encourage the removal of possible 
condensate forming in the exhaust pipe, tilt 
the pipes towards the boiler with a minimum 
slope of 1.5%.

- Mount the cover (A) complete with adaptor (1) 
and caps (6) on the wall and assemble the flue 
system to the ducting system.

N.B.: (version Ø 125 only) before assembly check 
the gaskets are in the right position. In the event 
component lubrication (already carried out 
by the manufacturer) is not sufficient, remove 
the residual lubricant using a dry cloth, then 
to ease fitting coat the parts with common or 
industrial talc.

Once all components have been assembled prop-
erly, the exhaust fumes will be expelled via the 
ducting system; the combustion air for normal 
boiler operation will be aspirated directly by the 
shaft (Fig. 1-25).

Technical data.
- The dimensions of the shafts must ensure a 

minimum gap between the outer wall of the 
smoke duct and the inner wall of the shaft: 30 
mm for circular section shafts and 20 mm in 
the event of a square section shaft (Fig. 1-23).

- Maximum 2 changes of direction are allowed 
on the vertical section of the flue system with 
a maximum clearance angle of 30° with respect 
to the vertical.

- The maximum vertical extension using a Ø 
60 ducting system is 13 m, the maximum 
extension includes 1 bend Ø 60/10 at 90°, 1 m 
of horizontal pipe 60/100, 1 90° ducted bend 
Ø 60 and the roof terminal for ducting. 

 To determine the C93 flue system in configu-
rations other than that described (Fig. 1-25) 
one must consider that 1 metre of ducted pipe 
according to the indications described has a 
resistance factor equal to 4.9.

- The maximum vertical extension using a Ø 80 
ducting system is 28 m, the maximum exten-
sion includes 1 adapter 60/100 to 80/125, 1 87° 
bend Ø 80/125, 1 m of horizontal pipe 80/125, 
1 90° ducted bend Ø 80 and the roof terminal 
for ducting. 

 To determine the C93 flue system in configura-
tions other than that described (Fig. 1-25) one 
must consider the following pressure drops:

 - 1 m of concentric pipe Ø 80/125 = 1 m of 
ducted pipe;

 - 1 87° bend = 1.4 m of ducted pipe;
 Consequently one must subtract the equivalent 

length of the part added to the 28 m available.



X

1-25

C93 C53

1-26
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1.17 ТРУБОПРОВІД В ДИМОХОДАХ АБО 
ТЕХНІЧНИХ ОТВОРАХ.

Трубопровід димоходу є операцією, яка шля-
хом введення однієї або декількох спеціальних 
каналів створює систему для виводу продуктів 
горіння газового приладу. Ця система забезпечує 
канал для виводу газів через камін, димохід або 
через технічні отвори, вже існуючі або заново 
побудовані (в тому числі і в нових будівлях) 
(Мал. 1-26). Для трубопроводу димоходу слід 
використовувати канали, визнані придатними 
для цього заводом-виробником, у відповідності з 
методами установки і використання, як зазначено 
заводом-виробником, і у відповідності з вимогами 
норм чинного законодавства.

Система трубопроводу димоходу Immergas. 
Системи жорсткого трубопроводу Ø60, гнучкого 
трубопроводу Ø 80 екологічно чистої серії “Serie 
Verde” повинні використовуватися виключно з 
котельними агрегатами з конденсатом Immergas.

В будь-якому випадку всі операції з прокладки 
труб повинні здійснюватися з дотриманням 
технічних вимог чинного законодавства; зокре-
ма, після завершення робіт та перед пуском в 
експлуатацію повинна бути заповнена та надана 
декларація про відповідність. Крім того, повинні 
бути дотримані всі вказівки та вимоги, зазначені 
у проекті та технічній специфікації у випадках, 
що передбачені нормативом та чинним технічним 
законодавством. Система та її компоненти мають 
термін служби, що відповідає чинним нормам за 
наступних умов:
- вони використовуються при помірних умовах 

атмосферного та навколишнього середовища, 
як зазначено чинними нормами (зокрема, нор-
мами щодо: відсутності диму, пилу або газу при 
нормальних термофізичних та хімічних умовах; 
утримання температури в рамках стандартного 
діапазону на протязі доби і т.д.).

- Установка та технічне обслуговування здій-
снюються згідно із вказівками та інструкціями 
виробника та вимогами чинного законодавства..

- Вит римана максима льна довжина, 
зазначена виробником, в зв’язку з цим:

- Максимальна довжина вертикального відрізку 
жорсткого трубопроводу Ø60 складає 
22 м. Вона включає комплект терміналу 

всмоктування Ø 80, 1 м труби Ø 80 виведення 
та два коліна на 90° Ø 80 на виході з котла.

- Максимальна довжина вертикального відрізку 
гнучкого трубопроводу Ø80 складає 30 м. Вона 
включає комплект терміналу всмоктування Ø 
80, 1 м труби Ø 80 виведення, два коліна на 90° 
Ø 80 на виході з котла та дві зміни напрямку 
гнучкої труби всередині каміну/технічного 
отвору.

- Максимальна довжина вертикального відрізку 
жорсткого трубопроводу Ø80 складає 
30 м. Вона включає комплект терміналу 
всмоктування Ø 80, 1 м труби Ø 80 виведення 
та два коліна на 90° Ø 80 на виході з котла.

1.18  КОНФІГУРАЦІЯ ТИПУ B З 
ВІДКРИТОЮ КАМЕРОЮ І 
ПРИМУСОВОЮ ТЯГОЮ ДЛЯ 
ВСТАНОВЛЕННЯ ВСЕРЕДИНІ 
ПРИМІЩЕНЬ.

Прилад може бути встановлений усередині будівлі 
в режимі B23 або B53. В такому випадку, рекомен-
дується дотримуватися всіх технічних стандартів, 
технічних норми та правил, прийнятих на націо-
нальному та місцевому рівні.
- котли з відкритою камерою типу B не можна 

встановлювати у приміщеннях промислового, 
індустріального та комерційного призначення, 
де використовуються матеріали, здатні виро-
бляти пар та летючі речовини (напр., кислотні 
випаровування, клеї, фарби, розчинники, горючі 
матеріали і т.п.), порошкові та порохуваті мате-
ріали (напр., пил від роботи з деревом, вугіллям, 
цементом і т.п.), які можуть пошкодити складові 
частини пристрою та негативно вплинути на 
його роботу. 

- в конфігураціях B23 і B53 котли не повинні бути 
встановлені в спальнях, ванних кімнатах, в туа-
летах або в однокімнатних квартирах, якщо інше 
не передбачено чинним місцевим законодав-
ством. Вони також не повинні встановлюватися 
в приміщеннях, де розміщені теплогенератори 
на твердому паливі і в пов’язаних з ними при-
міщеннях.

- Встановлення приладів з конфігурацією В23 і В53 
рекомендовано в нежитлових приміщеннях  з 
постійною вентиляцією.

Для установки необхідно скористуватися комп-
лектом покриття, а його використання детально 
описане в розділі 1.12.

1.19 ВИВЕДЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ ЧЕРЕЗ 
ДИМОВУ ТРУБУ/ДИМОХІД.

Трубу відведення димових газів не слід під’єд-
нувати до загального розгалужуваного димаря 
традиційної конструкції. Лише для котлів, уста-
новлених в конфігурації С, виведення димових 
газів можливе шляхом підключення до колек-
тивного димоходу певного типу- типу LAS. Щодо 
котлів з конфігурацією B, в них виведення димових 
газів дозволяється лише через одинарний димохід 
або безпосередньо назовні через спеціальний 
термінал, якщо інше не передбачено чинним міс-
цевим законодавством. Загальні та комбіновані 
димоходи можуть використовуватися лише для 
пристроїв типу C і лише одного виду (з конденса-
том), повинні працювати на одному й тому ж виді 
палива, а їх номінальна витрата тепла не повинна 
бути меншою, ніж на 30 % від максимальної, 
передбаченої для під'єднання. Теплові та гідроди-
намічні характеристики (пропускна можливість, 
% вуглекислого газу, % вологості і т.п.) пристроїв, 
що під'єднуються до одного колективного або 
комбінованого димохідного каналу, не повинні 
відрізнятися більше, ніж на 10 % від загальних 
середніх характеристик. Колективні  і комбіновані 
димоходи повинні бути спеціально розроблені у 
відповідності з методом розрахунку та вимогами 
технічних стандартів компанією, що має на це спе-
ціальний дозвіл. Секції димоходів або камінів, які 
з'єднують труби вихлопу газу повинні відповідати 
вимогам діючого технічного регламенту.

1.20 ДИМОВІ КАНАЛИ, ДИМОВІ ТРУБИ, 
ДИМАРІ ТА ТЕРМІНАЛИ ДАХОВИХ 
ДИМАРІВ.

Димові канали, димарі, каміни і димоходи для 
виводу продуктів згоряння повинні відповідати 
нормативним вимогам. Димові труби та вихлопні 
труби даху повинні відповідати нормативним 
розмірам, передбаченим технічними вимогами 
діючого технічного регламенту.

Позиціювання труби виведення димових газів 
на стіні. Труби виведення димових газів повинні:

- розташовуватися на стінах зовнішнього пери-
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1.17 ТРУБОПРОВІД В ДИМОХОДАХ АБО 
ТЕХНІЧНИХ ОТВОРАХ.

Трубопровід димоходу є операцією, яка шля-
хом введення однієї або декількох спеціальних 
каналів створює систему для виводу продуктів 
горіння газового приладу. Ця система забезпечує 
канал для виводу газів через камін, димохід або 
через технічні отвори, вже існуючі або заново 
побудовані (в тому числі і в нових будівлях) 
(Мал. 1-26). Для трубопроводу димоходу слід 
використовувати канали, визнані придатними 
для цього заводом-виробником, у відповідності з 
методами установки і використання, як зазначено 
заводом-виробником, і у відповідності з вимогами 
норм чинного законодавства.

Система трубопроводу димоходу Immergas. 
Системи жорсткого трубопроводу Ø60, гнучкого 
трубопроводу Ø 80 екологічно чистої серії “Serie 
Verde” повинні використовуватися виключно з 
котельними агрегатами з конденсатом Immergas.

В будь-якому випадку всі операції з прокладки 
труб повинні здійснюватися з дотриманням 
технічних вимог чинного законодавства; зокре-
ма, після завершення робіт та перед пуском в 
експлуатацію повинна бути заповнена та надана 
декларація про відповідність. Крім того, повинні 
бути дотримані всі вказівки та вимоги, зазначені 
у проекті та технічній специфікації у випадках, 
що передбачені нормативом та чинним технічним 
законодавством. Система та її компоненти мають 
термін служби, що відповідає чинним нормам за 
наступних умов:
- вони використовуються при помірних умовах 

атмосферного та навколишнього середовища, 
як зазначено чинними нормами (зокрема, нор-
мами щодо: відсутності диму, пилу або газу при 
нормальних термофізичних та хімічних умовах; 
утримання температури в рамках стандартного 
діапазону на протязі доби і т.д.).

- Установка та технічне обслуговування здій-
снюються згідно із вказівками та інструкціями 
виробника та вимогами чинного законодавства..

- Вит римана максима льна довжина, 
зазначена виробником, в зв’язку з цим:

- Максимальна довжина вертикального відрізку 
жорсткого трубопроводу Ø60 складає 
22 м. Вона включає комплект терміналу 

всмоктування Ø 80, 1 м труби Ø 80 виведення 
та два коліна на 90° Ø 80 на виході з котла.

- Максимальна довжина вертикального відрізку 
гнучкого трубопроводу Ø80 складає 30 м. Вона 
включає комплект терміналу всмоктування Ø 
80, 1 м труби Ø 80 виведення, два коліна на 90° 
Ø 80 на виході з котла та дві зміни напрямку 
гнучкої труби всередині каміну/технічного 
отвору.

- Максимальна довжина вертикального відрізку 
жорсткого трубопроводу Ø80 складає 
30 м. Вона включає комплект терміналу 
всмоктування Ø 80, 1 м труби Ø 80 виведення 
та два коліна на 90° Ø 80 на виході з котла.

1.18  КОНФІГУРАЦІЯ ТИПУ B З 
ВІДКРИТОЮ КАМЕРОЮ І 
ПРИМУСОВОЮ ТЯГОЮ ДЛЯ 
ВСТАНОВЛЕННЯ ВСЕРЕДИНІ 
ПРИМІЩЕНЬ.

Прилад може бути встановлений усередині будівлі 
в режимі B23 або B53. В такому випадку, рекомен-
дується дотримуватися всіх технічних стандартів, 
технічних норми та правил, прийнятих на націо-
нальному та місцевому рівні.
- котли з відкритою камерою типу B не можна 

встановлювати у приміщеннях промислового, 
індустріального та комерційного призначення, 
де використовуються матеріали, здатні виро-
бляти пар та летючі речовини (напр., кислотні 
випаровування, клеї, фарби, розчинники, горючі 
матеріали і т.п.), порошкові та порохуваті мате-
ріали (напр., пил від роботи з деревом, вугіллям, 
цементом і т.п.), які можуть пошкодити складові 
частини пристрою та негативно вплинути на 
його роботу. 

- в конфігураціях B23 і B53 котли не повинні бути 
встановлені в спальнях, ванних кімнатах, в туа-
летах або в однокімнатних квартирах, якщо інше 
не передбачено чинним місцевим законодав-
ством. Вони також не повинні встановлюватися 
в приміщеннях, де розміщені теплогенератори 
на твердому паливі і в пов’язаних з ними при-
міщеннях.

- Встановлення приладів з конфігурацією В23 і В53 
рекомендовано в нежитлових приміщеннях  з 
постійною вентиляцією.

Для установки необхідно скористуватися комп-
лектом покриття, а його використання детально 
описане в розділі 1.12.

1.19 ВИВЕДЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ ЧЕРЕЗ 
ДИМОВУ ТРУБУ/ДИМОХІД.

Трубу відведення димових газів не слід під’єд-
нувати до загального розгалужуваного димаря 
традиційної конструкції. Лише для котлів, уста-
новлених в конфігурації С, виведення димових 
газів можливе шляхом підключення до колек-
тивного димоходу певного типу- типу LAS. Щодо 
котлів з конфігурацією B, в них виведення димових 
газів дозволяється лише через одинарний димохід 
або безпосередньо назовні через спеціальний 
термінал, якщо інше не передбачено чинним міс-
цевим законодавством. Загальні та комбіновані 
димоходи можуть використовуватися лише для 
пристроїв типу C і лише одного виду (з конденса-
том), повинні працювати на одному й тому ж виді 
палива, а їх номінальна витрата тепла не повинна 
бути меншою, ніж на 30 % від максимальної, 
передбаченої для під'єднання. Теплові та гідроди-
намічні характеристики (пропускна можливість, 
% вуглекислого газу, % вологості і т.п.) пристроїв, 
що під'єднуються до одного колективного або 
комбінованого димохідного каналу, не повинні 
відрізнятися більше, ніж на 10 % від загальних 
середніх характеристик. Колективні  і комбіновані 
димоходи повинні бути спеціально розроблені у 
відповідності з методом розрахунку та вимогами 
технічних стандартів компанією, що має на це спе-
ціальний дозвіл. Секції димоходів або камінів, які 
з'єднують труби вихлопу газу повинні відповідати 
вимогам діючого технічного регламенту.

1.20 ДИМОВІ КАНАЛИ, ДИМОВІ ТРУБИ, 
ДИМАРІ ТА ТЕРМІНАЛИ ДАХОВИХ 
ДИМАРІВ.

Димові канали, димарі, каміни і димоходи для 
виводу продуктів згоряння повинні відповідати 
нормативним вимогам. Димові труби та вихлопні 
труби даху повинні відповідати нормативним 
розмірам, передбаченим технічними вимогами 
діючого технічного регламенту.

Позиціювання труби виведення димових газів 
на стіні. Труби виведення димових газів повинні:

- розташовуватися на стінах зовнішнього пери-
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1.17 BACA VEYA TESİSAT ŞAFTLARI 
BORULARININ DÖŞENMESİ.

Boru döşeme işlemi, borular aracılığıyla, gazla 
çalışan cihazların atık madde tahliyesi için, mev-
cut veya yeni yapılan bir baca, Atık gaz tahliye 
deliği veya tesisat şaftı ve borulardan oluşan bir 
sistem kurulmasıdır (Res. 1-26). Boru döşeme iş-
lemleri esnasında yürürlükteki yasal düzenleme-
lerin yanı sıra standartlar ile kullanım ve montaj 
için Üretici tarafından sunulan talimatlara riayet 
edilmesi gerekmektedir.

Immergas baca sistemleri. “Yeşil Seri” Ø60 sert 
ve Ø80 esnek ve Ø80 sert boru döşeme sistemleri 
yalnızca ev içi kullanımında ve Immergas yoğuş-
malı kombilerle kullanılmalıdır.

Her koşulda, boru döşeme işlemlerinde yürür-
lükteki teknik yasaların ve talimatların içerdiği 
kurallara riayet etmeli, özellikle, çalışmaların 
sona ermesi ve aynı şekilde boru sistemlerin 
devreye sokulması aşamasından evvel uygunluk 
beyanının tanzim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca 
projelendirme bilgilerinin yada teknik raporların 
yürürlükteki yasal düzenleme ve standartların 
ön gördüğünce seyri gerekmektedir. Sistem ve 
parçalarının yürürlükteki yasalara uygun teknik 
bir ömürleri vardır, daima: 
- yürürlükteki yasal düzenleme ve standartların 

öngördüğü üzere orta seviye ortam ve atmosfer 
şartlarında kullanılması (termofizik veyahut da 
kimyasal şartlar üzerinde değişime neden ol-
ması muhtemel duman, toz veyahut da gazların 
bulunmaması; günlük standart ısı değişimleri 
sınırları içerisinde kalınması, vs.).

- Montaj ve bakım işlemlerinin üretici tarafından 
verilen talimatlar doğrultusunda yasal düzen-
lemelerin öngördüğü şekilde yapılması.

- Üretici tarafından belirtilen maksimum uzun-
luklara uyulması, bununla ilgili olarak:

 - Ø60 sert boru döşenen dikey mesafe maksi-
mum 22 metredir. Bu uzunluk, Ø 80 komple 
emiş terminali, 1 metre Ø 80 tahliye ve kombi 
çıkışındaki Ø 80 90° iki adet dirsek göz önüne 
alınarak saptanmıştır.

 - Ø 80 esnek boru döşenen hattın maksimum 
dikey uzunluğu 30 metreye eştir. Bu uzunluk, 
Ø 80 emiş, tahliye de 1 m Ø 80 boru, çıkışta 
iki adet 90° Ø 80 dirsekli terminal de dahil 

olmak üzere, kombi cihazı çıkışından sisteme 
bağlantıya kadar olan kısım ile baca/teknik 
delik içerisindeki esnek borunun iki istikamet 
değişimi de hesaplanarak ortaya çıkmaktadır.

 - Ø80 sert boru döşenen dikey mesafe maksi-
mum 30 metredir. Bu uzunluk, Ø 80 komple 
emiş terminali, 1 metre Ø 80 tahliye ve kombi 
çıkışındaki iki adet Ø 80 90° dirsek göz önüne 
alınarak saptanmıştır.

1.18 İÇ MEKANLAR İÇİN AÇIK HAZNELİ 
VE TAKVİYE FANLI B TİPİ 
KONFİGÜRASYON.

Cihaz binaların içine B 23ve ya B53 modelindeki 
gibi monte edilebilir. Her olasılıkta, tüm teknik 
talimatlar, teknik kurallar, yürürlükteki ulusal 
ve yerel düzenlemelere uyulması tavsiye edilir 
- B tipi açık hazneli kombi cihazlarının cihaza 

sirayet ederek, sağlıklı çalışmasını olumsuz 
olarak etkileyebilecek buhar yayıcı veya uçucu 
materyallerin (örneğin, asit buharları, tutkallar, 
vernik ve boyalar, solventler, yanıcılar, vs.) ve 
tozların (örneğin, ahşap işlemelerinden çıkan 
talaş ve benzer tozlar, karbon ve çimento tozu, 
vs.) kullanıldığı ticari, sanatsal veya endüstriyel 
faaliyetlerin yürütüldüğü mekanlara monte 
edilmemesi gerekmektedir. 

- B23 e B53 konfigürasyonunda kombiler, yü-
rürlükteki yerel mevzuat hükümlerinde aksi 
belirtilmedikçe, yatak odalarına, banyolara, 
tuvaletlere veya stüdyo evlere kurulmamalıdır. 
Ayrıca, katı yakıtlı ısı jeneratörlerinin bulun-
duğu yerlere ve bunlarla bağlantılı alanlara 
kurulmamalıdır. 

- B23 ve B53 konfigürasyonlu cihazların kuru-
lumunun yerleşim yeri olmayan ve sürekli 
havalandırılan mekanlarda yapılması tavsiye 
edilir.

Kurulumda, montajı 1.12 numaralı paragrafta 
verilen kaplama seti kullanılmalıdır.

1.19 BACA/BACA DELİĞİNDEN DUMAN 
TAHLİYESİ. 

Atık gaz tahliye kanalının geleneksel tipte çok 
yollu baca sistemine bağlanmaması gerekir. 
Atık gaz tahliyesi, sadece C konfigürasyonu ile 
kurulmuş kombilerde LAS tipi özel bir ortak 
baca deliğine bağlanabilir. B konfigürasyonları 
için, yürürlükteki yerel mevzuat hükümlerinde 
aksi belirtilmedikçe, hususi terminal aracılığıyla 
doğrudan dış atmosfere veya tek bacalı tahliyeye 
izin verilir. Müşterek ve kombine baca sistemleri-
nin yalnızca C tipi cihazlarla ve de tek bir yakıtla 
beslenerek azami termik aktarımının nominal 
değerinin %30 altına inmeyen cihazlarla bağlan-
ması gerekir. Aynı müşterek baca sistemine veya 
birleşik bacalara bağlanan cihazların termodina-
mik akışkan özelliklerinin (maksimum atık gaz-
taşıma, karbon dioksit yüzdesi, nem yüzdesi, vs.) 
bağlı ortalama kombiye göre %10 dan daha fazla 
fark oluşturmaması gerekir. Birleşik ve müşterek 
baca sistemleri yürürlükteki teknik talimatların 
hesaplama metotları ve temel kuralları takip edi-
lerek yetkin bir firma tarafından tasarlanmalıdır. 
Atık gaz tahliye borularının bağlanacakları baca 
veya boruların seçimlerinin yürürlükteki teknik 
talimatların şartlarına cevap vermeleri gereklidir.

1.20 TAHLİYE KANALLARI, 
BACALAR, BACA ŞAPKALARI VE 
TERMİNALLER.

Yanan maddelerin tahliyesinde kullanılan baca, 
baca şapkaları, yanma ürünlerinin tahliyesi 
için olan benzeri kanalların konuyla ilgili uy-
gulanabilir teknik standartlara uygun olmaları 
gerekmektedir. Baca şapkaları ve çatı tahliye ter-
minallerinin teknik mekanlara olan mesafelere 
ve en yüksek nokta kotları, teknik mevzuatlara 
uygun olmalıdır.

Tahliye fanlarının duvara yerleştirilmesi. 
Tahliye fanlarının: 
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1.17 CANALIZACIÓN DE HUMOS DE 
CHIMENEAS O DE ABERTURAS 
TÉCNICAS.

La canalización es una operación donde se 
instalan uno o más conductos y se conforma un 
nuevo sistema para evacuar los productos de la 
combustión de un aparato de gas, a partir de una 
chimenea, de un conducto de salida de humos o 
de una abertura técnica ya existente (incluso en 
edificios nuevos) (Fig. 1-26). Para la canalización 
de humos deben utilizarse conductos declarados 
idóneos por el fabricante, respetando las indica-
ciones de instalación y empleo del fabricante y las 
especificaciones de las normas locales vigentes.

Sistema para la canalización Immergas. Los 
sistemas de canalización Ø60 rígido, Ø80 flexible 
y Ø80 rígido “Serie Verde” se deben utilizar solo 
para uso doméstico y con calderas de condensación 
Immergas.

En cualquier caso, las operaciones de canalización 
deben respetar las indicaciones de la normativa y 
de la legislación técnica vigente; en particular, se 
debe compilar la declaración de conformidad, al 
terminar los trabajos y en correspondencia con 
la puesta en servicio del sistema canalizado. Tam-
bién se deben seguir las indicaciones del proyecto 
o de la relación técnica en los casos previstos por 
la normativa y por la legislación técnica vigente. 
El sistema o los componentes del sistema tienen 
una vida técnica conforme con las normativas 
vigentes, siempre que: 
- se utilice en condiciones atmosféricas y ambien-

tales medias, según la normativa vigente (ausen-
cia de humos, polvo o gas capaces de alterar las 
condiciones normales termofísicas o químicas; 
subsistencia de temperaturas comprendidas en 
el intervalo estándar de variación diaria, etc.).

- La instalación y el mantenimiento se realicen 
según las indicaciones del fabricante y según las 
prescripciones de la normativa vigente.

- Se respete la máxima longitud indicada por el 
fabricante, para este propósito:

 - La máxima longitud transitable del tramo 
vertical canalizado Ø60 rígido es igual a 22 
m. Esta longitud se obtiene considerando el 

terminal con aspiración Ø 80, 1m de tubo Ø 
80 en descarga y los dos codos a 90° Ø 80 en 
salida de la caldera.

 - La máxima longitud transitable del tramo 
vertical canalizado Ø80 rígido sea igual a 30 
m. Esta longitud se obtiene considerando el 
terminal con aspiración Ø 80, 1m de tubo 
Ø 80 en descarga, los dos codos a 90° Ø 
80 en salida de la caldera y dos cambios de 
dirección del tubo flexible en el interior de la 
chimenea/apertura técnica.

 - La máxima longitud transitable del tramo 
vertical canalizado Ø80 rígido sea igual a 30 
m. Esta longitud se obtiene considerando el 
terminal con aspiración Ø 80, 1 m de tubo Ø 
80 en descarga y los dos codos a 90° Ø 80 en 
salida de la caldera.

1.18 CONFIGURACIÓN TIPO B CON 
CÁMARA ABIERTA Y TIRO 
FORZADO PARA INTERIORES.

El equipo se puede instalar en el interior de los 
edificios en modalidad B23 o B53; en este caso, se 
recomienda respetar todas las normas técnicas, 
las reglas técnicas y las regulaciones vigentes, 
nacionales y locales.
- las calderas de cámara abierta tipo B no deben 

instalarse en locales comerciales, artesanales o 
industriales en los que se utilicen productos que 
puedan emanar vapores o sustancias volátiles 
(p.ej.: vapores de ácidos, colas, pinturas, solven-
tes, combustibles, etc.), ni donde se produzca 
polvo (p.ej.: por trabajo con maderas, carbón, 
cemento, etc.) que puedan dañar los componen-
tes del aparato y afectar su funcionamiento. 

- en la configuración B23 y B53 las calderas no de-
ben instalarse en dormitorios, cuartos de baño, 
lavabos ni estudios, a excepción de disposiciones 
normativas locales vigentes. Además no se deben 
instalar en locales en los cuales estén presentes 
generadores de calor con combustible sólido y 
en locales con éstos comunicantes.

- Se recomienda instalar los equipos con con-
figuración B23 y B53 solo en locales de uso no 
habitacional y con ventilación permanente.

Para instalar es necesario usar el kit de cobertura, 
para la instalación consulte el apartado 1.12.

1.19 DESCARGA DE HUMOS EN 
CONDUCTO DE SALIDA DE HUMOS/
CHIMENEA.

La salida de humos no debe conectarse a un con-
ducto de evacuación de humos colectivo ramifica-
do de tipo tradicional. La expulsión de los humos, 
sólo en las calderas instaladas en configuración C, 
puede conectarse a una salida de humos colectiva 
especial, tipo LAS. Para las configuraciones B es 
posible solo la descarga en chimenea individual o 
directamente en la atmósfera externa mediante el 
terminal correspondiente, a excepción de disposi-
ciones normativas locales vigentes. Los conductos 
de salida de humos colectivos y combinados se 
deben conectar sólo a aparatos del tipo C y del 
mismo tipo (condensación), con capacidades tér-
micas nominales que no difieran de más del 30% en 
menos respecto al máximo que se puede conectar y 
que estén alimentados por un mismo combustible. 
Las características termofluidodinámicas (caudal 
de los humos, % de anhídrido carbónico, % de 
humedad, etc.) de los aparatos conectados a los 
mismos conductos de salida de humos colectivos o 
combinados, no deben diferir de más del 10% res-
pecto a la caldera media conectada. Los conductos 
de salida de humos colectivos y combinados debe 
diseñarlos una empresa habilitada de acuerdo con 
los métodos de cálculo y las especificaciones de las 
normativas técnicas vigentes. Las secciones de las 
chimeneas y conductos de evacuación de humos 
a los que se conecta el tubo de salida de humos 
deben cumplir los requisitos de las normativas 
técnicas en vigor.

1.20 CONDUCTOS DE SALIDA DE 
HUMOS, SOMBRERETES Y 
TERMINALES.

Los conductos de salida de humos, las chimeneas y 
los sombreretes para la evacuación de los residuos 
generados por la combustión deben cumplir los 
requisitos de las normativas técnicas aplicables. 
Los sombreretes y los terminales de descarga en el 
techo deben respetar las alturas de desembocadura 
y las distancias de los volúmenes técnicos previstos 
por la normativa técnica vigente.
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1.17 POVEZIVANJE CEVIMA KAMINA 
ILI TEHNIČKIH OTVORA.

Povezivanje cevima je operacija kojom se uz 
pomoć prikladnih cevi realizuje sistem za 
izbacivanje produkata sagorevanja aparata na 
gas a sastoji se od kombinacije cevi i kamina, 
dimnjaka ili već postojećeg tehničkog otvora 
ili onog novoizgrađenog (čak i na novim 
građevinama) (Sl. 1-26). Za ovo možete koristiti 
cevi za koje je izjavljeno da su prikladne u tu 
svrhu od strane proizvođača na način da sledite 
način instalacije i korišćenja koje navodi sam 
proizvođač i zahteve lokalnih standarda. 

Sistem sprovođenja firme Imemrgas. Sistemi 
sprovođenja Ø60 kruti, Ø80 fleksibilni i Ø80 
kruti “Zelene Serije” se moraju koristiti samo u 
kućnoj upotrebi i sa kondenzacijskim kotlovima 
firme Immergas.

U svakom slučaju, operacije postavljanje cevi 
moraju poštovati propise sadržane u propisima 
i tehničkim zakonima na snazi; naročito se 
na kraju radova i na kraju radova postavljanja 
sistema cevi mora popuniti izjava o prikladnosti. 
Sem toga, morate se pridržavati indikacija 
navedenih u projektu ili tehničkom izveštaju, u 
slučajevima predviđenim propisima i tehničkim 
zakonima na snazi. Sistemi ili komponente 
sistema imaju tehničke karakteristike u skladu 
sa propisima na snazi pod uslovom da:
- se koriste u osrednjim atmosferskim i 

klimatskim uslovima koje određuje propis na 
snazi (u uslovima nepostojanja dima, prašine 
ili gasa koji menjaju normalne hemijske ili 
termofizičke uslove; i da je temperatura u 
okvirima standardnih dnevnih varijacija, itd.).

- Instalacija i održavanje se moraju obaviti u 
skladu sa indikacijama koje prilaže proizvođač 
i u skladu sa odredbama propisa na snazi.

- Mora se poštovati maksimalna dužina navede-
na od strane proizvođača i u tu svrhu:

 - Maksimalna moguća dužina vertikalnog 
intubiranog krutog dela Ø60 je 22 m. Ta se 
dužina dobija uzimanjem u obzir kompletnog 
terminala za usis Ø 80, 1m cevi Ø 80 za odvod 
i dva kolena od 90° Ø 80 na izlazu iz kotla.

 - Maksimalna moguća dužina vertikalnog 

intubiranog fleksibilnog dela Ø80 je 30 m. Ta 
se dužina dobija uzimanjem u obzir komplet-
nog terminala za usis Ø 80, 1m cevi Ø 80 za 
odvod, dva kolena od 90° Ø 80 na izlazu iz 
kotla i dve promene smera fleksibilne cevi u 
kaminu/tehničkom otvoru.

 - Maksimalna moguća dužina vertikalnog 
intubiranog krutog dela Ø80 je 30 m. Ta se 
dužina dobija uzimanjem u obzir komplet-
nog terminala za usis Ø 80, 1m cevi Ø 80 za 
odvod, dva kolena od 90° Ø 80 na izlazu iz 
kotla.

1.18 KONFIGURACIJA TIPA B SA 
OTVORENOM KOMOROM I 
PRISILNIM VUČENJEM ZA 
UNUTRAŠNJE PROSTORE.

Aparat se može instalirati u unutrašnjosti 
građevina u načinu B23 ili B53; u tom slučaju se 
preporučuje da se pridržavate svih tehničkih 
propisa i pravila na snazi, bilo državnih bilo 
lokalnih.
- kot lovi  sa  otvorenom komorom t ipa 

B se ne smeju instalirati u prostorijama 
gde se obavljaju zanatske, komercijalne ili 
industrijske aktivnosti u kojma se koriste 
pare ili isparavajuće supstance (npr. isparenja 
kiselina, lepaka, lakova, rastvarača, goriva, 
itd) kao takođe i prašina (npr. prašina koja 
je posledica obrade drveta, ugljena prašina, 
betonska, itd.) jer je ona štetna za komponente 
aparata i može dovesti do problema u radu. 

- u konfiguraciji B23 i B53 kotlovi se ne smeju 
instalirati u spavaćim sobama, prostorijama 
korištenim kao kupatila, toaletima ili 
garsonijerama, sem u slučaju drugačijih 
odredbi važećih lokalnih propisa. Sem toga se 
ne smeju instalirati u prostorijama u kojima 
postoje generatori toplote na kruta goriva kao 
ni u prostorije povezane sa njima.

- Savetuje se instalacija aparata u konfiguraciji 
B23 i B53 prostorijama koje se ne koriste za 
stanovanje te koje se konstantno provetravaju.

Za instalaciju se mora koristiti komplet za 
pokrivanje a što se tiče njegove instalacije, 
konsultujte poglavlje 1.12.

1.19 ODVOD DIMA U DIMNJAK/KAMIN.
Odvod dima se ne sme povezati na dimnjak 
kolektivnog tradicionalnog tipa. Odvod 
dima, kada je reč o kotlovima instaliranim u 
konfiguraciji C se može povezati na posebni 
kolektivni dimnjak tipa LAS. Za konfiguracije 
B se dozvoljava samo odvod u pojedinačni 
dimnjak ili direktno u spoljnu atmosferu uz 
pomoć odgovarajućeg terminala,  sem u slučaju 
drugačijih odredbi važećih lokalnih propisa. 
Kolektivni dimnjaci i oni kombinovani se 
moraju povezati samo sa aparatima tipa C iste 
vrste (kondenzacijskim) sa nazivnim toplotnim 
kapacitetom koji nije manji za 30% u odnosu 
na onaj maksimalni priključivi i koji se napaja 
istim gorivom. Termo-fluidno.dinamičke 
karakteristike (maseni protok dima, % ugljenog 
dioksida, vlage, itd.) aparata povezanih na 
iste kolektivne dimnjake ili kombinovane 
dimnjake se ne sme razlikovati za više od 10% 
u odnosu na srednji povezani kotao. Kolektivni 
dimnjaci i kombinovani dimnjaci moraju da se 
projektuju uz pridržavanje metoda računanja i 
pravila tehničkih propisa na snazi i to od strane 
kvalifikovanog preduzeća. Širina kamina ili 
dimnjaka na koje će se povezati cev za odvod 
dima moraju ispunjavati rekvizite tehničkih 
propisa na snazi.

1.20 DIMNJACI, KAMINI, SLEMENA I 
TERMINALI.

Dimnjaci, kamini i slemena dimnjaka za 
izbacivanje produkata sagorevanja moraju 
odgovarati rekvizitima tehničkih propisa na 
snazi. Slemena i terminali za odvod na krov 
moraju poštovati kvote otvora i udaljenost od 
tehničkih zapremnina koje predviđaju tehnički 
propisi na snazi.

Postavljanje terminala za odvod na zid. 
Terminali za odvod 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 
prinudnim vučenjem u zatvorenim prostorima 
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1.17 ПРОВЕДЕНИЕ ТРУБ ДЛЯ КАМИНОВ 
ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОТВЕРСТИЯ.

Прокладка труб - это операция, с помощью которой, 
устанавливая один или несколько специальных 
каналов, выполняется система вывода продуктов 
сгорания газового агрегата, состоящая из совокуп-
ности канала для проведения трубы дымоотвода, 
дымохода или технического отверстия, уже суще-
ствующего или нового исполнения (также в зданиях 
новой постройки) (рис. 1-26). Для проведения тру-
бопровода, должны быть использованы каналы, ко-
торые изготовитель указал как подходящие для этих 
целей, используя метод установки и применения, 
указанные производителем, а также придерживаясь 
действующих местных нормативных требований.

Система для проведения труб Immergas. Системы 
для проведения труб Ø60 жёстких, Ø80 гибких и Ø80 
жёстких "Зелёной серии" могут быть использованы 
только в домашних целях и для конденсационных 
котлов Immergas.

В любом случае, операции по проведению труб 
должны соответствовать предписаниям норма-
тивных требований и действующему техническому 
законодательству; в частности, по окончании работ 
и при вводе в эксплуатацию трубной системы, 
должна быть заполнена декларация о соответствии. 
Должны также соблюдаться указания проекта или 
технического отчёта, в случаях, предусмотренными 
нормативными требованиями и действующим тех-
ническим законодательством. Система и компонен-
ты системы имеют срок службы, соответствующий 
действующим нормативным требованиям, в том 
случае если:
- установлена при средних атмосферных условиях 

и условиях окружающей среды, в соответствии 
с действующими нормативными требованиями 
(при отсутствии дымов, пыли или газов, меняю-
щих нормальные термофизические условия, при 
температуре, входящей в пределы стандартных 
ежедневных изменений и т.д.).

- Установка и техобслуживание проводятся соглас-
но указаниям, предоставленным изготовителем, и 
согласно предписаниям действующих норматив-
ных требований.

- Должна соблюдаться максимальная длина, 
указанная изготовителем, для этого:

 - Максимальная длина вертикального отрезка, 

проведённого жесткими трубами Ø60 равняется 
22 м. В настоящей длине учитывается выход 
вместе с всасыванием Ø 80, 1 м выхлопной трубы 
Ø 80 и два изгиба на 90° Ø 80 на выходе из котла.

 - Максимальная длина вертикального отрезка, 
проведённого гибкими трубами Ø80 равняется 
30 м. В настоящей длине учитывается выход 
вместе с всасыванием Ø 80, 1 м выхлопной 
трубы Ø 80, два изгиба на 90° Ø 80 на выходе из 
котла и две смены направления гибкой трубы в 
дымоходе/техническом отверстии.

 - Максимальная длина вертикального отрезка, 
проведённого жесткими трубами Ø80 равняется 
30м. В настоящей длине учитывается выход вме-
сте с всасыванием Ø 80, 1 м выхлопной трубы Ø 
80 и два изгиба на 90° Ø 80 на выходе из котла.

1.18 КОНФИГУРАЦИЯ ТИПА B С 
ОТКРЫТОЙ КАМЕРОЙ И С 
ФОРСИРОВАННОЙ ВЫТЯЖКОЙ ДЛЯ 
ПОМЕЩЕНИЯ.

Прибор может быть установлен во внутренние 
помещения зданий в модальности B23 или B53; при 
таких условиях, рекомендуется применять все 
технические нормы, правила и действующие наци-
ональные и местные положения.
- Котлы с открытой камерой типа B не должны 

быть установлены в помещениях, где происходит 
коммерческая, ремесленная или промышленная 
деятельность, в помещениях, где используются про-
дукты, производящие пар или летучие вещества 
(например: кислотные пары, клей, краска, раство-
рители, 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. 

- в конфигурации B23 и B53 котлы нельзя устанавли-
вать в спальне, в ванной комнате, санузле или в 
однокомнатной квартире, за исключением других 
указаний действующих местных норм. А также, не 
должны устанавливаться в помещениях, в кото-
рых размещены тепловые генераторы с твёрдым 
топливом и в смежных помещениях

- Агрегаты с конфигурацией B23 и B53 рекомендуется 
устанавливать только снаружи или в постоянно 
проветриваемых нежилых помещениях.

Для установки необходимо использовать комплект 
защитного кожуха. Инструкции к его установке 
приведены в параграфе 1.12. 

1.19 ДЫМОУДАЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ 
ДЫМОХОДА/ДЫМОВОЙ ТРУБЫ.

Дымоудаление не должно быть подсоединено к 
коллективному разветвлённому дымоходу традици-
онного типа. Дымоотвод для котлов, установленных 
в конфигурации С, может быть подведён к общему 
дымоходу, например типа LAS. Для конфигураций 
B допустим только вывод в отдельный дымоход или 
непосредственно во внешнюю атмосферу с помо-
щью специального вывода, за исключением других 
указаний действующих местных норм. Коллектив-
ные и комбинированные дымоходы должны быть 
подключены только к приборам типа С и такого же 
вида (конденсационный), имеющим номинальную 
термическую производительность, которая не 
отличается больше чем на 30% в меньшую сторону, 
от максимальной подключаемой, и работающим на 
одном и том же горючем. Термогидродинамические 
характеристики (максимальная проводимость 
выхлопных газов, % углекислого газа, % влажности 
и т.д.) приборов, подключенных к одним тем же кол-
лективным или комбинированным дымоотводам, не 
должны отличаться больше чем на 10% от среднего 
подключённого котла. Коллективные и комбини-
рованные дымоходы, к которым подключается 
выхлопная труба, должны быть спроектированы 
уполномоченной организацией в соответствии с 
методом расчета и действующими техническими 
нормативными требованиями. Участки каминов 
или дымоходов, к которым подключается выхлопная 
труба, должны отвечать действующим техническим 
нормативным требованиям.

1.20 ДЫМООТВОДЫ, ДЫМОХОДЫ И 
ДЫМНИКИ. 

Дымоотводы, дымоходы и дымники для удаления 
продуктов сгорания, должны отвечать требовани-
ям действующих технических применяемых норм. 
Выводные трубы и выводы дымоходов на крыши и 
расстояния между ними должны проектироваться 
согласно установленным размерам для технических 
отверстий в действующих законодательных нормах. 

Установка настенных выводов. Выводы должны 
быть:
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1.17 DUCTING OF FLUES OR 
TECHNICAL SLOTS.

Ducting is an operation through which, via 
the introduction of one or more relevant pipes, 
one achieves a system for the evacuation of the 
combustion products of a gas appliance, made up 
from the coupling of an existing or new ducting 
pipe with a chimney, flue or technical slot (also 
in new buildings) (Fig. 1-26). Ducting requires 
ducts declared to be suitable for the purpose by 
the manufacturer, following the installation and 
user instructions provided by the manufacturer 
and the requirements of the local standards in 
force.

Immergas ducting system. The Ø 60 rigid and 
Ø 80 flexible “Green Range” ducting systems must 
only be used for domestic use and with Immergas 
condensing boilers.

In any case, ducting operations must respect 
the provisions contained in the standard and in 
current technical regulations; in particular, the 
declaration of conformity must be compiled at 
the end of work and on commissioning of the 
ducted system. The instructions in the project 
or technical report must likewise be followed, in 
cases provided for by the standard and current 
technical regulations. The system or components 
of the system have a technical life complying with 
current standards, provided that:
- it is used in average atmospheric and envi-

ronmental conditions, according to current 
regulations (absence of fumes, dusts or gases 
that can alter the normal thermophysical or 
chemical conditions; existence of temperatures 
coming within the standard range of daily 
variation, etc.).

- Installation and maintenance must be per-
formed according to the indications supplied 
by the manufacturer and in compliance with 
the regulations in force.

- The maximum length specified by the manu-
facturer must be respected; in this regard:

 - The max. possible length of the Ø 60 flexible 
ducting vertical section is equal to 22 m. This 
length is obtained considering the complete 
Ø 80 exhaust terminal, 1m of Ø 80 pipe in 
exhaust, two 90° Ø 80 bends at boiler outlet.

 - The max. possible length of the Ø 80 flexi-
ble ducting vertical section is equal to 30 
m. This length is obtained considering the 
complete exhaust terminal, 1m of Ø 80 pipe 
in exhaust, two 90° Ø 80 bends at boiler outlet 
for connecting to the ducting system and two 
direction changes of the flexible hose inside 
the chimney/technical slot.

 - The maximum possible length of the Ø 80 
rigid ducting vertical section is equal to 30 
m. This length is obtained considering the 
complete Ø 80 exhaust terminal, 1m of Ø 80 
pipe in exhaust, two 90° Ø 80 bends on the 
boiler outlet.

1.18 CONFIGURATION TYPE B, 
OPEN CHAMBER AND FORCED 
DRAUGHT FOR INDOORS.

The appliance can be installed inside buildings 
in 23 or B53 mode; in this case, all technical rules 
and national and local regulations in force, must 
be complied with.
- type B open chamber boilers must not be 

installed in places where commercial, artisan 
or industrial activities take place, which use 
products that may develop volatile vapours or 
substances (e.g. acid vapours, glues, paints, sol-
vents, combustibles, etc.), as well as dusts (e.g. 
dust deriving from the working of wood, coal 
fines, cement, etc.), which may be harmful for 
the components of the appliance and jeopardise 
operation. 

- in B23 and B53 configuration the boilers must 
not be installed in bedrooms, bathrooms or 
bedsits, unless otherwise provided for by local 
regulations in force. They must neither be 
installed in rooms containing solid fuel heat 
generators nor in rooms communicating with 
said rooms.

- The installation of appliances in B23 and B53 
configurations are only recommended in places 
that are not lived in and which are permanently 
ventilated.

To install them, one must use the coverage kit 
whose installation is referred to in paragraph 
1.12.

1.19 FLUE EXHAUST TO FLUE/CHIMNEY.
Flue exhaust does not necessarily have to be 
connected to a branched type traditional flue. 
The flue exhaust, for boiler clots installed in C 
configuration, can be connected to a special 
LAS type multiple flue. For B configurations, 
exhaust is only allowed into individual chimney 
or directly into the external atmosphere via a 
suitable terminal, unless otherwise provided 
for by local regulations in force. The multiple 
flues and the combined flues must also only be 
connected to type C appliances of the same type 
(condensing), having nominal heat inputs that do 
not differ by more than 30% less with respect to 
the maximum that can be attached and powered 
by the same fuel. The thermo-fluid dynamic 
features (flue flow rate, % of carbon dioxide, % 
humidity etc....) of the appliances attached to 
the same multiple flues or combined flues, must 
not differ by more than 10% with respect to the 
average boiler attached. Multiple and combined 
flues must be specially designed according to 
the calculation method and requirements of the 
technical standards in force, by a professionally 
qualified company. Chimney or flue sections for 
connection of the flue exhaust pipe must comply 
with requisites of technical standards in force.

1.20 FLUES, CHIMNEYS, CHIMNEY POTS 
AND TERMINALS.

The flues, chimneys and chimney pots for the 
evacuation of combustion products must be in 
compliance with applicable standards. Chimneys 
and roof-installed exhaust terminals must com-
ply with the outlet height and with the distance 
from technical volumes set forth by the technical 
standards in force.

Positioning the wall flue exhaust terminals. The 
wall flue exhaust terminals must:

- be installed on external perimeter walls of the 
building;

- be positioned according to the minimum dis-
tances specified in current technical standards.



1-27
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метру будинку;
- розташовуватися так, щоб відповідати мінімаль-

ним відстаням, передбаченим чинним технічним 
нормативом.

Викидання продуктів згоряння пристроями з 
природною або примусовою тягою в закритих 
приміщеннях під відкритим небом. В закритих 
приміщеннях з відкритим дахом (вентиляційні 
колодязі, шахти, двори та подібне), що закриті 
з усіх боків, дозволяється пряме виведення 
продуктів горіння пристроїв з натуральною або 
примусовою тягою та витратою тепла від 4 до 
35 кВт за умови відповідності вимогам чинних 
технічних нормативів.

1.21 ОБРОБКА ВОДИ ДЛЯ 
ЗАПОВНЮВАННЯ СИСТЕМИ

Як було вказано в попередніх пунктах, наказу-
ється для водопідготовки ТЕЦ, водоочисних 
споруд та каналізаційних станцій згідно з про-
цедурами та вимогами місцевого законодавства.

Найважливішими параметрами, що впливають на 
термін служби та ефективність роботи теплооб-
мінника, є PH, твердість, провідність, наявність 
кисню у воді заповнення системи; до них можна 
також додати осадок, що утворюється під час ви-
конання системи (можливі відходи та частини від 
зварення), присутність масла, продуктів корозії, 
що в свою чергу можуть спричинити пошкоджен-
ня теплообмінника.

Щоб запобігти цьому, рекомендуємо:
- Перед установкою, як на новій, так і на старій 

системі, слід промити систему чистою водою, 
щоб видалити всі тверді частини, що можуть в 
ній знаходитися

- Провести хімічну обробку для очищення систе-
ми:

 - Для очищення нової системи скористатися 
відповідним очисним засобом (наприклад, 
Sentinel X300, Fernox Cleaner F3 або Jenaqua 
300), після якого систему слід ретельно про-
мити.

 - Для очищення старої системи скористатися 
відповідним очисним засобом (наприклад, 
Sentinel X400 або Х800, Fernox Cleaner F3 або 
Jenaqua 400), після якого систему слід ретельно 
промити.

- Перевірити максимальну твердість та кількість 
для наповнювання відповідно до графіка (Мал. 
1-27); якщо склад та твердість нижче вказаної 
кривої, немає потреби в будь-якій особливій 
обробці, а для зменшення вмісту карбонату 
кальцію слід виконати обробку води для запов-
нювання системи. 

- Не дозволяється використовуватися для запов-
нювання системи воду, пом'якшену в результаті 
іонного обміну, або дистильовану воду.

- У тому випадку, коли необхідно виконати об-
робку води, її слід здійснювати шляхом повного 
опріснення. При повному опрісненні, на відміну 
від повного пом'якшення, крім виведення речо-
вин затвердіння (Ca, Mg), виводяться також всі 
інші мінерали з метою підвищення провідності 
води для заповнювання до 10 мікросіменс/см. 
Завдяки низькій провідності опріснена вода не 
лише є засобом проти формування накипу, а й 
захищає систему від корозії.

- Ввести відповідний уповільнювач/пасиватор 
(наприклад, Sentinel X100, Fernox Protector F1 
або Jenaqua 100), при необхідності ввести також 
відповідну рідину проти замерзання (наприклад, 
Sentinel X500, Fernox Alphi 11 або Jenaqua 500).

- Перевірити електропровідність води, що не 
повинна перевищувати 2000 µs/см у випадку 
обробленої води та 600 µs/см у випадку необро-
бленої води.

- Для запобігання корозії PH води системи пови-
нен бути в рамках від 6,5 до 8,5.

- Перевірити вміст хлоридів, він повинен бути не 
менше, ніж 250 мг/л.

N.B.: щодо кількості та процедури використан-
ня засобів обробки води слід звертатися до 
інструкцій, що надаються разом з засобами від 
їх виробника.

1.22 ЗАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ 
ОПАЛЕННЯ.

Після виконання приєднання котла перейти до 
заповнення системи через кран заповнення (Мал. 
1-29 та 1-3). Заповнення виконується повільно, для 
забезпечення випуску повітря з води через пові-
тряні клапани-вантузи котла та системи опалення.
В котлі вбудовано автоматичний клапан-вантуз, 
розташований на циркуляторі. Переконатися, що 
кришка послаблена. Відкрити сифони радіаторів.
Закрити вентиляційні клапани радіаторів, коли з 
них потече тільки вода.
Закрити кран заповнення котла, коли манометр 
котла вказує на 1,2 бар. 

N.B.: під час виконання цих операцій слід акти-
вувати функції автоматичного клапану-вантуза 
котла (активується при першому вмиканні). 
Випустити повітря з системи циркуляції котла, 
відкривши передню кришку при ввімкненому двигу-
ні. Після виконаних дій знову закрутити кришку.

1.23 НАПОВНЮВАННЯ СИФОНУ ДЛЯ 
ЗБОРУ КОНДЕНСАТУ.

При першому вмиканні котла може статися, що 
з виводу конденсату почнуть виходити продукти 
горіння; перевірити, щоб через кілька хвилин 
роботи вивід димових газів з виводу конденсату 
припинився. Це буде означати, що сифон на-
повнився конденсатом до потрібної висоти, що 
запобігає проходженню димових газів.

1.24 ВВІД В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ГАЗОВОЇ 
СИСТЕМИ.

Для вводу в експлуатацію системи слід приймати 
до уваги чинні технічні нормативи.
Зокрема, для газових систем нового будівництва 
потрібно:
- відкрити вікна та двері;
- уникати присутності відкритої іскри або вогню;
- провести виведення повітря з трубопроводів;
- перевірити герметичність системи згідно вказівок, 

що приведені у чинних технічних нормативах.

1.25 ВВІД В ЕКСПЛУАТАЦІЮ КОТЛА 
(ВВІМКНЕННЯ).

Для запуску котла (операції, перераховані нижче, 
повинні проводитися тільки компанією, що має 
дозвіл на їх проведення і тільки в присутності 
фахівців):
- перевірити герметичність внутрішньої системи 

згідно вказівок, що приведені у чинних техніч-
них нормативах;

- перевірити, щоб газ системи відповідав тому, для 
якого передбачений котел (тип газу відобража-
ється на дисплеї при першій подачі електричного 
живлення, або ж можна перевірити у відповід-
ному параметрі “G”);

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

- перевірити, щоб не було ніяких зовнішніх 
факторів, що могли б спричинити утворення 
накопичень пального; 

- ввімкнути котел та перевірити правильність 
вмикання;

- перевірити подачу газу та відповідні параметри 
тиску згідно вказаним в посібнику (Парагр. 3.21);

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

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

- перевірити, щоб термінали впуску повітря та 
випуску димових газів (якщо наявні) не були 
засмічені.

- Провести тестову перевірку димовідводу і 
встановити відповідний параметр “F0”.

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

N.B.: графік відноситься 
до повного терміну служби 
системи. Слід приймати 
до уваги також операції з 
планового та позапланового 
технічного обслуговування, 
що передбачають спорожнен-
ня та наповнення системи.

Твердість води °F
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метру будинку;
- розташовуватися так, щоб відповідати мінімаль-

ним відстаням, передбаченим чинним технічним 
нормативом.

Викидання продуктів згоряння пристроями з 
природною або примусовою тягою в закритих 
приміщеннях під відкритим небом. В закритих 
приміщеннях з відкритим дахом (вентиляційні 
колодязі, шахти, двори та подібне), що закриті 
з усіх боків, дозволяється пряме виведення 
продуктів горіння пристроїв з натуральною або 
примусовою тягою та витратою тепла від 4 до 
35 кВт за умови відповідності вимогам чинних 
технічних нормативів.

1.21 ОБРОБКА ВОДИ ДЛЯ 
ЗАПОВНЮВАННЯ СИСТЕМИ

Як було вказано в попередніх пунктах, наказу-
ється для водопідготовки ТЕЦ, водоочисних 
споруд та каналізаційних станцій згідно з про-
цедурами та вимогами місцевого законодавства.

Найважливішими параметрами, що впливають на 
термін служби та ефективність роботи теплооб-
мінника, є PH, твердість, провідність, наявність 
кисню у воді заповнення системи; до них можна 
також додати осадок, що утворюється під час ви-
конання системи (можливі відходи та частини від 
зварення), присутність масла, продуктів корозії, 
що в свою чергу можуть спричинити пошкоджен-
ня теплообмінника.

Щоб запобігти цьому, рекомендуємо:
- Перед установкою, як на новій, так і на старій 

системі, слід промити систему чистою водою, 
щоб видалити всі тверді частини, що можуть в 
ній знаходитися

- Провести хімічну обробку для очищення систе-
ми:

 - Для очищення нової системи скористатися 
відповідним очисним засобом (наприклад, 
Sentinel X300, Fernox Cleaner F3 або Jenaqua 
300), після якого систему слід ретельно про-
мити.

 - Для очищення старої системи скористатися 
відповідним очисним засобом (наприклад, 
Sentinel X400 або Х800, Fernox Cleaner F3 або 
Jenaqua 400), після якого систему слід ретельно 
промити.

- Перевірити максимальну твердість та кількість 
для наповнювання відповідно до графіка (Мал. 
1-27); якщо склад та твердість нижче вказаної 
кривої, немає потреби в будь-якій особливій 
обробці, а для зменшення вмісту карбонату 
кальцію слід виконати обробку води для запов-
нювання системи. 

- Не дозволяється використовуватися для запов-
нювання системи воду, пом'якшену в результаті 
іонного обміну, або дистильовану воду.

- У тому випадку, коли необхідно виконати об-
робку води, її слід здійснювати шляхом повного 
опріснення. При повному опрісненні, на відміну 
від повного пом'якшення, крім виведення речо-
вин затвердіння (Ca, Mg), виводяться також всі 
інші мінерали з метою підвищення провідності 
води для заповнювання до 10 мікросіменс/см. 
Завдяки низькій провідності опріснена вода не 
лише є засобом проти формування накипу, а й 
захищає систему від корозії.

- Ввести відповідний уповільнювач/пасиватор 
(наприклад, Sentinel X100, Fernox Protector F1 
або Jenaqua 100), при необхідності ввести також 
відповідну рідину проти замерзання (наприклад, 
Sentinel X500, Fernox Alphi 11 або Jenaqua 500).

- Перевірити електропровідність води, що не 
повинна перевищувати 2000 µs/см у випадку 
обробленої води та 600 µs/см у випадку необро-
бленої води.

- Для запобігання корозії PH води системи пови-
нен бути в рамках від 6,5 до 8,5.

- Перевірити вміст хлоридів, він повинен бути не 
менше, ніж 250 мг/л.

N.B.: щодо кількості та процедури використан-
ня засобів обробки води слід звертатися до 
інструкцій, що надаються разом з засобами від 
їх виробника.

1.22 ЗАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ 
ОПАЛЕННЯ.

Після виконання приєднання котла перейти до 
заповнення системи через кран заповнення (Мал. 
1-29 та 1-3). Заповнення виконується повільно, для 
забезпечення випуску повітря з води через пові-
тряні клапани-вантузи котла та системи опалення.
В котлі вбудовано автоматичний клапан-вантуз, 
розташований на циркуляторі. Переконатися, що 
кришка послаблена. Відкрити сифони радіаторів.
Закрити вентиляційні клапани радіаторів, коли з 
них потече тільки вода.
Закрити кран заповнення котла, коли манометр 
котла вказує на 1,2 бар. 

N.B.: під час виконання цих операцій слід акти-
вувати функції автоматичного клапану-вантуза 
котла (активується при першому вмиканні). 
Випустити повітря з системи циркуляції котла, 
відкривши передню кришку при ввімкненому двигу-
ні. Після виконаних дій знову закрутити кришку.

1.23 НАПОВНЮВАННЯ СИФОНУ ДЛЯ 
ЗБОРУ КОНДЕНСАТУ.

При першому вмиканні котла може статися, що 
з виводу конденсату почнуть виходити продукти 
горіння; перевірити, щоб через кілька хвилин 
роботи вивід димових газів з виводу конденсату 
припинився. Це буде означати, що сифон на-
повнився конденсатом до потрібної висоти, що 
запобігає проходженню димових газів.

1.24 ВВІД В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ГАЗОВОЇ 
СИСТЕМИ.

Для вводу в експлуатацію системи слід приймати 
до уваги чинні технічні нормативи.
Зокрема, для газових систем нового будівництва 
потрібно:
- відкрити вікна та двері;
- уникати присутності відкритої іскри або вогню;
- провести виведення повітря з трубопроводів;
- перевірити герметичність системи згідно вказівок, 

що приведені у чинних технічних нормативах.

1.25 ВВІД В ЕКСПЛУАТАЦІЮ КОТЛА 
(ВВІМКНЕННЯ).

Для запуску котла (операції, перераховані нижче, 
повинні проводитися тільки компанією, що має 
дозвіл на їх проведення і тільки в присутності 
фахівців):
- перевірити герметичність внутрішньої системи 

згідно вказівок, що приведені у чинних техніч-
них нормативах;

- перевірити, щоб газ системи відповідав тому, для 
якого передбачений котел (тип газу відобража-
ється на дисплеї при першій подачі електричного 
живлення, або ж можна перевірити у відповід-
ному параметрі “G”);

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

- перевірити, щоб не було ніяких зовнішніх 
факторів, що могли б спричинити утворення 
накопичень пального; 

- ввімкнути котел та перевірити правильність 
вмикання;

- перевірити подачу газу та відповідні параметри 
тиску згідно вказаним в посібнику (Парагр. 3.21);

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

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

- перевірити, щоб термінали впуску повітря та 
випуску димових газів (якщо наявні) не були 
засмічені.

- Провести тестову перевірку димовідводу і 
встановити відповідний параметр “F0”.

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

N.B.: графік відноситься 
до повного терміну служби 
системи. Слід приймати 
до уваги також операції з 
планового та позапланового 
технічного обслуговування, 
що передбачають спорожнен-
ня та наповнення системи.
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- binaların dış duvarlarına yerleştirilmeleri;
- yürürlükte bulunan konuyla ilgili teknik stan-

dartlarda belirtilen asgari mesafelere riayet 
edilmesi gerekmektedir.

Yanma sonucu oluşan atıkların doğal çekişli 
veya takviyeli cihazlarla kapalı mekanlardan 
açık havaya tahliyesi. Açık havaya kapalı mekan-
larda (havalandırma kuyuları, avlu, kapalı avlu 
ve benzeri yerlerde), doğal, güçlendirilmiş ve 4 
ten 35 kW'a kadar termik taşıma kapasiteli gaz 
cihazlarının yakıt ürünlerinin direkt tahliyesine 
yürürlükteki teknik talimatlara uyulması koşulu 
ile müsade edilir.

1.21 SU ARITMA TESİSİ DOLUMU.
Önceki paragraflarda belirtilmiş olduğu üzere 
belirtilen yöntemler ve yürürlükteki yerel stan-
dartların komutları izlenerek kalorifer suyu ve 
sıcak su tesisatı suyunun işlenmesi buyrulur.

Isı değiştiricinin (eşanjörün) verimli çalışması 
ve dayanıklılığı suyun PH değerine, sertliğine, 
iletkenliğine, oksijen miktarına, atık maddelere 
(kaynak artıkları) ve yağların varlığına bağlı ola-
rak eşanjörde korozyona ve hasara neden olabilir.

Bunu önlemek için gereken: 
- Eski kalorifer tesisatlarına montaj yapmadan 

önce, tesisatın temiz su ile yıkanarak katı ar-
tıklardan temizlenmesi gerekir.

- Kimyasal arıtma tesisi temizleme sağlar: 
 - Yeni sistemi uygun bir kimyasal temizleyici 

ile (örneğin Sentinel X 300, Fernox temiz 
F3 veya 300 Jenaqua gibi ) derinlemesine 
temizleyebilirsiniz.

 - Eski sisteme uygun bir kimyasal temizleyici 
ile (örneğin Sentinel X 400, Fernox temiz 
F3 veya 300 Jenaqua gibi ) derinlemesine 
temizleyebilirsiniz.

-  Su miktarına göre olması gereken en yüksek 
sertlik miktarını (Res. 1-27) grafiğine göre 
denetleyebilirsiniz, içerik ve su sertliğine 
gösterilen eğri altında iseniz belirli herhangi 
bir iyileştirmeye gerek yoktur, kireç (kalsiyum 
karbonat) oluşumunu engellemek için, su 
arıtma  sistemi kurmalısınız. 

- Doldurmak için reçineli iyon değiştici veya 
yumuşatılmış distile su kullanamazsınız.

- Suyu yumuşatmak için gerekli ise  tuzdan tam 
arıtma yapılmalıdır. Tam arıtma ile, su sertliği-
ne neden olan (Ca, Mg)  ortadan kaldırılmasına 
ek olarak  , ayrıca diğer minerallerin de ortadan 
kaldırılması  ile doldurma suyunun iletkenliği 
10 microsiemens/cm kadar azalabilir. Doldur-
ma suyunun düşük iletkenliği sayesinde suda 
kireç taşı oluşumu ve aynı zamanda korozyona 
karşı bir koruma sağlanır. 

- kireç (kalsiyum karbonat) oluşumunu engel-
lemek için, su arıtma  sistemi kurmalısınız ( 
örneğin Sentinel X 100 ve Fernox koruyucu F1 
veya 100 Jenaqua gibi) gerekli ise ayrıca uygun 
antifriz ekleyebilirsiniz, (örnek olarak X 500, 
Sentinel preslenmiştir 11-Jenaqua Fernox 500). 

- Suyun elektriksel iletkenlik 2000 µs/cm geç-
memelidir temiz su ve daha az 600 µs/cm 
olması durumunda tedavi edilmemiş su olması 
durumunda.

- Korozyonu önlemek için suyun sistemdeki PH 
değeri 8.5 ve 6.5 arasında olmalıdır.

- Klorür içeriğinin 250 mg/l’den az olduğunu 
kontrol edin.

NOT.: Koruyucu ürünleri ve nasıl kullanılacağı 
için su miktarı üretici tarafından sağlanan yö-
nergelere bakın.

1.22 SİSTEM DOLDURMA.
Kombi bağlandıktan sonra, tesisatı doldurma 
musluğu aracılığıyla doldurun (Şek. 1-29 ve 
1-3). Dolum işleminin, muhtemel hava kabar-
cıklarının kombi cihazı üzerinde öngörülen 
tahliyelerden çıkmasına olanak sağlanabilmesi 
amacıyla yavaşça yapılması gerekmektedir.
Kombinin pompası üzerinde bulunan bir otomatik 
tahliye valfı yerleştirilmiştir. Başlığın gevşetilmiş 
olduğunu kontrol ediniz. Radyatörlerin tahliye valf-
larını açın.
Radyatörlerin tahliye valflarını yalnızca su çık-
maya başladığında kapayınız.
Kombi manometresi 1,2 bar değerini gösterdiği 
zaman doldurma musluğunun kapatılması 
gerekmektedir. 

NOT.: bu işlemler sırasında kombi içinde mevcut 
otomatik havalandırma işlevlerini etkinleştirmek 
(ilk başlatmada etkinleştirir). Pompanın havasını, 
ön kapağı gevşeterek, pompayı çalışır durumda 
tutarak alınız. İşlem sona erince tapayı tekrar 
sıkıştırınız.

1.23 YOĞUŞMA SUYU TOPLAMA 
SİFONUNUN DOLDURULMASI

Kombinin ilk çalıştırılmasında, yoğuşma suyu 
tahliyesinden atık gaz çıkabilir, ancak cihazın 
birkaç dakika çalışmasından sonra, yoğuşma 
suyu tahliyesinden atık gazın çıkmadığını kont-
rol ediniz. Bu da sifonun duman geçişine mani 
olacak seviyede doğru yoğuşma suyu ile dolmuş 
olacağı anlamına gelir.

1.24 GAZ TESİSATININ HİZMETE 
SOKULMASI.

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

vermeyiniz;

- borularda mevcut havanın alınmasını sağlayın;
- talimatlara ve yürür lükteki teknik düzenleme-

lere göre iç tesisat sistemini kontrol edin. 

1.25 KOMBİNİN HİZMETE ALINMASI 
(ATEŞLEME).

Kombinin devreye alınması için (aşağıda 
listelenen işlemler sadece tek bir yetkili firma 
ve çalışmalardan sorumlu kişilerin varlığında 
yürütülmelidir: 
- kontrol edin talimatlara göre yürürlükteki 

teknik düzenlemeler;
- kullanılan gazın kombi için ayarlanan gaz türü 

ile aynı olduğunu kontrol edin (gaz tipi, veya 
“G” parametresi içinde de kontrol edilebilir);

- 230V-50Hz şebekesine bağlandığına, L-N 
kutuplarına riayet edildiğine ve toprak hattına 
bağlantı olduğunu kontrol edin

- yakıt birikmesine neden olacak dış sebeplerin 
söz konusu olup olmadığını kontrol edin; 

- kombiyi yakınız ve sağlıklı ateşleme oluştuğun-
dan emin olunuz;

- gaz debisi ile basınç değerlerinin kullanım 
kılavuzunda belirtilen değerlere uygun olup 
olmadığını kontrol edin (parag. 3.21);

- gaz kesilmesi halinde güvenlik düzeneklerinin 
devreye girip girmediğini ve tepki sürelerini 
kontrol edin;

- kombi üzerindeki ve içindeki açma/kapama bu-
tonun veya düğmesinin müdahalesini kontrol 
edin;

- emiş / tahliye terminallerinin (varsa) tıkalı 
olmadığını kontrol edin.

- Baca borularının testini gerçekleştirin ve ilgili 
parametre “F0” ayarlayın.

Bu kontrollerden bir tanesinin dahi sağlıklı sonuç 
vermemesi halinde kombi cihazının çalıştırılma-
ması gerekir.

NOT.: grafik tüm tesisat yaşam 
döngüsüne ifade eder. 
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Colocación de los terminales de descarga en 
pared. Los terminales de descarga deben:

- estar colocados en las paredes perimetrales 
externas del edificio.

- Estar colocados de forma que se respeten las 
distancias mínimas indicadas por la normativa 
técnica vigente.

Evacuación de los productos de la combustión 
de aparatos con tiro natural o forzado en espacios 
cerrados a cielo abierto. En espacios cerrados 
a cielo abierto cerrados lateralmente de forma 
completa (pozos de ventilación, patios de luces, 
patios en general y similares) está permitida la eva-
cuación 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.

1.21 TRATAMIENTO DEL AGUA DE 
LLENADO DE LA INSTALACIÓN.

Como ya se ha indicado en los apartados ante-
riores se requiere un tratamiento del agua de la 
instalación térmica-hídrica y sanitaria siguiendo 
las modalidades correspondientes y las directrices 
de las normas locales vigentes.

Los parámetros que influyen en la duración y 
el buen funcionamiento del intercambiador de 
calor son el PH, la dureza, la conductividad, y 
la presencia de oxígeno del agua de llenado, a 
estos se añaden los residuos de elaboración de 
la instalación (posibles residuos de soldadura), 
posibles presencias de aceites, y productos de la 
corrosión que pueden producir a su vez daños en 
el intercambiador de calor.

Para prevenir esto se recomienda:
- Antes de la instalación, ya sea en una instalación 

nueva que vieja, limpiar la instalación con agua 
limpia para la eliminación de los residuos sólidos 
contenidos en la instalación

- Realizar el tratamiento químico de limpieza de 
la instalación:

 - Para la limpieza de la instalación nueva, usar un 
limpiador idóneo (como por ejemplo, Sentinel 
X300, Fernox Cleaner F3 o Jenaqua 300) junto 
a un lavado profundo.

 - Para la limpieza de la instalación vieja, usar un 
limpiador idóneo (como por ejemplo, Sentinel 
X400 o X800, Fernox Cleaner F3 o Jenaqua 400) 
junto a un lavado profundo.

- Comprobar la dureza máxima y la cantidad del 
agua de llenado, consultando el gráfico (Fig. 
1-27), si el contenido y la dureza del agua están 
debajo de la curva indicada, no es necesario 
ningún tratamiento específico para limitar el 
contenido de carbonato de calcio, de lo contrario 
será necesario contemplar el tratamiento del agua 
de llenado. 

- No se permite utilizar para el llenado agua ablan-
dada con el uso de resinas de intercambio iónico, 
o bien agua destilada.

- Si es necesario contemplar el tratamiento del 
agua, se debe realizar mediante la desalineación 
completa del agua de llenado. Con desalineación 
completa, al contrario del ablandado completo, 
además de eliminar los agentes de endurecimien-
to (Ca, Mg), también se eliminan todos los otros 
minerales para reducir la conductividad del agua 
de llenado hasta 10 microsiemens/cm. Gracias a 
su baja conductividad, el agua desalinizada no 
representa solo una medida contra la formación 
de cal, sino que permite también la protección 
contra la corrosión.

- Introduzca un inhibidor / pasivador idóneo 
(como, por ejemplo, Sentinel X100, Fernox 
Protector F1 o Jenaqua 100), de ser necesario, 
introduzca también líquido antihielo idóneo 
(como por ejemplo, Sentinel X500, Fernox Alphi 
11 o Jenaqua 500).

- Compruebe la conductividad eléctrica del agua, 
que no debería ser superior a 2000 µs/cm en el 
caso de agua tratada e inferior a 600 µs/cm en el 
caso de agua no tratada.

- Para prevenir fenómenos de corrosión el PH del 
agua de la instalación debe estar comprendido 
entre 6,5 y 8,5.

- Compruebe el contenido máximo de cloruros, 
que debe ser inferior a 250 mg/l.

IMPORTANTE: para las cantidades y los modos 
de uso de los productos de tratamiento del agua, 
consulte las instrucciones dadas por su productor.

1.22 LLENADO DE LA INSTALACIÓN.
Una vez conectada la caldera, proceder al llenado 
de la instalación a través del grifo de llenado (Fig. 
1-29 y 1-3). El llenado debe ser efectuado lenta-
mente para que las burbujas de aire contenidas 
en el agua puedan liberarse y salir a través de los 
purgadores de la caldera y de la instalación de 
calefacción.
La caldera tiene incorporada una válvula de purga 
automática que se encuentra en el circulador. Con-
trole que la caperuza esté aflojada. Abra las válvulas 
de purga de los radiadores.
Las válvulas de purga de los radiadores se deben 
cerrar cuando por las mismas sale sólo agua.
El grifo de llenado se debe cerrar cuando el 
manómetro de la caldera indica 1,2 bar aproxi-
madamente. 

IMPORTANTE: durante estas operaciones active 
las funciones de purga automática presentes en la 
caldera (activa al primer encendido). Purgue la 
bomba de circulación de la caldera desenroscando 
el tapón anterior y manteniendo el motor en funcio-
namiento. Cierre el tapón cuando haya finalizado 
la operación.

1.23 LLENADO DEL SIFÓN DE RECOGIDA 
DE LA CONDENSACIÓN.

Puede suceder que con el primer encendido de la 
caldera salgan productos de la combustión de la 
descarga del condensado, compruebe que después 
de algunos minutos de funcionamiento no salgan 
más. Esto significa que el sifón se ha llenado de una 
altura de condensado correcta que no permite el 
paso de los humos.

1.24 PUESTA EN SERVICIO DE LA 
INSTALACIÓN DE GAS.

Para la puesta en servicio de la instalación es 
necesario remitirse a la normativa técnica vigente. 

En particular, para instalaciones de gas nuevas, 
se debe: 
- Abrir puertas y ventanas.
- Evitar chispas y llamas desnudas.
- purgar el aire contenido en las tuberías;
- controlar la estanqueidad de la instalación inter-

na de acuerdo con lo dictado por las normativas 
técnicas vigentes.

1.25 PUESTA EN SERVICIO DE LA 
CALDERA (ENCENDIDO).

Para poner en servicio el calentador ( las siguien-
tes operaciones deben ser llevadas a cabo única 
y exclusivamente por una empresa habilitada y 
en presencia únicamente de los encargados de 
los trabajos):
- controlar la estanqueidad de la instalación inter-

na de acuerdo con lo dictado por las normativas 
técnicas vigentes;

- comprobar que el gas utilizado coincida con el 
previsto para el funcionamiento de la caldera (el 
tipo de gas aparece en la pantalla con la primera 
alimentación eléctrica, o bien controlando el 
respectivo parámetro “G”);

- comprobar que exista la conexión a una red de 
230V-50Hz y que se respete la polaridad L-N y 
la conexión de tierra;

- comprobar que no existan causas externas que 
puedan provocar formación de bolsas de com-
bustible; 

- Encender la caldera y comprobar que el encen-
dido sea correcto.

- compruebe que el caudal de gas y las presiones 
sean conformes con las indicadas en el manual 
(apdo. 3.21);

- comprobar que el dispositivo de seguridad actúe 
en caso de falta de gas y que el tiempo de esta 
actuación sea correcto;

- comprobar el funcionamiento del selector general 
situado en un tramo anterior de la caldera y en 
la misma caldera;

- comprobar que los terminales de aspiración y/o 
descarga (si los hubiera) no estén obstruidos.

- Realice el test conductos de toma de aire y 
configure el parámetro relativo “F0”.

Si el resultado de uno solo de estos controles fuera 
negativo, no ponga la caldera en servicio.

IMPORTANTE: el gráfico se 
refiere al ciclo de vida completo 
de la instalación. Tenga en cuen-
ta también los mantenimientos 
ordinarios y extraordinarios que 
conlleven el vaciado y el llenado 
de la instalación en objeto.

Dureza del agua °F
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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 prinudnim i termičkim kapacitetom 
od više od 4 sve do 35 kW, pod uslovom da se 
poštuju uslovi iz tehničkog propisa na snazi.

1.21 TRETMAN VODE ZA PUNJENJE 
UREĐAJA.

Kao što smo već naveli u prethodnim poglavljima, 
propisuje se tretman vode sanitarnog i vodenog 
toplotnog uređaja na način da se pridržavate 
lokalnih propisa na snazi.

Parametri koji utiču na trajnost i ispravan 
rad toplotnog izmenjivača su PH, tvrdoća, 
provodljivost, prisustvo kiseonika u vodi za 
punjenje, njima se dodaju i ostaci nakon obrade 
uređaja (ostaci zavarivanja), eventualno prisustvo 
ulja i korozije koji bi mogli naneti štetu na 
izmenjivaču.

Da biste to sprečili, savetujemo vam da:
- Pre instalacije, bilo na novom bilo starom 

uređaju, obavite čišćenje uređaja čistom vodom 
da biste uklonili krute ostatke sadržane u 
uređaju

- Provedite hemijski tretman čišćenja uređaja:
 - Za čišćenje novog uređaja koristite prikladno 

sredstvo za čišćenje (kao što su na primer 
Sentinel X300, Fernox Cleaner F3 ili Jenaqua 
300) u kombinaciji sa dobrim pranjem.

 - Za čišćenje starog uređaja koristite prikladno 
sredstvo za čišćenje (kao što su na primer 
Sentinel X400 ili X800, Fernox Cleaner F3 
ili Jenaqua 400) u kombinaciji sa dobrim 
pranjem.

- Proverite maksimalnu tvrdoću i količinu vode 
za punjenje na način da pogledate (Sl. 1-27), 
ako su sadržaj vode i tvrdoća vode ispod 
navedene krive, ne treba se obavljati nikakav 
specifični tretman da biste ograničili sadržaj 
kalcijum karbonata, u suprotnom slučaju ćete 
morati predvideti tretman vode za punjenje. 

- Ne dozvoljava se korištenje za punjenje 
uređaja omekšane vodu sa upotrebom 
jonoizmenjivačke smole, ili destilovane vode .

- U slučaju da se mora predvideti tretman vode, 
on se mora obaviti kompletnom desalinizacijom 
vode za punjenje. Kompletnom desalinizacijom 
za razliku od kompletnog omekšavanja, sem 
što se uklanjaju sredstva za stvrdnjavanje (Ca, 
Mg) se uklanjaju i svi drugi minerali da bi se 
smanjila provodljivost vode za punjenje sve 
do 10 mikrosimensa/cm. Zbog svoje niske 
provodljivosti, desalinizirana voda predstvlja 
ne samo meru protiv stvaranja kamenca nego 
služi i za zaštitu od korozije.

- Postavite odgovarajući inhibitor (kao što su 
na primer Sentinel X100, Fernox Protector 
F1 ili Jenaqua 100) i ako bude potrebno ulijte 
i prikladnu anti-friz tečnost (u svrhu davanja 
primera Sentinel X500, Fernox Alphi 11 ili 
Jenaqua 500).

- Uverite se da električna provodljivost vode ne 
bude viša od 2000 µs/cm u slučaju tretirane 
vode i niža od 600 µs/cm u slučaju netretirane 
vode.

- Da biste sprečili pojave korozije, PH vode 
uređaja treba da bude između 6,5 i 8,5.

- Uverite se da je maksimalni sadržaj klorura niži 
od 250 mg/l.

NAPOMENA: u vezi sa količinama i načinom 
korišćenja proizvoda za tretman vode, konsultujte 
uputstva koja previđa sam proizvođač istih 
proizvoda.

1.22 PUNJENJE UREĐAJA.
Kada povežete kotao, počnite sa punjenjem 
uređaja kroz slavinu za punjenje (Sl. 1-29 i 1-3). 
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 odzraku 
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 aktivirajte 
funkcije automatske odzrake koje postoje na 
kotlu (aktivne pri prvom uključivanju). Izbacite 
vazduh iz pumpe za cirkulaciju odvrtanjem 
prednjeg čepa dok motor radi. Stegnite čep posle 
operacije.

1.23 PUNJENJE SIFONA ZA 
SAKUPLJANJE KONDENZACIJE.

Prilikom prvog uključivanja kotla može se desiti 
da iz odvoda za kondenzaciju izađu produkti 
sagorevanja, uverite se nakon rada od nekoliko 
minuta da iz odvoda za kondenzaciju više ne 
bude izlazio kondenzacijski dim. Tako nešto 
znači da će se sifon napuniti do pravilne visine 
kondenzacije na način da ne dozvoljava prolaz 
dima.

1.24 PUŠTANJE U RAD UREĐAJA NA 
GAS.

Što se tiče puštanja uređaja u rad morate 
pogledati tehničke propise na snazi.
Naročito kada je reč o novorealizovanim 
uređajima na gas, potrebno je:
- otvoriti prozore i vrata;
- izbegavati stvaranje varnica i otvorenog 

plamena;
- obaviti pražnjenje vazduha iz cevi;

- proveriti zaptivenost sistema u skladu sa 
indikacijama priloženim važećim tehničkim 
standardima.

1.25 PUŠTANJE U RAD KOTLA 
(UKLJUČIVANJE).

Za puštanje u rad kotla (operacije navedene u 
sledećem tekstu mora obaviti isključivo ovlašćena 
firma te u prisustvu samo osoblja zaduženog 
za rad):
- proveriti zaptivenost sistema u skladu sa 

indikacijama priloženim važećim tehničkim 
standardima.

- uveriti se da je gas onog tipa koji se predviđa za 
rad tog kotla (tip gasa će se pojaviti na displeju 
pri prvom električnom napajanju ili ga možete 
proveriti u odgovarajućem parametru “G”);

- uveriti se da se obavilo povezivanje na mrežu 
od 230V-50Hz, poštujući polaritet L-N i 
uzemljenje;

- uveriti se da nema spoljnih uzroka koji bi mogli 
dovesti do nakupljanja goriva; 

- uključiti kotao i uveriti se u pravilno uključenje;
- proveriti da su kapacitet gasa i odgovarajući 

pritisci u skladu sa onim navedenim u knjižici 
(Pogl. 3.21);

- proveriti intervenciju bezbednosnih uređaja 
u slučaju da nema gasa i odgovarajuće vreme 
intervencije;

- uveriti se u intervenciju opšteg selektora koji 
se nalazi na početnom delu kotla i na samom 
kotlu;

- uveriti se da terminali za usis i/ili odvod (ako 
postoje) nisu začepljeni.

- Izvršiti testiranje dimovoda i podesiti 
odgovarajući parametar na "F0". 

Ako samo i jedna kontrola od ovih bude 
negativna, kotao se ne sme puštati u rad..

NAPOMENA: grafikon se 
odnosi na čitav životni vek 
uređaja. Držite na umu i 
redovna i vanredna održavanja 
koja dovode do punjenja i 
pražnjenja uređaja o kojem je 
reč.

Tvrdoća vode °F
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- установлены на наружных стенах здания;
- установлены, соблюдая минимальные расстояния, 

указанные в действующих технических норматив-
ных требованиях.

Вывод продуктов сгорания из аппарата с нату-
ральной или форсированной вытяжкой в ограж-
денных пространствах под открытым небом. В 
огражденных пространствах под открытым небом 
(вентиляционные шахты, шахты, дворы и так далее) 
допустим прямой вывод продуктов сгорания с нату-
ральной или форсированной вытяжкой с расходом 
тепла от 4 и до 35 кВатт, если при этом соблюдены 
технические нормативные требования.

1.21 ОБРАБОТКА ВОДЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
СИСТЕМЫ.

Как это было уже указано в предыдущих парагра-
фах, предписывается обработка воды для системы 
отопления и водоснабжения, следуя указанным 
процедурам и предписаниям действующих феде-
ральных норм.

Параметры, влияющие на продолжительность и ка-
чество работы теплообменника, это РН, жёсткость, 
проводимость, наличие кислорода в воде для запол-
нения, к этому можно добавить рабочие отложения 
системы (грат после сварки), а также могут быть 
остатки масла и продукты коррозии, которые в свою 
очередь, могут нанести ущерб теплообменнику.

Для предупреждения рекомендуется следующее:
- Перед тем, как выполнить установку как новой 

системы, так и старой, провести очистку системы 
чистой водой для удаления твёрдых остатков, 
содержащихся в системе.

- Выполнить химическую очистку системы:
 - Для очистки новой системы использовать 

подходящее чистящее средство (например, 
Sentinel X300, Fernox Cleaner F3 или Jenaqua 300) 
и выполнить тщательную промывку.

 - Для очистки старой системы использовать под-
ходящее моющее средство (например, Sentinel 
X400 или X800, Fernox Cleaner F3 или Jenaqua 
400) и выполнить тщательную промывку.

- Проверить максимальную жёсткость и объём 
воды, вводимой для заполнения, пользуясь гра-
фиком (рис. 1-27), если содержание и жёсткость 
воды находятся под указанной кривой, нет необ-
ходимости в проведении специальной обработки, 
чтобы сократить содержание карбоната кальция, в 
противном случае, необходимо будет выполнить 
обработку воды для заполнения. 

- Не допускается выполнять наполнение умягчён-
ной водой с использованием смол с ионообменом 
или дистиллированной водой.

- Если необходимо выполнить обработку воды, 
должно быть выполнено полное опреснение за-
правляемой воды. Полное опреснение, в отличии 
от полного умягчения, кроме удаления отвержда-
ющих веществ (Ca, Mg), позволяет также удалить 
все другие минералы, чтобы сократить проводи-
мость воды заполнения до 10 микросименс/см. 
Благодаря низкой проводимости, обессоливание 
воды является не только мерой против образова-
ния известковых отложений, а также защитой от 
коррозии.

- Добавить подходящий ингибитор / пассиватор 
(такие, как Sentinel X100, Fernox Protector F1 или 
Jenaqua 100) при необходимости, добавить подхо-
дящий антифриз (например, можно использовать 
Sentinel X500, Fernox Alphi 11 илиJenaqua 500).

- Проверить электропроводность воды , которая не 

должна быть выше 2000 µs/см для обработанной 
воды и ниже 600 µs/см для необработанной воды.

- Чтобы предупредить явления коррозиии, уровень 
PH воды в системе должен быть в диапазоне от 6,5 
и до 8,5.

- Проверить, что максимальное содержание хлори-
дов ниже 250 мг/л.

Примечание. Количество и способ использования 
средств для обработки воды приводятся в инструк-
циях производителя средства.

1.22 ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ.
После подключения котла, приступить к заполне-
нию системы с помощью крана заполнения (рис. 
1-29 и -3). Заполнение должно происходить мед-
ленно, давая, таким образом, возможность выйти 
пузырькам воздуха через выпуск воздуха котла и 
системы отопления.
Котел имеет автоматический клапан для выхода 
воздуха, установленный на циркуляционном насосе. 
Проверить, что заглушка ослаблена. Открыть кла-
паны для выхода воздуха на радиаторах.
Клапаны для выхода воздуха на радиаторах следует 
закрыть, когда из них выходит только вода.
Закрыть кран наполнения, когда манометр котла 
показывает около 1,2 бар. 

Примечание. При этой операции подключить 
функции автоматического стравливания котла 
(подключается при первом включении). Выпустить 
воздух из циркуляционного насоса котла, откру-
чивая верхнюю заглушку и оставляя включенным 
двигатель. Закрутить колпачок в конце операции.

1.23 ЗАПОЛНЕНИЕ СИФОНА ДЛЯ СБОРА 
КОНДЕНСАТА.

При первом включении котла со слива конденсата 
могут выходить продукты сгорания, проверить, что 
после нескольких минут работы, со слива конден-
сата больше не выходят продукты сгорания. Это 
означает, что сифон наполнен конденсатом до пра-
вильного уровня, препятствуя прохождению дыма.

1.24 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОВОЙ 
УСТАНОВКИ.

Для подключения установки необходимо учитывать 
требования действующих технических стандартов. 
В частности, для газовых систем нового исполне-
ния, следует:
- открыть окна и двери;
- предотвратить наличие искр и открытого огня;
- приступить к выдуванию воздуха, находящегося 

в трубопроводе;
- проверить герметичность внутренней системы, 

согласно указаниям действующих технических 

стандартов.

1.25 ПРИВЕДЕНИЕ КОТЛА В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ (ВКЛЮЧЕНИЕ).

Для запуска котла в эксплуатацию (описанные 
ниже операции должны выполнятся уполномо-
ченной компанией в присутствии ответственного 
персонала):
- проверить герметичность внутренней системы, 

согласно указаниям действующих технических 
стандартов;

- проверить соответствие используемого газа 
тому, для которого предусмотрен котёл (тип газа 
появляется на дисплее при первом подключении 
электропитания или проверяя параметр “G”);

- проверить подключение к сети 230В - 50Гц, с 
соблюдением полярности L-N и заземления; 

- проверить, что отсутствуют внешние факторы, ко-
торые могут привести к образованию накоплений 
не сгоревшего топлива; 

- включить котел и проверить правильность зажи-
гания;

- проверить что газовый расход и соответствующее 
давление, отвечаю указанным в паспорте (параг. 
3.21);

- проверить включение защитного устройства в 
случае отсутствия газа и затраченное на это время;

- проверить действие рубильника, установленного 
перед котлом и на нем;

- проверить, что не загорожены выводы всасывания 
/ дымоудаления (при наличии);

- Провести проверку дымохода и установить 
соответствующий параметр “F0”.

Если хотя бы одна из этих проверок имеет нега-
тивный результат, котёл не может быть подключён.

Примечание. График описы-
вает полный срок эксплуата-
ции установки. Следует учи-
тывать также плановое и 
экстренное техобслуживание, 
при которых выполняется 
слив и заполнение установки.
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Combustion products exhaust of natural 
draught or fan assisted appliances in open-top 
closed environments. In spaces closed on all 
sides with open tops (ventilation pits, court-
yards etc.), direct combustion product exhaust 
is allowed for natural draught or fan assisted gas 
appliances with a heat input range from 4 to 35 
kW, provided the conditions as per the current 
technical standards are respected.

1.21 WATER TREATMENT SYSTEM 
FILLING.

As already mentioned in the previous para-
graphs, a treatment of the thermal and domestic 
system water is required, in compliance with the 
local standards in force.

The parameters that influence the duration and 
proper operation of the heat exchanger are the 
water's PH, hardness, conductivity, and oxygen, 
together with the system's processing residues 
(any welding residues), any oil present and cor-
rosion products that can, in turn, cause damage 
to the heat exchanger. 

In order to prevent this from happening, you are 
recommended to:
- Before installation on new systems as well as 

old ones, clean the system with clean water to 
eliminate solid residues contained therein.

- Clean the system with a chemical treatment:
 - Clean the new system with a suitable cleaning 

device (for example Sentinel X300, Fernox 
Cleaner F3 or Jenaqua 300) combined with 
thorough washing.

 - Clean the old system with a suitable cleaning 
device (for example Sentinel X400 or X800, 
Fernox Cleaner F3 or Jenaqua 400) combined 
with thorough washing.

- Check the maximum hardness and quantity 
of filling water referring to the graphics (Fig. 
1-27). If the contents and hardness of the wa-
ter are below the indicated curve, no specific 
treatment is required; otherwise, to limit the 
content of calcium carbonate, you must provide 
for water-filling treatment. 

- For filling, you are not allowed to use water 
softened with the use of ionic-exchange resins 
or distilled water.

- Should you be required to provide for water 
treatment, this should be carried out by 
completely desalinating the filling water. As 
opposed to the complete softening process, 
desalinating the water completely not only 
removes hardening agents (Ca, Mg), but also 
eliminates all other minerals to reduce wa-
ter-filling conductivity up to 10 microsiemens/
cm. Given its low conductivity, desalinated 
water does not only prevent the formation of 
lime scale, but also serves as protection against 
corrosion.

- Insert a suitable inhibitor / passivator (for 
example Sentinel X100, Fernot Protector F1, 
or Jenaqua 100); if required, also insert appro-
priate antifreeze (such as for example Sentinel 
X500, Fernox Alphi 11 or Jenaqua 500).

- Check electrical conduction of the water, which 
should not be higher than 2000 µs/cm in the 
case of treated water and lower than 600 µs/cm 
in the case of non-treated water.

- To prevent corrosion, the water system's PH 
should be between 6.5 and 8.5.

- Check the maximum content of chlorides, 
which should be less than 250 mg/l.

N.B.: for quantities and methods of use of wa-
ter-treatment products, refer to the instructions 
provided by their manufacturer.

1.22 SYSTEM FILLING.
Once the boiler is connected, proceed with 
system filling via the filling cock (Fig. 1-29 and 
1-3). Filling is performed at low speed to ensure 
release of air bubbles in the water via the boiler 
and heating system vents.
The boiler has a built-in automatic venting valve 
on the circulator. Check if the cap is loose. Open the 
radiator vent valves.
Close radiator vent valves when only water 
escapes from them.
Close the filling cock when the boiler pressure 
gauge indicates approx. 1.2 bar. 

N.B.: during these operations, enable the au-
tomatic vent functions on the boiler (active on 
first ignition). Vent the boiler circulation pump 
by loosening the front cap and keeping the motor 
running. Tighten the cap after the operation.

1.23 CONDENSATE TRAP FILLING.
On first lighting of the boiler, flue gas may come 
out the condensate drain; after a few minutes’ 
operation check that this no longer occurs. This 
means that the drain trap is filled with conden-
sate to the correct level preventing the passage 
of flue gas.

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

according to the specifications set forth by 
technical regulations in force.

1.25 BOILER START UP (IGNITION).
To commission the boiler (the operations listed 
below must only be performed by a qualified firm 
and without any unauthorised persons):
- check that the internal system is properly sealed 

according to the specifications set forth by 
technical regulations in force;

- ensure that the type of gas used corresponds to 
the boiler settings (the type of gas appears on 
the display on first electrical supply voltage, or 
by checking the relative parameter “G”);

-  check connection to a 230V-50Hz power 
mains, correct L-N polarity and earthing con-
nection;

-  check that there are external factors that may 
cause the formation of fuel pockets; 

-  switch the boiler on and check correct ignition;
- make sure that the gas flow rate and relevant 

pressure values comply with those given in the 
manual (Par. 3.21);

- ensure that the safety device intervenes in the 
event of gas supply failure and check the relative 
intervention time;

- check the intervention of the main switch 
located upstream from the boiler and in the 
boiler;

- check that the intake and/or exhaust terminals 
(if fitted) are not blocked.

- Carry out the flue test and set the relative 
parameter “F0”.

The boiler must not be started up even if only 
one of the checks should be negative.

N.B.: the graph refers to the 
entire life cycle of the system. 
Therefore, also consider sched-
uled and unscheduled mainte-
nance, which involves emptying 
and filling the said system.
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1.26 ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС.
Котельні агрегати постачаються з вбудованим 
циркулятором з електричним регулюванням 
швидкості на три положення. З циркулятором, 
встановленим на першу швидкість, котел не пра-
цює як треба. Для оптимальної роботи котельного 
агрегату на нових системах (монотруба та модулі) 
рекомендується використовувати циркуляторний 
насос, встановлений на максимальну швидкість. 
Насос вже оснащений конденсатором.

Розблокування насосу в разі необхідності. Якщо 
після тривалого простою циркулятор блокуєть-
ся, необхідно відкрутити передню заглушку та 
прокрутити викруткою вал двигуна. Робіть це з 
особливою обережністю, щоб не пошкодити його.

Регулювання байпас (частина 24 Мал. 1-29). 
Котельний агрегат виходить з заводу з відкри-
тим байпасом (by-pass).
У разі необхідності можна налаштувати 
байпас у відповідності з вимогами установки 
від мінімального (байпас закритий) до макси-
мального (байпас відкритий  ). Відрегулюйте за 
допомогою викрутки, обертаючи за годинни-
ковою стрілкою бай-пас   відкривається, проти 
- бай-пас   закривається.

Доступна висота напору системи.

1.27 КОМПЛЕКТИ В НАЯВНОСТІ ЗА 
ЗАПИТОМ.

• Комплект відсічних кранів системи з фільтром, 
доступним для перевірки, або без нього (за 
запитом). Котельний агрегат передбачає вста-
новлення відсічних кранів системи, які можна 
вставити в труби подачі та повернення вузла 
приєднання. Цей комплект дуже корисний при 
проведенні технічного обслуговування, оскільки 
дозволяє випорожнити лише котел без необ-
хідності опорожнювання всієї системи; крім 
того, у версії з фільтром сприяє підтриманню 
ефективності роботи котла завдяки можливості 
перевірки фільтра.

• Комплект управління для системи, розподіленої 
на зони (за запитом). У тому разі, коли користу-
вач бажає розділити систему опалення на зони 
(максимум три) з можливістю регулювання ок-
ремо кожної зони та кращої подачі води в кожну 
зону, Immergas за запитом постачає комплекти 
для розділення систем на зони. 

• Комплект дозатора поліфосфатів (за запитом). 
Дозатор поліфосфатів знижує рівень утворення 
кальцієвого осаду, підтримуючи з часом почат-
кові умови теплового обміну та виробництво 
гарячої води для домашнього вжитку. Котел 
призначений для застосування комплекту до-
заторів поліфосфатів.

• Плата реле (за запитом). Котельний агрегат пе-
редбачає встановлення плати реле, яка дає змогу 
розширити технічні характеристики пристрою, 
а з ними - і можливості його роботи.

• Комплект циклоїдного фільтру (за запитом). 
Магнітний циклоїдний фільтр дозволяє відфіль-
трувати залізні частини, що можуть міститися 
в системі. Завдяки двом кранам, що входять 
до складу комплекту, можна швидко та легко 
провести технічне обслуговування, прочистити 
фільтр без необхідності спорожнення системи.

Всі описані вище комплекти постачаються разом з 
аркушем з інструкціями з монтажу та експлуатації.

 A = Доступна висота напору у системі опалення при третій швидкості із закритим байпасом
 B = Доступна висота напору у системі опалення при третій швидкості з відкритим байпасом
 C = Доступна висота напору у системі опалення при другій швидкості із закритим байпасом
 D = Доступна висота напору у системі опалення при другій швидкості з відкритим байпасом
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від мінімального (байпас закритий) до макси-
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ковою стрілкою бай-пас   відкривається, проти 
- бай-пас   закривається.
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новлення відсічних кранів системи, які можна 
вставити в труби подачі та повернення вузла 
приєднання. Цей комплект дуже корисний при 
проведенні технічного обслуговування, оскільки 
дозволяє випорожнити лише котел без необ-
хідності опорожнювання всієї системи; крім 
того, у версії з фільтром сприяє підтриманню 
ефективності роботи котла завдяки можливості 
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на зони (за запитом). У тому разі, коли користу-
вач бажає розділити систему опалення на зони 
(максимум три) з можливістю регулювання ок-
ремо кожної зони та кращої подачі води в кожну 
зону, Immergas за запитом постачає комплекти 
для розділення систем на зони. 

• Комплект дозатора поліфосфатів (за запитом). 
Дозатор поліфосфатів знижує рівень утворення 
кальцієвого осаду, підтримуючи з часом почат-
кові умови теплового обміну та виробництво 
гарячої води для домашнього вжитку. Котел 
призначений для застосування комплекту до-
заторів поліфосфатів.

• Плата реле (за запитом). Котельний агрегат пе-
редбачає встановлення плати реле, яка дає змогу 
розширити технічні характеристики пристрою, 
а з ними - і можливості його роботи.

• Комплект циклоїдного фільтру (за запитом). 
Магнітний циклоїдний фільтр дозволяє відфіль-
трувати залізні частини, що можуть міститися 
в системі. Завдяки двом кранам, що входять 
до складу комплекту, можна швидко та легко 
провести технічне обслуговування, прочистити 
фільтр без необхідності спорожнення системи.
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1.26 SİRKÜLASYON POMPASI.
Kombiler üç hız kademeli elektrik regülatörü yer-
leştirilmiş sirkülasyon pompaları ile donatılırlar. 
Kombinin en iyi işleyişi için yeni tesisatlarda (tek 
boru ve modül) sirkülasyon pompasının en yük-
sek hızda çalıştırılması tavsiye edilir. Sirkülasyon 
motoru kondansatör ile donatılmıştır.

Pompa blokajının kaldırılması. Uzun bir süre 
çalışmadıktan sonra sirkülasyon pompasının blo-
ke olması halinde, ön kapağın sökülerek motor 
milinin tornavida ile döndürülmesi gerekir. Bu 
işlemi dikkatlice yapmak suretiyle cihaza zarar 
vermemeye özen gösteriniz.

Otomatik By-pass (böl. 24 Res. 1-29). Kombi 
bypass açık halde fabrikadan çıkar.
Spesifik tesisat gereklilikerine ihtiyaç duyulması 
halinde, bypass minimumdan (bypass kapalı) 
maksimuma (bypass açık) ayarlanabilir. Düz bir 
tornavida ile ayarı yapın, saat yönünde çevrilerek 
by-pass açılır, saat yönünün tersinde çevrilerek 
kapanır.

Pompa Debi/Basınç Grafikleri.

1.27 İSTEĞE BAĞLI (OPSİYONEL) 
KİTLER.

• Açılıp-kapanabilen filtreli veya filtresiz, 
kapama vana setleri (talep üzerine). Kombi, 
bağlantı hatlarına ait gidiş ve geri dönüş boru-
larının üzerine yerleştirilebilir denetlenebilir 
musluklarının montajına elverişlidir. Bu set, 
özellikle de cihazın bakımı aşamasında çok 
yararlı olmaktadır, çünkü tüm tesisatın suyunu 
boşaltmaksızın yalnızca kombi içerisindeki 
suyun boşaltılmasına olanak sağlarlar, filtreli 
versiyonunda gözlemlenebilir filtre sayesinde 
kombinin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur.

• Multisistem Dağıtım Manifoldları DIM (istek 
üzerine) (talep üzerine). Isıtma tesisatının bir 
çok bölgeye bölünmek istendiği durumlarda 
(en fazla üç) tesisatın kendisine bağımsız 
ayarlamalar ile ayrı ayrı hizmet etmek ve her 
bölge için su taşıma oranını yüksek tutmak 
için, Immergas istek üzerine bölge tesisatları 
kiti sunar. 

• Polifosfat dozaj seti (talep üzerine). Polifosfat 
dozaj ayarlayıcı, sıcak kullanım suyu üretim 
ve termik değişimini zaman içerisinde orijinal 
koşullarında koruyarak kireç birikintisi oluşu-
munu azaltır. Kombi, polifosfat dozaj ayarlayıcı 
uygulamasına uygun olarak hazırlanmıştır.

• Röle kartı (talep üzerine). Kombi, cihazın 
özelliklerinin daha da genişletilmesine ve do-
layısıyla da daha fazla işlevlerle çalışabilmesine 
olanak sağlayan bir röle kartının takılabilmesi 
için ön hazırlıklı olarak sunulmaktadır.

• Kaplama seti (talep üzerine). Cihazın kısmen 
korunaklı mekanlara direkt hava emişli montajı 
durumunda, kombinin doğru işleyişini sağla-
yan ve kötü hava koşullarından koruyan uygun 
bir kaplama monte edilmesi şarttır.

• Cycloidal filtre seti (istek üzerine). Cycloidal 
mıknatıs filtresi su sisteminde mevcut olan 
demirli artıkları yolunu kesmeyi sağlar. Kitin 
içindeki iki vana sayesinde devreyi boşaltmak 
zorunda kalmadan kolay bakım yapmak ve 
filtreyi temizlemek mümkündür.  

Yukarıda belirtilen setler komple bir şekilde 
montaj ve kullanım kılavuzları ile birlikte su-
nulmaktadırlar.

 A = By-pass devre dışı iken üçüncü hızda tesisatta mevcut olan prevalans
 B = By-pass açık iken üçüncü hızda tesisatta mevcut olan prevalans
 C = By-pass devre dışı iken ikinci hızda iken tesisatta mevcut olan prevalans  
 D = By-pass açık iken ikinci hızdaki tesisatta mevcut olan prevalans  
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1.26 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 periodo de inactividad, el circulador se 
hubiera bloqueado, será necesario desenroscar 
el tapón anterior y girar con la ayuda de un des-
tornillador el eje motor. Efectuar esta operación 
con mucho cuidado para no dañar este último.

Regulación By-pass (apdo. 24 Fig. 1-29). La 
caldera sale de la fábrica con by-pass abierto.
En caso de necesidad, debido a exigencias de 
instalación específicas, es posible regular el 
by-pass de un mínimo (by-pass cerrado) a un 
máximo (by-pass abierto). Efectuar la regulación 
con un destornillador con punta plana, girando 
en sentido horario se abre el by-pass, en sentido 
anti-horario se cierra.

Columna de agua disponible en la instalación.

1.27 KITS DISPONIBLES BAJO PEDIDO.
• Kit de válvulas de corte de la instalación con 

o sin filtro inspeccionable (bajo pedido). La 
caldera está preparada para la instalación de 
válvulas de corte que se montarán en los tubos 
de descarga y retorno del grupo de conexión. 
Este kit es muy útil para el mantenimiento ya 
que permite vaciar solo la caldera sin tener 
que vaciar toda la instalación, además, en la 
versión con filtro mantiene las características 
de funcionamiento de la caldera gracias al filtro 
inspeccionable.

• Kit de centralita para instalaciones por zonas 
(bajo pedido). Útil cuando se quiere dividir la 
instalación de calefacción en varias zonas (tres 
como máximo) para servirlas por separado con 
regulaciones independientes y para mantener 
elevado el caudal de agua para cada zona, Im-
mergas suministra bajo pedido el kit centralita 
para instalación por zonas. 

• Kit dosificador de polifosfatos (bajo pedido). El 
dosificador de polifosfatos reduce la formación 
de incrustaciones calcáreas manteniendo a lo 
largo del tiempo las condiciones originales de 
intercambio térmico y producción de agua ca-
liente sanitaria. La caldera está preparada para 

incorporar el kit dosificador de polifosfatos.
• Tarjeta relé (bajo pedido). La caldera está pre-

parada para la instalación de una tarjeta relé 
que amplía las características del aparato, y por 
lo tanto sus posibilidades de funcionamiento.

• Kit de cobertura (bajo pedido). En caso de ins-
talación en el exterior, en un lugar parcialmente 
protegido, con aspiración del aire directa, es 
obligatorio montar la cubierta de protección 
superior adecuada, para el funcionamiento 
correcto de la caldera y protegerla de la intem-
perie.

• Kit filtro cicloidal (bajo pedido). El filtro 
cicloidal magnético permite interceptar los 
residuos ferrosos presentes en el agua de ins-
talación. Gracias a los dos grifos presentes en 
el kit se puede realizar un mantenimiento fácil 
limpiando el filtro sin necesidad de tener que 
vaciar el circuito.

Los kits anteriores se suministran junto con 
el manual de instrucciones para su montaje y 
utilización.

 A = Columna de agua disponible en la instalación a la tercera velocidad y con by pass cerrado 
 B = Altura manométrica disponible en la instalación a la tercera velocidad con by-pass abierto
 C = Altura manométrica disponible en la instalación a la segunda velocidad con by-pass cerrado
 D = Altura manométrica disponible en la instalación a la segunda velocidad con by-pass abierto
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1.26 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 24 Sl. 1-29). Kotao 
izlazi iz fabrike sa otvorenim baj-pasom.
U slučaju specifičnih potreba možete regulisati 
baj pas od minimuma (baj-pas zatvoren) 
do maksimuma (baj-pas otvoren). Obavite 
prilagođavanje odvijačem sa urezom, okrećete 
li udesno otvara se baj-pas, okrećete li ulevo 
zatvara se.

Raspoloživa prevalencija uređaja.

1.27 DODATNI KOMPLETI DOSTUPNI 
NA ZAHTEV.

• Komplet slavina za ulivanje u uređaj bez ili sa 
filterom koji se može pregledati (na zahtev). 
Kotao je pripremljen za instalaciju slavina za 
zatvaranja uređaja koji se stavljaju na polaznu 
i povratnu cev grupe za povezivanje. Taj je 
komplet vrlo koristan prilikom održavanja jer 
omogućuje da se kotao isprazni bez potrebe 
da se isprazni i ceo sistem, sem toga u verziji 
sa filterom čuva karakteristike rada kotla 
zahvaljujući filteru se može pregledati.

• Komplet centralice zonskih sistema ( na 
zahtev). 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. 

• Komplet dozirača polifosfata (na zahtev). 
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.

• Relej kartica (na zahtev). Kotao je projektovan 
i za instalaciju relej kartice koja omogućuje 
povećavanje karakteristika aparata i znači 
njegove radne mogućnosti.

• Komplet za pokrivanje (na zahtev). U slučaju 
instalacije napolju u delimično 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.

• Komplet cikliodalnog filtera (na zahtev). 
Cikloidalni magnetni filter omogućuje da se 
presretnu ostaci željeza koji postoje u vodi 
uređaja. Zahvaljujući dvama slavinama koje 
postoje u kompletu, može se jednostavno 
obavljati održavanje filtera bez potrebe za 
pražnjenjem kruga.

Gore navedeni kompleti se prilažu zajedno 
sa listom sa uputstvima o njihovoj montaži i 
korišćenju.

 A = Raspoloživa prevalencija uređaja u odnosu na treću brzinu sa zatvorenim baj-pasom
 B = Raspoloživa prevalencija uređaja u odnosu na treću brzinu sa otvorenim baj-pasom
 C = Raspoloživa prevalencija uređaja u odnosu na brzinu broj 2 sa zatvorenim baj-pasom
 D = Raspoloživa prevalencija uređaja u odnosu na brzinu broj 2 sa otvorenim baj-pasom
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1.26 ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС.
Котлы предоставляются со встроенным цирку-
ляционным насосом с электрическим трёхпози-
ционным регулятором скорости. Когда на цирку-
ляционном насосе установлена первая скорость, 
котел не работает в нормальном режиме. Для 
оптимальной работы котла на новых установках 
(монотруба и модуль) рекомендуется использо-
вать циркуляционный насос на максимальной 
скорости. Циркуляционный насос уже оснащён 
конденсатором.

Разблокировка насоса. Если после долгого 
простоя насос оказывается заблокированным, 
необходимо отвинтить переднюю крышку и 
повернуть при помощи отвертки вал двигателя. 
Эту операцию следует выполнять с крайней осто-
рожностью, чтобы не повредить насос.

Регулирование байпаса (дет. 24 рис. 1-29). 
Котёл с завода поступает с открытым бай-
пасом.
При необходимости, байпас может быть 
отрегулирован от минимальной (байпас 
закрыт) до максимальной позиции (байпас 
открыт). Отрегулировать с помощью плоской 
отвёртки. Поворачивая по часовой стрелке, 
байпас открывается, против часовой стрелки, 
байпас закрывается.

Напор, достигаемый в системе.

1.27 КОМПЛЕКТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ПО ЗАКАЗУ.

• Комплект запорных вентилей для отопительной 
системы, с проверяемым фильтром и без него 
(опция). Конструкция котла позволяет устано-
вить запорные вентили на трубе подачи воды 
в отопительную систему и на трубе возврата 
воды из системы. Такой комплект очень удобен 
с точки зрения работ по техобслуживанию, по-
тому что позволяет слить воду только из котла, 
оставляя при этом ее в системе, а исполнение с 
фильтром позволяет надолго сохранить рабочие 
характеристики котла благодаря наличию удоб-
ного для обслуживания фильтра.

• Комплект подстанции зоновой системы (опция). 
В том случае, если вы желаете разделить систему 
отопления на несколько зон (не более трёх) для 
их отдельного обслуживания с отдельными на-
стройками и для поддержания высокой подачи 
воды для каждой зоны, Immergas поставляет в 
виде опции комплект для зонной системы. 

• Комплект дозатора полифосфатов (опция). Доза-
тор полифосфатов предотвращает образование 
известковых отложений и сохраняет неизмен-
ными во времени первоначальные характери-
стики теплообмена и ГВС. Конструкция котла 
разработана с учетом возможности установки 
дозатора полифосфатов.

• Релейная плата (по заказу). Котел предусмотрен 
для установки релейной платы, которая позво-
ляет расширить характеристики агрегата и его 
функциональные возможности.

• Комплект защитного кожуха (факультативно). 
При установки снаружи в частично защищён-
ном месте, с прямым всасыванием воздуха, 
необходимо установить специальную защитную 
верхнюю панель, для правильной работы котла 
и для защиты от атмосферных осадков.

• Комплект циклоидального фильтра (опция). 
Магнитный циклоидальный фильтр позволяет 
отделять железистые примеси в воде системы. 
Благодаря двум кранам, которые включены в 
комплект, можно легко выполнить техобслужи-
вание, очищая фильтр и не сливая контур.

Вышеуказанные комплекты предоставляются 
вместе с инструкционным листом для установки 
и эксплуатации.

 A = Напор, достигаемый в системе на третьей скорости (с закрытым байпасом) 
 B = Напор, достигаемый в системе на третей скорости (с открытым байпасом) 
 C = Напор, достигаемый в системе на второй скорости (с закрытым байпасом) 
 D = Напор, достигаемый в системе на второй скорости (с открытым байпасом)
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1.26 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 circulation 
pump is already fitted with a capacitor.

Pump release. If, after a prolonged period of 
inactivity, the circulation pump is blocked, 
unscrew the front cap and turn the motor shaft 
using a screwdriver. Take great care during this 
operation to avoid damage to the motor.

By-pass Regulation (part. 24 Fig. 1-29). The 
boiler leaves the factory with the by-pass open.
If necessary, the by-pass can be regulated to 
system requirements from minimum (by-pass 
closed) to maximum (by-pass open). Adjust 
using a flat head screwdriver, turn clockwise 
and open the by-pass, anticlockwise it is closed.

Total head available to the system.

1.27 KITS AVAILABLE ON REQUEST.
• System shut-off valve kits with or without 

inspection filter (on request). The boiler is 
designed for installation of system interception 
cocks to be placed on flow and return pipes 
of the connection assembly. This kit is very 
useful for maintenance because it allows to 
empty just the boiler without having to empty 
the entire system. Moreover, the version with 
filter preserves the functioning characteristics 
of the boiler thanks to its inspectionable filter.

• System zone control unit kit (on request). If 
the heating 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 by request. 

• Polyphosphate dispenser kit (on request). The 
polyphosphate dispenser reduces the formation 
of lime-scale and preserves the original heat 
exchange and domestic hot water production 
conditions. The boiler is prepared for applica-
tion of the polyphosphate dispenser kit.

• Relay board (on request). The boiler is prepared 
for the installation of a relay card that allows 
to increase the features of the appliance and 
therefore functioning possibilities.

• Cover kit (on request). If installed outdoors in a 
partially protected place with direct air intake,it 
is compulsory to mount the appropriate top 
protection cover for the correct functioning 
of the boiler and to protect it from adverse 
weather conditions.

• Cycloidal filter kit (on request). The magnetic 
cycloidal filter is able to detect the ferrous 
residues present in the system's water. Thanks 
to the two cocks in the kit, it facilitates main-
tenance by cleaning the filter without having 
to empty the circuit.

The above-mentioned kits are supplied complete 
with instructions for assembly and use.

 A = Head available to the system at third speed with by-pass closed
 A = Head available to the system at third speed with by-pass open
 C = Head available to the system at second speed with by-pass closed
 D = Head available to the system at second speed with by-pass open
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1.28 СКЛАДОВІ КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТУ.

Умовні позначення:
 1 - Кран наповнення системи
 2 - Кран спорожнення системи
 3 - Обмінник води для системи ГВП
 4 - Газовий клапан
 5 - Температурний датчик-зонд контуру 

ГВП
 6 - Сифон збору конденсату
 7 - Датчик потоку води для системи ГВП
 8 - Посудина наповнення системи
 9 - Змішувач повітря/газу
 10 - Датчик подачі
 11 - Клапан ручного випуску повітря
 12 - Свічка вмикання/контролю за полум'ям

 13 - Штуцери пробовідбірників (повітря A) - 
(димові гази F)

 14 - Датчик димових газів
 15 - Кришка запальника
 16 - Запобіжний датчик подачі
 17 - Модуль з конденсатом
 18 - Вентилятор
 19 - Реле тиску в системі
 20 - Клапан випуску повітря
 21 - Циркулятор котла
 22 - Запобіжний клапан 3 бар
 23 - Клапан триходовий (моторизований)
 24 - Байпас
 25 - Патрубок перевірки зливу запобіжного кла-

пану 3 бар
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1.28 СКЛАДОВІ КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТУ.
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 3 - Обмінник води для системи ГВП
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 5 - Температурний датчик-зонд контуру 

ГВП
 6 - Сифон збору конденсату
 7 - Датчик потоку води для системи ГВП
 8 - Посудина наповнення системи
 9 - Змішувач повітря/газу
 10 - Датчик подачі
 11 - Клапан ручного випуску повітря
 12 - Свічка вмикання/контролю за полум'ям

 13 - Штуцери пробовідбірників (повітря A) - 
(димові гази F)

 14 - Датчик димових газів
 15 - Кришка запальника
 16 - Запобіжний датчик подачі
 17 - Модуль з конденсатом
 18 - Вентилятор
 19 - Реле тиску в системі
 20 - Клапан випуску повітря
 21 - Циркулятор котла
 22 - Запобіжний клапан 3 бар
 23 - Клапан триходовий (моторизований)
 24 - Байпас
 25 - Патрубок перевірки зливу запобіжного кла-
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1.28 KOMBİ PARÇALARI.

Açıklamalar: 
 1 - Tesisat doldurma musluğu
 2 - Tesisat boşaltma musluğu
 3 - Kullanma suyu eşanjörü
 4 - Gaz valfi
 5 - Kullanma suyu sensörü
 6 - Yoğuşma suyu tahliye sifonu
 7 - Kullanım suyu flusostatı
 8 - Tesisat genleşme tankı
 9 - Hava/gaz karıştırıcısı
 10 - Gönderme sensörü
 11 - Hava boşaltma manüel valfi
 12 - Ateşleme/tespit elektrotları
 13 - Ölçüm kanalları (noktaları) (hava A) - (atık gaz F)

 14 - Atık gaz sensörü
 15 - Brülör kapağı
 16 - Gidiş güvenlik sensörü
 17 - Yoğuşma modülü
 18 - Fan
 19 - Kalorifer düşük basınç anahtarı
 20 - Hava alım musluğu
 21 - Kombi pompası
 22 - 3 bar güvenlik valfi
 23 - 3 yollu valf (motorlu)
 24 - By-pass
 25 - Emniyet ventili 3 bar
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1.28 COMPONENTES DE LA CALDERA.

Leyenda: 
 1 - Grifo de llenado de la instalación
 2 - Grifo de vaciado de la instalación
 3 - Intercambiador sanitario
 4 - Válvula de gas
 5 - Sonda sanitaria
 6 - Sifón de descarga de la condensación
 7 - Flujostato sanitario
 8 - Vaso de expansión de la instalación
 9 - Mezclador aire / gas
 10 - Sonda de ida
 11 - Purgador manual
 12 - Bujía de encendido/detección
 13 - Depósitos de extracción (aire A) - (humos F)

 14 - Sonda de humos
 15 - Tapa del quemador
 16 - Sonda de ida seguridad
 17 - Módulo de condensación
 18 - Ventilador
 19 - Presostato de la instalación
 20 - Purgador
 21 - Circulador de la caldera
 22 - Válvula de seguridad 3 bares
 23 - Válvula de 3 vías (motorizada)
 24 - By-pass
 25 - Empalme de indicación de descarga de la válvula 

de seguridad 3 bares
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1.28 DELOVI KOTLA.

Objašnjenja:
 1 - Slavina za punjenje uređaja
 2 - Slavina za pražnjenje uređaja
 3 - Sanitarni izmenjivač
 4 - Ventil za gas
 5 - Sanitarna sonda 
 6 - Sifon za odvod kondenzacije
 7 - Sanitarni merač protoka
 8 - Ekspanzioni sud uređaja
 9 - Mešalica vazduha / gasa
 10 - Polazna sonda
 11 - Ventil za ručnu odušku vazduha
 12 - Svećica za uključiivanje/otkrivanje
 13 - Bunarčići za uzimanje (vazduha A) - (dima F)

 14 - Sonda za dim
 15 - Poklopac gorionika
 16 - Polazna sigurnosna sonda
 17 - Kondenzacijski modul
 18 - Ventilator
 19 - Merač pritiska uređaja
 20 - Ventil oduška vazduha
 21 - Pumpa kotla
 22 - Bezbednosni ventil 3 bar
 23 - Trokraki ventil (motorizovan)
 24 - Baj-pas
 25 - Spojka signalizacije odvoda sigurnosnog ventila 3 

bara
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1.28 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОТЛА.

Условные обозначения:
 1 - Кран заполнения системы
 2 - Кран для слива воды из системы
 3 - Теплообменник ГВС
 4 - Газовый клапан
 5 - Зонд ГВС
 6 - Сифон слива конденсата
 7 - Датчик протока ГВС
 8 - Расширительный бак установки.
 9 - Смеситель воздуха / газа
 10 - Зонд подачи
 11 - Клапан ручного стравливания воздуха
 12 - Свеча-детектор пламени / зажигания
 13 - Впускные отверстия (воздух A) - (дым F)

 14 - Датчик дымов
 15 - Крышка горелки
 16 - Зонд подачи безопасности
 17 - Конденсационный модуль
 18 - Вентилятор
 19 - Реле давления установки
 20 - Клапан стравливания воздуха
 21 - Циркуляционный насос котла
 22 - Предохранительный клапан 3 бар
 23 - Трехходовой клапан (моторизированный)
 24 - Байпас
 25 - Соединение для сигнала слива предохрани-

тельного клапана 3 бар
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1.28 BOILER COMPONENTS.

Key:
 1 - System filling valve
 2 - System draining valve
 3 - DHW heat exchanger
 4 - Gas valve
 5 - Domestic hot water probe
 6 - Condensate drain trap
 7 - Domestic hot water flow switch
 8 - System expansion vessel
 9 - Air / gas mixer
 10 - Flow probe
 11 - Manual air vent valve
 12 - Ignition / detection electrode
 13 - Sample points (air A) - (flue gas F)

 14 - Flue probe
 15 - Burner cover
 16 - Safety flow probe
 17 - Condensation module
 18 - Fan
 19 - System pressure switch
 20 - Vent valve
 21 - Boiler circulator pump
 22 - 3 bar safety valve
 23 - 3-way valve (motorised)
 24 - By-pass
 25 - 3-bar safety valve drain fitting signal



2-1
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2 ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА 
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАН-
НЯ

2.1 ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ.
Котли опалювальні газові Immergas сконструйовані відповідно 
загальновизнаних правил техніки безпеки. При неналежному 
використанні або використанні не за призначенням, може вини-
кати 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 ушко-
дження в наслідок використання не за призначенням виробник/
постачальник відповідальності не несе. Весь ризик лежить тільки 
на користувачі. До використання за призначенням належить 
також дотримання правил безпеки, що зазначені в посібнику з 
експлуатації й монтажу, а також всієї іншої діючої документації, і 
приписів щодо виконання оглядів і техобслуговування.
Увага!
Будь-яке неправильне використання заборонене.

2.2 ПРАВИЛА ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА 
ЗБЕРІГАННЯ.

Котли опалювальні газові ТМ Immergas повинні транспор-
туватись в оригінальній упаковці відповідно до правил, що 
зазначені на упаковці за допомогою міжнародних стандарти-
зованих піктограм.
Температура зовнішнього повітря при транспортуванні повинна 
бути від - 40 до +40 °С. Так як всі котли проходять контроль функ-
ціонування, то наявність не великої кількості води в теплообмін-
нику 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 приналеж-
ності не належать до побутових відходів. Простежте за тим, щоб 
старий котел і, можливо, наявні приналежності, були належним 
чином утилизовані.
Упаковка
Утилізацію транспортувальної упаковки надайте 
спеціалізованому підприємству, що встановило котел.

Увага!
Будь ласка, дотримуйтесь встановлених законом діючих вну-
трішньодержавних приписів.

2.4 ПРИБИРАННЯ, ЧИСТКА ТА ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Увага: для підтримання цілісності котла, його експлуата-
ційних характеристик, надійності та безпеки необхідно 
здійснювати технічне обслуговування щонайменше раз у 
рік, як зазначено в розділі щодо “щорічного огляду та тех-
нічного обслуговування агрегату”, у відповідності з чинними 
національними, регіональними і місцевими положеннями.

2.5 ЗАГАЛЬНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.
Не піддавати настінний котел дії випаровуванням збоку 
плити для приготування їжі.
Забороняється користуватися котлом дітям та недос-
відченим особам.
З метою безпеки слідкуйте, щоб концентричні термінали 
впуску повітря/випуску димових газів (в разі їх наявно-
сті) ніколи не були закриті, навіть тимчасово.
Щоб тимчасово відключити котел від мережі, необхідно:
a) випорожнити гідросистему, якщо не передбачено 

використання засобів проти замерзання;
б) відключити подачу електричного, гідро- та газового 

живлення.
При проведенні робіт або технічного обслуговування 
поблизу димаря або пристроїв димовидалення вимкніть 
котел. Після завершення таких робіт викличте кваліфі-
кованого фахівця для перевірки ефективності роботи 
трубопроводів та всіх наявних пристроїв.
Забороняється очищувати котел або його частини лег-
козаймистими речовинами.
Забороняється залишати резервуари від легкозаймистих 
речовин в приміщенні, де знаходиться котел.

• Увага: використання будь-якого пристрою, що жи-
виться від електричної енергії, вимагає дотримання 
певних фундаментальних правил, серед яких:

 - не торкатися пристрою мокрими та вологими части-
нами тіла; не торкатися приладу босяком;

 - не тягнути за електричний провід, не залишати 
прилад під прямою дією атмосферних явищ (дощ, 
сонце і т.д..);

 - користувач не повинен замінювати кабель живлення 
пристрою;

 - у випадку пошкодження кабелю слід вимкнути 
живлення та звернутися до кваліфікованого фахівця 
для проведення заміни.

 - в разі довготривалого невикористання пристрою 
слід вимкнути електричний вимикач живлення.

N.B.: температури, що відображуються на дисплеї, мають 
допуск в +/- 3 °C, пов'язані з умовами середовища.

Після звершення строку служби пристрій не повинен утилізу-
ватися як звичайні побутові відходи і викидатися у навколишнє 
середовище, а повинен бути вилучений уповноваженим про-
фесійним підприємством. У випадку необхідності отримання 
додаткових інструкцій з переробки звертатися до виробника.

2.6 ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ.

Умовні позначення:
 1 - Перемикач температури гарячої води для 

системи ГВП
 2 - Кнопка перезапуску
 3 - Кнопка режиму Літо/Зима
 4 - Перемикач температури опалювання
 5 - Кнопка інформації
 6 - Кнопка Вимкн/Готовність/Ввімкн (Off/Stand-

by/On)
 7 - Манометр котла

 8 - Котел працює на систему ГВП
 9 - Заблокований котел, необхідно розблокувати 

за допомогою кнопки перезапуску (“RESET”)
 10 - Позначка наявного полум’я та відповідна 

шкала потужності
 11 - Котел працює в режимі Літо
 12 - Котел працює в режимі Зима
 13 - Котел працює на опалення приміщення
 14 - Індикатор температури, інформація щодо 

котла та коди помилок

 15 - Котел перебуває в режимі очікування (Stand-by)
 16 - Присутність приєднаних зовнішніх пристроїв
 17 - Активована робота у сполученні з сонячними 

батареями
 18 - Котел працює з увімкненим зовнішнім датчи-

ком (опція, за окремим замовленням)
 19 - Котел підключений до пристрою ДУV2 (опція, 

за окремим замовленням)
 20 - На цій моделі не використовується
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2 ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА 
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАН-
НЯ

2.1 ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ.
Котли опалювальні газові Immergas сконструйовані відповідно 
загальновизнаних правил техніки безпеки. При неналежному 
використанні або використанні не за призначенням, може вини-
кати 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 ушко-
дження в наслідок використання не за призначенням виробник/
постачальник відповідальності не несе. Весь ризик лежить тільки 
на користувачі. До використання за призначенням належить 
також дотримання правил безпеки, що зазначені в посібнику з 
експлуатації й монтажу, а також всієї іншої діючої документації, і 
приписів щодо виконання оглядів і техобслуговування.
Увага!
Будь-яке неправильне використання заборонене.

2.2 ПРАВИЛА ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА 
ЗБЕРІГАННЯ.

Котли опалювальні газові ТМ Immergas повинні транспор-
туватись в оригінальній упаковці відповідно до правил, що 
зазначені на упаковці за допомогою міжнародних стандарти-
зованих піктограм.
Температура зовнішнього повітря при транспортуванні повинна 
бути від - 40 до +40 °С. Так як всі котли проходять контроль функ-
ціонування, то наявність не великої кількості води в теплообмін-
нику 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 приналеж-
ності не належать до побутових відходів. Простежте за тим, щоб 
старий котел і, можливо, наявні приналежності, були належним 
чином утилизовані.
Упаковка
Утилізацію транспортувальної упаковки надайте 
спеціалізованому підприємству, що встановило котел.

Увага!
Будь ласка, дотримуйтесь встановлених законом діючих вну-
трішньодержавних приписів.

2.4 ПРИБИРАННЯ, ЧИСТКА ТА ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Увага: для підтримання цілісності котла, його експлуата-
ційних характеристик, надійності та безпеки необхідно 
здійснювати технічне обслуговування щонайменше раз у 
рік, як зазначено в розділі щодо “щорічного огляду та тех-
нічного обслуговування агрегату”, у відповідності з чинними 
національними, регіональними і місцевими положеннями.

2.5 ЗАГАЛЬНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.
Не піддавати настінний котел дії випаровуванням збоку 
плити для приготування їжі.
Забороняється користуватися котлом дітям та недос-
відченим особам.
З метою безпеки слідкуйте, щоб концентричні термінали 
впуску повітря/випуску димових газів (в разі їх наявно-
сті) ніколи не були закриті, навіть тимчасово.
Щоб тимчасово відключити котел від мережі, необхідно:
a) випорожнити гідросистему, якщо не передбачено 

використання засобів проти замерзання;
б) відключити подачу електричного, гідро- та газового 

живлення.
При проведенні робіт або технічного обслуговування 
поблизу димаря або пристроїв димовидалення вимкніть 
котел. Після завершення таких робіт викличте кваліфі-
кованого фахівця для перевірки ефективності роботи 
трубопроводів та всіх наявних пристроїв.
Забороняється очищувати котел або його частини лег-
козаймистими речовинами.
Забороняється залишати резервуари від легкозаймистих 
речовин в приміщенні, де знаходиться котел.

• Увага: використання будь-якого пристрою, що жи-
виться від електричної енергії, вимагає дотримання 
певних фундаментальних правил, серед яких:

 - не торкатися пристрою мокрими та вологими части-
нами тіла; не торкатися приладу босяком;

 - не тягнути за електричний провід, не залишати 
прилад під прямою дією атмосферних явищ (дощ, 
сонце і т.д..);

 - користувач не повинен замінювати кабель живлення 
пристрою;

 - у випадку пошкодження кабелю слід вимкнути 
живлення та звернутися до кваліфікованого фахівця 
для проведення заміни.

 - в разі довготривалого невикористання пристрою 
слід вимкнути електричний вимикач живлення.

N.B.: температури, що відображуються на дисплеї, мають 
допуск в +/- 3 °C, пов'язані з умовами середовища.

Після звершення строку служби пристрій не повинен утилізу-
ватися як звичайні побутові відходи і викидатися у навколишнє 
середовище, а повинен бути вилучений уповноваженим про-
фесійним підприємством. У випадку необхідності отримання 
додаткових інструкцій з переробки звертатися до виробника.

2.6 ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ.

Умовні позначення:
 1 - Перемикач температури гарячої води для 

системи ГВП
 2 - Кнопка перезапуску
 3 - Кнопка режиму Літо/Зима
 4 - Перемикач температури опалювання
 5 - Кнопка інформації
 6 - Кнопка Вимкн/Готовність/Ввімкн (Off/Stand-

by/On)
 7 - Манометр котла

 8 - Котел працює на систему ГВП
 9 - Заблокований котел, необхідно розблокувати 

за допомогою кнопки перезапуску (“RESET”)
 10 - Позначка наявного полум’я та відповідна 

шкала потужності
 11 - Котел працює в режимі Літо
 12 - Котел працює в режимі Зима
 13 - Котел працює на опалення приміщення
 14 - Індикатор температури, інформація щодо 

котла та коди помилок

 15 - Котел перебуває в режимі очікування (Stand-by)
 16 - Присутність приєднаних зовнішніх пристроїв
 17 - Активована робота у сполученні з сонячними 

батареями
 18 - Котел працює з увімкненим зовнішнім датчи-

ком (опція, за окремим замовленням)
 19 - Котел підключений до пристрою ДУV2 (опція, 

за окремим замовленням)
 20 - На цій моделі не використовується

21

M
O

N
TA

J P
ER

SO
N

EL
İ

K
U

LL
A

N
IC

I
BA

K
IM

 P
ER

SO
N

EL
İ

2  KULLANIM VE BAKIM TA-
LİMATLARI

2.1 TEMİZLİK VE BAKIM.
Dikkat: Kombinin bütünlüğünü korumak ve 
kombiyi farklı kılan güvenlik, verim ve güveni-
lirlik özelliklerinin zaman içinde değişmeden 
korunması için yılda bir kez yürürlükteki ulusal, 
bölgesel veya yerel mevzuat hükümlerine uygun 
olarak “cihazın yıllık kontrol ve bakımı” ile ilgili 
maddede belirtildiği şekilde bir bakım gerçek-
leştirilmelidir.

2.2 GENEL UYARILAR.
Asılı kombiyi pişirme yerlerinden gelebilecek 
direkt buhara maruz bırakmayın.
Kombinin çocuklar ve tecrübesiz kişilerce kulla-
nımını yasaklayınız.
Güvenliğin sağlanması amacıyla hava emiş/atık 
gaz,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 kullanılmayan durumlarda tesisat 

suyunu boşaltın;
b) elektrik, su ve gaz beslemelerini kesin.
Boru, kanal ve tahliye yolları civarında yapılacak 
bakım ve tamirat işlemleri esnasında cihazınızı 
söndürerek kapatınız ve işlemler bittikten sonra 
cihazınızı çalıştırmadan evvel uzman bir teknik 
personel tarafından kombinin kontrol edilmesini 
temin edin.
Kolaylıkla alev alabilen malzemeler kullanarak 
cihaz temizliği yapmayınız.
Kombi cihazının monte edilmiş olduğu mahalde 
kolay alev alan ve tutuşan ürünler ihtiva eden 
kaplar ve maddeler bırakmayınız.

• Dikkat: her türlü elektrikli aletin kullanılması 
aşağıdaki temel kurallara uyulmasını gerektirir: 

 - cihazı el ya da ayaklarınız ıslak veyahut da 
nemli vaziyette tutmayınız; ayakkabısız ve 
yalınayak da tutmayınız;

 - Elektrik kablolarını çekiştirmeyiniz, cihazı 
harici atmosferik etkenlere (yağmur, güneş, 
vs.) maruz bırakmayınız;

 - cihazın güç kablosunun kullanıcı tarafından 

yenisi ile değiştirilmemesi gerekmektedir;
 - kablonun hasar görmesi durumunda, kombi 

cihazınızı kapatın ve değiştirilmesi için sade-
ce yetkili bir firmaya başvurun;

 - cihazın uzun süreli olarak kullanılmaması 
durumunda elektrik kablosunun prizden 
çıkartılması gerekir.

NOT.: göstergede görüntülenen sıcaklık 
değerlerinin, kombiden kaynaklanmayan fakat 
çevresel koşullara bağlı olan +/- 3°C'lik bir 
oynama payı vardır.

Ömrü bitmiş ürün normal evsel atıklar gibi imha 
edilmemelidir ve ortamda terk edilmemelidir, 
fakat yetkili bir firma tarafından temizlenmelidir. 
İmha etme talimatları için imalatçıya danışın.

2.3 KUMANDA PANELİ.

Açıklamalar: 
 1 - Sıcak kullanma suyu sıcaklık ayar 

düğmesi
 2 - Reset butonu
 3 - Yaz / Kış butonu
 4 - Kalorifer sıcaklık ayar düğmesi
 5 - Bilgi butonu
 6 - Açma/Kapama / Stand-by butonu

 7 - Kombi manometresi
 8 - Sıcak kullanım suyu üretim aşaması 

işleyişi 
 9 - Kombi arıza blokajında “RESET” buto-

nuna basılmalıdır.
 10 - Alev mevcudiyeti sembolü ve güç modü-

lasyonu sembolü
 11 - Yaz modunda çalışma
 12 - Kış modunda çalışma

 13 - Etkin ortam ısıtma aşaması işleyişi
 14 - Sıcaklık, kombi bilgileri ve hata kodları 

göstergesi
 15 - Kombi stand-by modunda
 16 - Harici cihaz bağlantısı sembolü
 17 - Solar aktif işlevi
 18 - Dış Hava Sıcaklık Sensörü aktif işlevi 

(ospiyonel)
  19 - Kombi uzaktan kumandaya bağlıV2 

(opsiyonel)
 20 - Bu modelde kullanılmamaktadır
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2  INSTRUCCIONES DE USO 
Y MANTENIMIENTO

2.1 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
Atención: para conservar la integridad de la 
caldera y mantener inalteradas en el tiempo las 
características de seguridad, rendimiento y fiabi-
lidad que la distinguen, es necesario realizar un 
mantenimiento con frecuencia al menos anual, 
como se indica en el punto correspondiente al 
‘’control y mantenimiento anual del aparato’’, res-
petando las disposiciones nacionales, regionales 
o locales vigentes.

2.2 ADVERTENCIAS GENERALES.
No exponga la caldera mural a vapores que pro-
vengan directamente de la cocción de alimentos.
Prohibir el manejo de la caldera a niños y a 
personas inexpertas.
Para mayor seguridad, controle que el terminal 
de aspiración- aire/descarga-humos (si está 
presente) no esté obstruido ni siquiera provi-
sionalmente.

Si se decide no utilizar la caldera durante un 
cierto periodo de tiempo, se deberá:
a) proceder al vaciado de la instalación de agua, 

a no ser que esté previsto el empleo de anticon-
gelante;

b) cortar las alimentaciones eléctrica, de agua y 
de gas.

En caso de tener que realizar trabajos u opera-
ciones de mantenimiento de estructuras situadas 
cerca de los conductos o en los dispositivos de 
salida de humos y sus accesorios, apague el apa-
rato y, una vez finalizados los trabajos, haga que 
una empresa habilitada compruebe la eficiencia 
de los conductos y de los dispositivos.
No efectuar limpiezas del aparato o de sus piezas 
con sustancias fácilmente inflamables.
No dejar recipientes con sustancias inflamables 
en el local donde está instalado el aparato.

• Atención: para usar dispositivos que utilizan 
energía eléctrica se deben tener en cuenta 
algunas reglas principales, como:

 - no tocar el aparato con partes del cuerpo 
mojadas o húmedas; tampoco tocarlo con 
los pies descalzos;

 - no tirar de los cables eléctricos, no exponer 
el aparato a los agentes atmosféricos (lluvia, 
sol, etc.);

 - el usuario no debe sustituir el cable de ali-
mentación del aparato;

 - en caso de daños en el cable, apague el apa-
rato y diríjase exclusivamente a una empresa 
habilitada para sustituirlo;

 - si se decide no utilizar el aparato durante un 
cierto tiempo, es conveniente desactivar el 
interruptor eléctrico de alimentación.

IMPORTANTE: las temperaturas indicadas en la 
pantalla tienen una tolerancia de +/- 3°C debida 
a las condiciones ambientales y no dependen de 
la caldera.

Al final de su vida útil, el producto no debe ser 
eliminado como los residuos domésticos norma-
les ni abandonado en el medio ambiente, sino que 
debe ser removido por una empresa profesional 
habilitada. Para las instrucciones de eliminación 
contacte con el fabricante.

2.3 PANEL DE CONTROL.

Leyenda: 
 1 - Selector de temperatura del agua caliente 

sanitaria
 2 - Pulsador de Reset
 3 - Pulsador Verano / Invierno
 4 - Selector de temperatura de calefacción
 5 - Pulsador Información
 6 - Pulsador Off / Stand-by / On
 7 - Manómetro de la caldera

 8 - Funcionamiento fase de producción de agua 
caliente sanitaria activa

 9 - Caldera bloqueada con necesidad de desblo-
queo mediante el pulsador "RESET"

 10 - Símbolo presencia de llama y correspondiente 
escalada de potencia

 11 - Funcionamiento en modo verano
 12 - Funcionamiento en modo invierno
 13 - Funcionamiento fase de calentamiento 

ambiente activa

 14 - Indicador de temperaturas, info caldera y 
códigos de error

 15 - Caldera en modo Stand-by
 16 - Presencia de dispositivos externos conectados
 17 - Función solar activa
 18 - Funcionamiento con sonda temperatura 

externa activa (opcional)
 19 - Caldera conectada al Mando Remoto V2 

(opcional)
 20 - No se usa en este modelo
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2 UPUTSTVA O UPOTREBI I 
ODRŽAVANJU

2.1 ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.
Pažnja: da biste očuvali integritet  kotla i održali 
tokom vremena karakteristike bezbednosti, 
performansi i pouzdanosti koje karakterišu kotao 
potrebno je da izvršite održavanje najmanje 
jednom godišnje, kao što je navedeno u tački 
koja se odnosi na “godišnju kontrolu i održavanje 
aparata“ u skladu sa nacionalnim, regionalnim 
ili lokalnim važećim propisima.

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.
Iz bezbednosnih razloga, uverite se da 
koncentrični terminal za usis-vazduha/odvod-
dima (ako postoje) nisu začepljeni 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) isključiti 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 ovlašćenog preduzeća.
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 ovlašćenom preduzeću 
za zamenu istoga;

 - kada odlučite da nećete koristiti aparat duže 
vreme, dobro bi bilo da isključite električni 
prekidač za napajanje.

NAPOMENA: temperature navedene na dispeju 
imaju toleranciju od +/- 3°C zbog prostornih 
uslova koji se ne pripisuju kotlu.

Na kraju životnog veka proizvod ne sme da se 
odloži zajedno sa redovnim kućnim otpadom 
niti da se ostavi u okolini, već isti treba da ukloni 
profesionalno ovlašćeno preduzeće. Obratite se 
proizvođaču u vezi uputstva o odlaganju.

2.3 PANEL SA KOMANDAMA.

Objašnjenja:
 1 - Selektor za podešavanje temperature 

tople sanitarne vode
 2 - Dugme za Reset
 3 - Dugme Leto / Zima
 4 - Selektor temperature grejanje
 5 - Dugme za informacije
 6 - Dugme Off / Stand-by / On
 7 - Manometar kotla

 8 - Rad faze za proizvodnju tople sanitarne 
vode uključen

 9 - Kotao je blokiran i za odblokiranje 
potrebno je pritisnuti dugme “RESET”

 10 - Simbol za prisustvo plamena i 
odgovarajuća lestvica snage

 11 - Letnji režim rada
 12 - Zimski režim rada
 13 - Rad faze grejanja prostora aktivan
 14 - Indikator temperature, info kotla i šifre 

grešaka

 15 - Kotao na čekanju
 16 - Postojanje drugih povezanih spoljnih 

uređaja
 17 - Simbol za solarnu funkciju
 18 - Sonda za spoljašnju temperaturu je 

uključena (opcioni deo)
 19 - Kotao je povezan sa digitalnim 

daljinskim upravljačem V2 (opcija)
 20 - Ne koristi se na ovom modelu
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2 ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКС-
ПЛУАТАЦИИ И ТЕХОБ-
СЛУЖИВАНИЮ

2.1 ЧИСТКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ.
Внимание! В целях сохранения целостности 
котла и чтобы характеристики безопасно-
сти, производительности и надёжности не 
менялись со временем, необходимо прово-
дить техобслуживание не реже одного раза 
в год, согласно указаниям, приведённым в 
пункте «ежегодная проверка и техобслужи-
вание котла», с соблюдением действующих 
государственных, региональных и местных 
положений.

2.2 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ.

Подвесной котел не должен подвергаться 
прямому воздействию пара, поднимающе-
гося с кухонной плиты.
Запрещается эксплуатация котла детьми и 
лицами, не имеющими опыта работы с по-
добными устройствами.
в целях безопасности, проверить, что выход 
всасывания воздуха/дымоудаления  (если 
имеется в наличии), не загорожен даже 
временно.
При временном отключении котла необ-
ходимо:
a) слить воду из отопительной системы за 

исключением того случая, когда предусмо-
трено использование антифриза;

b) отключить агрегат от газовой магистрали, 
водопровода и сети электропитания.

В случае проведения каких-либо работ 
вблизи воздуховодов или устройств ды-
моудаления и их комплектующих, следует 
выключить агрегат и по завершении работ 
поручить уполномоченной компании про-
верку функционирования этих воздуховодов 
или устройств.
Не производите чистку агрегата или его ча-
стей легко воспламеняющимися веществами.
Не оставляйте огнеопасные вещества или 
содержащие их емкости в помещении, в 
котором установлен котел.

• Внимание! Эксплуатация любого устрой-
ства, потребляющего электроэнергию, 
подразумевает соблюдение некоторых 
фундаментальных норм:

 - нельзя касаться агрегата мокрыми или 
влажными частями тела; также нельзя 
делать прикасаться к нему, если вы стоите 
на полу босыми ногами.

 - нельзя дергать за электрические кабели; 
не допускайте, чтобы агрегат подвергал-
ся воздействию атмосферных агентов 
(дождь, солнце и т.д.);

 - шнур электропитания не должен заме-
няться самим пользователем;

 - в случае повреждения кабеля выключите 
устройство, и для замены кабеля обра-
щайтесь исключительно в уполномочен-
ную компанию;

 - в случае принятия решения о неисполь-
зовании агрегата в течение продолжи-
тельного времени, выключите рубильник 
электропитания.

Примечание. Указанные на дисплее темпе-
ратуры имеют погрешность +/- 3°C , которая 
обуславливается условиями окружающей 
среды и не зависит от котла.

По окончании срока службы изделие не 
должно утилизироваться как бытовой отход 
и оставляться в окружающей среде, необ-
ходимо обратиться в специализированную 
компанию для его вывоза. По вопросам 
утилизации обращайтесь к производителю.

2.3 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.

Условные обозначения:
 1 - Регулятор температуры ГВС
 2 - Кнопка Сброса
 3 - Кнопка Лето / Зима
 4 - Регулятор температуры отопления
 5 - Кнопка информации
 6 - Кнопка Выкл / Ожидание / Вкл
 7  -  Манометр котла
 8 - Работа активного этапа производства 

ГВС

 9 - Котел в состоянии блокирования, для 
разблокирования нажать кнопку “СБРОС”

 10 - Знак наличия пламени и соответствую-
щая шкала мощности

 11 - Работа в летнем режиме
 12 - Работа в зимнем режиме
 13 - Работа активного этапа отопления 

помещения
 14 - Индикатор температур, инфо котла и 

коды ошибок

 15 - Котел в режиме Ожидания
 16 - Наличие внешних подключённых 

устройств
 17 - Подключена солнечная функция
 18 - Запущена работа с внешним температур-

ным пробником (опция)
 19 - Котел, подключённый к дистанционному 

управлению V2 (опция)
 20 - Не используется на этой модели
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2 USE AND MAINTENANCE 
INSTRUCTIONS

2.1 CLEANING AND MAINTENANCE.
Attention: to preserve the boiler’s integrity and 
keep the safety features, performance and relia-
bility which distinguish it unchanged over time, 
maintenance operations must be carried out on a 
yearly basis in compliance with that stated in the 
“annual check and maintenance of the appliance” 
section, in compliance with national, regional, or 
local standards in force.

2.2 GENERAL WARNINGS.
Never expose the wall-mounted boiler to direct 
vapours from a cooking surface.
Use of the boiler by unskilled persons or children 
is strictly prohibited.
For safety purposes, check that the air intake/
flue exhaust terminals (if fitted) are not blocked.
If temporary shutdown of the boiler is required, 
proceed as follows:
a) drain the heating system if anti-freeze is not 

used;

b) shut-off all electrical, water and gas supplies.
In the case of work or maintenance to structures 
near ducting or devices for flue extraction and the 
relative accessories, switch off the appliance and 
on completion of the operations make sure that 
an authorised company verifies the efficiency of 
the ducting or the devices.
Never clean the appliance or connected parts 
with easily flammable substances.
Never leave containers or flammable substances 
in the same environment as the appliance.

• Attention: the use of components involving use 
of electrical power requires some fundamental 
rules to be observed:

 - do not touch the appliance with wet or moist 
parts of the body; do not touch when bare-
foot;

 - never pull electrical cables or leave the appli-
ance exposed to weathering (rain, sunlight, 
etc.);

 - the appliance power cable must not be re-
placed by the user;

 - if the cable is damaged, switch off the ap-
pliance and solely contact an authorised 
company to replace it;

 - if the appliance is not to be used for a certain 
period, disconnect the main power switch.

N.B.: the temperatures indicated by the display 
have a tolerance of +/- 3°C due to environmental 
conditions that cannot be attributed to the boiler.

At the end of its service life the appliance must 
not be disposed of like normal household waste 
nor abandoned in the environment, but must 
be removed by a professionally authorised 
company. Contact the manufacturer for disposal 
instructions.

2.3 CONTROL PANEL.

Key:
 1 - Domestic hot water temperature selector
 2 - Reset button
 3 - Summer / Winter Button
 4 - Central heating temperature selector
 5 - Information button
 6 - Off / Stand-by / On button
 7 - Boiler manometer
 8 - DHW production phase operating mode 

active

 9 - Boiler in block requiring unblock via 
“RESET” button

 10 - Flame presence symbol and relative 
power scale

 11 - Functioning in summer mode
 12 - Functioning in winter mode
 13 - Room central heating phase operating 

mode active
 14 - Temperature indicator, boiler info and 

error codes

 15 - Boiler in Stand-by mode
 16 - Presence of external connected devices
 17 - Solar function active
 18 - Functioning with external temperature 

probe active (optional)
 19 - Boiler connected to remote control V2 

(optional)
 20 - Not used on this model
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2.7 ВИКОРИСТАННЯ КОТЛА.
Перед увімкненням котла необхідно заповнити 
систему водою, перевіряючи, щоб стрілка мано-
метра (7) вказувала на значення у межі між 1 та 
1,2 барами.
- Відкрити газовий кран, що встановлено на лінії 

перед котлом.
- Натиснути кнопку (6) і дочекатися вмикання 

дисплею, при цьому котельний агрегат перейде 
в режим, в якому він був до вимикання.

- Якщо котел в режимі очікування (stand-by), 
знову натиснути на кнопку (6), щоб ввімкнути 
його; якщо ні, перейти до наступного пункту.

- Натиснути на кнопку (3), щоб перевести котел в 

режим Літо ( ) або Зима ( ).

• Літо ( ): у цьому режимі котел працює тіль-
ки на виробництво гарячої води, температура 
встановлюється за допомогою перемикача (1), 
і ця температура відображається на дисплеї за 
допомогою індикатора (14).

• Зима ( ): у цьому режимі котел працює як для 
виробництва гарячої води, так і для опалення 
приміщення. Температура гарячої води завжди 
регулюється за допомогою перемикача (1), тем-
пература опалення регулюється за допомогою 
перемикача (54), і ця температура відобража-
ються на дисплеї за допомогою індикатора (14).

З цього моменту котельний агрегат працює в 
автоматичному режимі. В разі відсутності по-
треби в нагріванні (опалення або гарячої води), 
котел переходить в режим "очікування", який 
еквівалентний режиму роботи котла без полум'я. 
Кожного разу при включенні пальника на дисплеї 
відображається умовна позначка (10) присутності 
полум'я з відповідною шкалою потужності.

• Робота з приладом дистанційного управління 
Amico RemotoV2 (CARV2) (Опція). У разі, якщо 
пульт ДУ CARV2 підключене, на дисплеї з’явиться 
позначка ( ) , параметри котла можна буде 
встановити з пульту ДУ CARV2, при цьому на 
панелі котла залишаться активними кнопка 
перезапуску управління (2), кнопка вимикання 
(6) (тільки в режимі "вимкнено") і дисплей, який 
відображає робочий стан. 

 Увага: якщо поставити котел в положення 
"вимкнено" на пульті ДУ CARV2 з'явиться умовна 
позначка помилки з'єднання “ERR>CM”, але 
прилад ДУ CARV2 все ж буде робочим, без втрати 
збережених програм.

• Робота в режимі сонячних батарей ( ). Ця 
функція активується автоматично, якщо котел 
визначає наявність датчика на вході системи 
ГВП (опція), або якщо параметр "Затримка 
вмикання режиму сонячних батарей" більше 0 
секунд.

 Під час забору, якщо вода на виході досить 
гаряча, або якщо встановлений час "Затримки 
вмикання режиму сонячних батарей", котел не 
вмикається, а на дисплеї з'являються символ за-
бору сантехнічної води ( ) та символ роботи 
в режимі сонячних батарей, що блимає ( ).

 Якщо температура води на виході нижче, ніж 
встановлено, або після закінчення терміну "За-
тримки вмикання режиму сонячних батарей" 
котельний агрегат вмикається, а символ роботи 
в режимі сонячних батарей на дисплеї вимика-
ється.

• Робота з додатковим зовнішнім датчиком 
( ). У разі встановлення температури подачі 
котла для опалення середовища за допомогою 
додаткового зовнішнього датчика, ця функція 
підпорядкована зовнішньому датчику в залеж-
ності від виміряної температури атмосферного 
повітря (пар. 1.9) Можливо змінити температуру 
подачі шляхом вибору операційної кривої за 
допомогою кнопок (4) (або з панелі керування 
ДУ CARV2, якщо він під'єднаний до котельного 
агрегату), вибравши значення від "0" до "9".

 При роботі датчика зовнішньої температури 
на дисплеї з'являється умовна позначка (18). У 
фазі нагрівання, у випадку, якщо температура 
води, що міститься в системі, достатня, щоб 
нагріти радіатори, котел може працювати тільки 
з активацією циркуляційного насоса.

• Режим очікування (“stand-by”). Послідовно 
натисніть на кнопку (6), доки не з'явиться 
умовна позначка ( ), з цього моменту котел не 
використовується, але при цьому гарантується 
функція "антифриз", антиблокувальна функція 
трьохходового насосу та функція повідомлення 
про можливі аномалії.

 N.B.: у цих умовах котел слід все ще знаходиться 
під напругою.

• Режим "вимкнено" (“off ”). Якщо натиснути і 
притримати  кнопку (6) впродовж 8 секунд, на 
дисплеї залишиться ввімкненим тільки цен-
тральний пункт і котел цілком вимкнеться.

 N.B.: у цих умовах котел, навіть якщо його 
функції не активовані, ще під напругою.

• Режим "автоматичного виведення повітря" 
(“sfiato automatico”). При активній функції при 
кожній новій подачі електричного живлення 
котла вмикається функція автоматичного виве-
дення повітря з системи (термін дії 8 хвилин); ця 
функція відображується на дисплеї як зворотній 
відлік індикатора (14). Під час цієї функції 
функції гарячої сантехнічної води та опалення 
не активні.

 Можна відмінити функцію "автоматичного 
повітряного клапана", натиснувши кнопку пе-
резапуску “reset” (2).

• Робота дисплею. Під час використання панелі 
управління дисплей підсвічується, але після 15 
секунд бездіяльності його яскравість зменшу-
ється, висвітлюються тільки активні позначки; 
можна варіювати освітленість за допомогою 
параметра t8 в меню програмування електронної 
плати.
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2.7 ВИКОРИСТАННЯ КОТЛА.
Перед увімкненням котла необхідно заповнити 
систему водою, перевіряючи, щоб стрілка мано-
метра (7) вказувала на значення у межі між 1 та 
1,2 барами.
- Відкрити газовий кран, що встановлено на лінії 

перед котлом.
- Натиснути кнопку (6) і дочекатися вмикання 

дисплею, при цьому котельний агрегат перейде 
в режим, в якому він був до вимикання.

- Якщо котел в режимі очікування (stand-by), 
знову натиснути на кнопку (6), щоб ввімкнути 
його; якщо ні, перейти до наступного пункту.

- Натиснути на кнопку (3), щоб перевести котел в 

режим Літо ( ) або Зима ( ).

• Літо ( ): у цьому режимі котел працює тіль-
ки на виробництво гарячої води, температура 
встановлюється за допомогою перемикача (1), 
і ця температура відображається на дисплеї за 
допомогою індикатора (14).

• Зима ( ): у цьому режимі котел працює як для 
виробництва гарячої води, так і для опалення 
приміщення. Температура гарячої води завжди 
регулюється за допомогою перемикача (1), тем-
пература опалення регулюється за допомогою 
перемикача (54), і ця температура відобража-
ються на дисплеї за допомогою індикатора (14).

З цього моменту котельний агрегат працює в 
автоматичному режимі. В разі відсутності по-
треби в нагріванні (опалення або гарячої води), 
котел переходить в режим "очікування", який 
еквівалентний режиму роботи котла без полум'я. 
Кожного разу при включенні пальника на дисплеї 
відображається умовна позначка (10) присутності 
полум'я з відповідною шкалою потужності.

• Робота з приладом дистанційного управління 
Amico RemotoV2 (CARV2) (Опція). У разі, якщо 
пульт ДУ CARV2 підключене, на дисплеї з’явиться 
позначка ( ) , параметри котла можна буде 
встановити з пульту ДУ CARV2, при цьому на 
панелі котла залишаться активними кнопка 
перезапуску управління (2), кнопка вимикання 
(6) (тільки в режимі "вимкнено") і дисплей, який 
відображає робочий стан. 

 Увага: якщо поставити котел в положення 
"вимкнено" на пульті ДУ CARV2 з'явиться умовна 
позначка помилки з'єднання “ERR>CM”, але 
прилад ДУ CARV2 все ж буде робочим, без втрати 
збережених програм.

• Робота в режимі сонячних батарей ( ). Ця 
функція активується автоматично, якщо котел 
визначає наявність датчика на вході системи 
ГВП (опція), або якщо параметр "Затримка 
вмикання режиму сонячних батарей" більше 0 
секунд.

 Під час забору, якщо вода на виході досить 
гаряча, або якщо встановлений час "Затримки 
вмикання режиму сонячних батарей", котел не 
вмикається, а на дисплеї з'являються символ за-
бору сантехнічної води ( ) та символ роботи 
в режимі сонячних батарей, що блимає ( ).

 Якщо температура води на виході нижче, ніж 
встановлено, або після закінчення терміну "За-
тримки вмикання режиму сонячних батарей" 
котельний агрегат вмикається, а символ роботи 
в режимі сонячних батарей на дисплеї вимика-
ється.

• Робота з додатковим зовнішнім датчиком 
( ). У разі встановлення температури подачі 
котла для опалення середовища за допомогою 
додаткового зовнішнього датчика, ця функція 
підпорядкована зовнішньому датчику в залеж-
ності від виміряної температури атмосферного 
повітря (пар. 1.9) Можливо змінити температуру 
подачі шляхом вибору операційної кривої за 
допомогою кнопок (4) (або з панелі керування 
ДУ CARV2, якщо він під'єднаний до котельного 
агрегату), вибравши значення від "0" до "9".

 При роботі датчика зовнішньої температури 
на дисплеї з'являється умовна позначка (18). У 
фазі нагрівання, у випадку, якщо температура 
води, що міститься в системі, достатня, щоб 
нагріти радіатори, котел може працювати тільки 
з активацією циркуляційного насоса.

• Режим очікування (“stand-by”). Послідовно 
натисніть на кнопку (6), доки не з'явиться 
умовна позначка ( ), з цього моменту котел не 
використовується, але при цьому гарантується 
функція "антифриз", антиблокувальна функція 
трьохходового насосу та функція повідомлення 
про можливі аномалії.

 N.B.: у цих умовах котел слід все ще знаходиться 
під напругою.

• Режим "вимкнено" (“off ”). Якщо натиснути і 
притримати  кнопку (6) впродовж 8 секунд, на 
дисплеї залишиться ввімкненим тільки цен-
тральний пункт і котел цілком вимкнеться.

 N.B.: у цих умовах котел, навіть якщо його 
функції не активовані, ще під напругою.

• Режим "автоматичного виведення повітря" 
(“sfiato automatico”). При активній функції при 
кожній новій подачі електричного живлення 
котла вмикається функція автоматичного виве-
дення повітря з системи (термін дії 8 хвилин); ця 
функція відображується на дисплеї як зворотній 
відлік індикатора (14). Під час цієї функції 
функції гарячої сантехнічної води та опалення 
не активні.

 Можна відмінити функцію "автоматичного 
повітряного клапана", натиснувши кнопку пе-
резапуску “reset” (2).

• Робота дисплею. Під час використання панелі 
управління дисплей підсвічується, але після 15 
секунд бездіяльності його яскравість зменшу-
ється, висвітлюються тільки активні позначки; 
можна варіювати освітленість за допомогою 
параметра t8 в меню програмування електронної 
плати.
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2.4 KOMBİNİN KULLANIMI.
Cihazı, çalıştırmadan evvel manometre üzerinde 
yer alan ibreye (7) bakmak suretiyle mevcut su 
değerinin 1 ÷ 1,2 bar arasında olmasını kontrol 
edin.
- Kombinin ana girişindeki gaz musluğunu 

açınız.
- Ekran açılana kadar düğmeye basın (6), bu 

noktada kombi kapanıştan önceki duruma 
gelir.

- Eğer kombi stand-by konumunda ise aktive 
etmek için yeniden düğmeye basın (6), aksi 
halde bir sonraki noktaya geçin.

- (3) numaralı düğmeye basınız ve ardından 

kombiyi yaz ( ) veya kış ( ) konumuna 
getiriniz

• Yaz ( ): kombi bu modda iken sadece sıcak 
kullanma suyu ısıtma için çalışır,sıcaklık ayar 
düğmesi (1) tarafından değiştirilir ve ilgili 
sıcaklık gösterge (14) aracılığı ile ekran üze-
rinde gösterilir

• Kış ( ): bu modda kombi, gerek sıcak kullan-
ma suyu ve gerekse ortamı ısıtmak için çalışır. 
Kullanım suyunun sıcaklık ayarı her zaman için 
düğme (1) ile yapılır, kaloriferin sıcaklık ayarı 
ise düğme (4) ile ayarlanır ve bu sıcaklık ekran 
üzerinde gösterge (14) tarafından belirtilir.

Bu andan itibaren kombi otomatik olarak çalışır. 
Isı talebi yoksa (kullanma suyu veya ısıtma), aynı 
şekilde alevsiz beslemeli kombi durumunda 
olduğu gibi kombi kendini bekleme konumuna 
getirir. Boylerin her yanışında ekran üzerinde 
alev mevcudiyetini gösteriri ilgili sembol (10) il-
gili güç modülasyonu göstergesi ile görüntülenir.

• AMICO uzaktan kumanda ile çalışmaV2 
(CARV2)Kullanımı (Opsiyonel) . CAR Univer-
sal veya CARV2nin bağlı olması halinde, ekran 
üzerinde( )sembolü belirir, kombinin 
ayar parametreleri CARV2kumanda panelinden 
ayarlanabilir, kombinin kumandalar panelinde 
reset (2) düğmesi, kapatma düğmesi (6) (sadece 
"off " modu) ve çalışma durumunun görüntü-
lendiği ekran açık kalır

  Dikkat.Eğer kombi "off " pozisyonuna geti-
rilirse CARV2 üzerine bağlantı hatası sembolü 
“ERR>CM” görünecektir, CARV2 her halükarda 
hafızaya alınan programların kaybedilmemesi 
için beslenmeye devam edecektir.

• (Solar) işlemi operasyonu ( ). Bu işlev, 
eğer kombi kullanım suyu girişinde bir sensör 
tespit ederse veya "Solar açılış gecikmesi" (op-
siyonel) parametresi 0 saniyeden daha uzunsa 
otomatik olarak aktive olur.

 Eğer çekme sırasında su yeterince sıcak ise 
veya " gecikme süresi " varsa kombi açılmaz, 
ekranda musluk sembolü gösterecek( ) ve 
güneş sembolü işlevi yanıp söner ( ).

 Güneş sisteminde sağlanan su set sıcaklığından 
daha az olduğu zaman" ya da gecikme süre-
si"yetersiz ise kombi açılır, bu noktada Güneş 
fonksiyon sembolü söner.

• Opsiyonel Dış Hava Sıcaklık Sensörü ile 
çalışma( ). Dış Hava Sıcaklık Sensörü  
opsiyonel tesisat durumunda kombinin ortam 
ısıtma için gidiş sıcaklığı ölçülen dış sıcaklık dış 
aktif sondası tarafından idare edilir(Parag. 1.9). 
Çıkış sıcaklığı, (4) numaralı selektör aracılığıyla 
(veya CARV2 kombiye bağlı ise kumanda pane-
linden) “0 ile 9” arası bir değer girip fonksiyon 
eğrisi seçilerek değiştirilebilir.

 Dış hava sıcaklık sensörü varsa, sembolü ekran-
da belirir (18). Kalorifer modu devredeyken, 
kombi, tesisatta bulunan suyun sıcaklığının 
radyatörleri ısıtmaya yetecek sıcaklıkta olması 
halinde, yalnızca kombi pompasını devrede 
tutarak çalışır.

• “Stand-by” modu. sembolü görünene kadar 
(6) numaralı düğmeye art arda basın( ),bu 
andan itibaren kombi etkisiz kalmasına rağmen 
donma önleme fonksiyonu, üç yollu vana ve 
pompa anti-blokajı ve olası anormalliklerin 
sinyallerinin işlevi garanti edilir.

 NOT: bu koşullarda kombi halen elektrik ile 
beslenmetedir.

• “Off (kapalı)” modu. Düğmeye (6) 8 saniye 
basılı tutulduğunda ekranda yalnız merkez 
nokta açık kalır ve kombi tamamen kapanır.

 NOT.: bu koşullarda kombi aktif işlevlere sahip 
olmasa da hala elektrik akımı içermektedir.

• “Otomatik tahliye” fonksiyonu. Fonksiyon 
aktifken, kombiye her yeni elektrik enerjisi 
verilişinde, otomatik tesisat hava tahliyesi 
fonksiyonu (8 dakika süren) etkinleşir, bu 
işlev gösterge (14) tarafından bildirilen bir geri 
sayım aracılığı ile görüntülenir. Bu fonksiyon 
sırasında sıcak kullanım suyu ve ısıtma fonk-
siyonları devreye girmez.

 “Otomatik tahliye” fonksiyonu “reset” (2) 
düğmesine basılarak iptal edilebilir.

• Ekranın çalışması. Kumanda panelinin kul-
lanımı sırasında ekran aydınlanır, işlem belirli 
bir süre sonra parlaklık sadece aktif ekran 
sembolleri kadar, aydınlatma modu değişebilir 
t8 elektronik parametre ile program program-
lama menüsü.
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2.4 USO DE LA CALDERA.
Antes de realizar el encendido, comprobar que la 
instalación contenga suficiente agua a través de 
la aguja del manómetro (7) que deberá indicar 
un valor entre 1 ÷ 1,2 bar.
- Abra la llave del gas situada antes de la caldera.
- Presione el pulsador (6) hasta que se encienda 

la pantalla, en este momento la caldera pasa al 
estado anterior al apagado.

- Si la caldera está en stand-by presione nueva-
mente el pulsador (6) para activarla, en caso 
contrario pase al punto sucesivo.

- Presionar el pulsador (3) y llevar la caldera a la 

posición verano ( ) o invierno ( ).

• Verano ( ): En esta modalidad la caldera 
funciona sólo para la producción del agua 
caliente sanitaria, la temperatura se configura 
mediante el selector (1) y la correspondiente 
temperatura se visualiza en la pantalla median-
te el indicador (14).

• Invierno ( ): En esta modalidad la caldera 
funciona ya sea para la producción de agua 
caliente sanitaria como para la calefacción del 
ambiente. La temperatura del agua caliente 
sanitaria se regula siempre mediante el selector 
(1); la temperatura de la calefacción se regula 
mediante el selector (4) y la correspondiente 
temperatura se visualiza en la pantalla median-
te el indicador (14).

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 (10) 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 (2), el pulsador para el 
apagado (6) (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 “ERR>CM”, el CARV2 se mantiene 
alimentado sin perder los programas memo-
rizados.

• Función solar ( ). Esta función se activa 
automáticamente si la caldera detecta una 
sonda en la entrada del sanitario (opcional) o 
si el parámetro "Retardo encendido solar" es 
mayor que 0 segundos.

 Durante una extracción si el agua en salida es 
suficientemente caliente o si hay un tiempo 
de "Retraso encendido solar", la caldera no se 
enciende, en la pantalla aparece el símbolo de 
extracción sanitaria ( ) y el símbolo de la 
función solar intermitente ( ).

 Cuando el agua suministrada por el sistema 
solar tiene una temperatura inferior a la confi-
gurada o si se ha agotado el tiempo de "Retraso 
encendido solar", la caldera se enciende, en este 
momento el símbolo de función solar se apaga.

• 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. 1.9). Es posible modifi-
car la temperatura de ida seleccionando el codo 
de funcionamiento mediante el selector (4) (o 
el panel de mandos CAR2 si está conectado a 
la caldera) seleccionando un valor de "0 a 9".

 Con la sonda externa presente aparece en la 
pantalla el correspondiente símbolo (18). 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 repetidamente 
el pulsador (6) hasta que aparezca el símbolo 
( ), desde este momento la caldera queda 
inactiva, y se garantiza igualmente la función 
anti-hielo, anti-bloqueo bomba de tres vías y 
la indicación de posibles anomalías.

 IMPORTANTE: en estas condiciones la calde-
ra debe considerarse todavía bajo tensión.

• Modo “off ”. Manteniendo presionado el pul-
sador (6) durante 8 segundos, en la pantalla 
solo se mantiene encendido el punto central 
y la caldera está completamente apagada. En 
este modo no se garantizan las funciones de 
seguridad.

 Nota: en estas condiciones la caldera debe 
considerarse todavía con tensión.

• Modo “purga automática”. Con la función 
activa, cada vez que se alimenta eléctricamente 
la caldera, el sistema activa la función auto-
mática de purga de la instalación (duración 8 
minutos); esta función se visualiza mediante 
una cuenta atrás señalada por el indicador 
(14). Durante este período no están activas 
las funciones de agua caliente sanitaria ni la 
calefacción.

 Se puede anular la función "purga automática" 
presionando "reset" (2).

• Funcionamiento pantalla. Durante el uso del 
panel de mandos la pantalla se ilumina, después 
de un determinado tiempo de inactividad 
la luminosidad baja hasta visualizar sólo los 
símbolos activos, es posible cambiar el modo 
de iluminación mediante el parámetro t8 en el 
menú programación de la tarjeta electrónica.
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2.4 UPOTREBA KOTLA.
Pre uključenja uverite se da je uređaj pun vode i 
kontrolišite da kazaljka manometra (7) prikazuje 
vrednost između 1 ÷ 1,2 bara.
- Otvorite slavinu za gas na početnom delu kotla.
- Pritisnite dugme (6) i držite ga pritisnutim sve 

dok se displej ne uključi. Nakon toga kotao 
ulazi u režim koji prethodi gašenju.

- Ako je kotao u režimu čekanja (stand-by) 
pritisnite ponovo dugme (6) da biste ga 
aktivirali. U suprotnom, pređite na sledeću 
tačku.

- Pritisnite dugme (3) 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 selektorom 
(1), a podešena temperatura se prikazuje na 
displeju pomoću indikatora temperature (14).

• Zima ( ): u ovom režimu rada kotao služi 
za grejanje prostorija i za proizvodnju tople 
sanitarne vode. Temperatura sanitarne tople 
vode se podešava regulatorom (1), dok se 
temperatura se temperatura za grejni sistem 
podešava regulatorom (4). Odgovarajuća 
temperatura se prikazuje na displeju pomoću 
indikatora za temperaturu grejanja (14).

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 dsipleju prikazuje se 
odgovarajući simbol (10) za prisustvo plamena 
sa odgovarajućom skalom snage.

• Rad sa Digitalnim daljinskim prijateljskim 
upravljačemV2 (DPUV2) (Opcija). Ako je za 
uređaj povezan Digitalni daljinski prijateljski 
upravljač DPUV2 na displeju će se pojaviti 
simbol ( ) i parametri za podešavanje 
kotla se mogu podešavati sa kontrolne table 
samog daljinskog pravljača DPUV2. Na 
komandnoj tabli kotla ostaće aktivno dugme 
za poništavanje (reset) (2), dugme za gašenje 
(6) (samo režim “off ”) i ekran na kome je 
prikazano stanje rada. 

  Pažnja: ako je kotao u režimu “off ” na 
daljinskom upravljaču DPUV2će se prikazati 
simbol greške povezivanja “ERR>CM”. 
Daljinsko upravljanje DPUV2 će u svakom 
slučaju biti napajano tako da se memorisani 
programi neće izgubiti. 

• Solarna funkcija ( ). Ova funkcija 
se uključuje automatski ako kotao otkrije 
prisustvo sonde na sanitarnom ulazu (opcija) 
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 ili 
ako postoji vreme "Kašnjenja solarnog 
uključivanja", kotao se neće uključiti a na 
displeju će se pojaviti simbol za uzimanje 
vode ( ) i simbol za solarnu funkciju koji 
će treperiti ( ).

 Kada voda kojom snabdeva solarni sistem 
bude na temperaturi nižoj od one podešene 
ili na isteku vremena "Kašnjenja solarnog 
uključivanja", kotao će se uključiti i tada će se 
simbol solarne funkcije isključiti.

• 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 
1.9). Možete promeniti polaznu temperaturu 
na način da izaberete krivu rada uz pomoć 
selektora (4) (ili na komandnom panelu uređaja 
DPUV2 ako je povezan na kotao) izborom 
vrednosti od “0 do 9”.

 Ako spoljašnja sonda postoji na displeju 
će se pojaviti odgovarajući simbol (18). 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 
uzastopce dugme (6) 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 zamrzavanja, 
protiv blokade pumpe i trokrakog ventila i 
radiće signalizacija eventualnih anomalija. 

 NAPOMENA: u ovakvom stanju se kotao mora 
smatrati još uvek pod naponom.

• Režim “off ”. Ako držite pritisnutim 8 sekundi 
dugme (6), na displeju će ostati uključenom 
samo centralna tačka 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.

• Režim “automatske oduške”. Pri svakom 
novom električnom napajanju kotla, aktivira 
se funkcija automatske oduške sistema (traje 8 
minuta), ta se funkcija prikazuje odbrojavanjem 
kojeg signalizuje indikator (14). Tokom tog 
perioda nisu aktivne funkcije tople sanitarne 
vode i grejanja.

 Možete poništiti funkciju "automatske odzrake" 
na način da pritisnete dugme "reset" (2).

• Rad ekrana. Za vreme upotrebe komandne 
table ili u slučaju uključenja gorionika, displej 
će se upaliti i posle 15 sekundi neaktivnosti 
svetlo će se ugasiti a ostaće upaljeni samo 
simboli za aktivne funkcije. Pomoću parametra 
t8 u meniju za personalizaciju elektronske 
kartice moguće je menjati način osvetljenja 
displeja. 
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2.4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОТЛА.
Перед включением следует убедиться, что в си-
стему залита вода - стрелка манометра (7) должна 
показывать величину между 1 ÷ 1,2 бар. 
- Открыть вентиль подачи газа на входе котла.
- Нажать кнопку (6) и удержать до включения 

дисплея, котел переходит в режим, в котором 
был до выключения.

- Если котел находится в режиме ожидания, вновь 
нажать кнопку (6) для перехода в оперативный 
режим, в обратном случае, перейти к следующе-
му пункту.

- Нажать кнопку (3) и установить котел на летний 

( ) или зимний ( ) режим работы.

• Лето ( ): в настоящем режиме котел работает 
только для производства ГВС, температура 
устанавливается с помощью регулятора (1), 
устанавливаемая температура отображается на 
дисплее с помощью индикатора (14).

• Зима ( ): в настоящем режиме работы котел 
работает как для производства ГВС, так и для 
отопления помещения. Температура ГВС при 
этом также регулируется с помощью регулятора 
(1), а температура отопления регулируется с по-
мощью регулятора (4), настоящая температура 
отображается на дисплее с помощью индикатора 
(14).

Начиная с этого момента, котел работает в ав-
томатическом режиме. При отсутствии запроса 
тепла (отопления или производства горячей 
воды), котел переходит в состояние “ожидания” 
то есть на котел подается питание, но отсутствует 
пламя. Каждый раз при зажигании горелки, на 
дисплее отображается соответствующий символ 
(10) наличия пламени с соответствующее шкалой 
мощности.

• Работа с Дистанционным Управлением Amico 
V2 (CARV2) (факультативно). Если подключен 
CARV2, на дисплее отображается значок ( ), 
параметры настройки котла устанавливаются 
на панели управления CARV2, тем не менее, на 
панели управления котла остаётся активной 
кнопка сброса (2), кнопка выключения (6) 
(только режим “выкл”) и дисплей, на котором 
отображается рабочее состояние.

  Внимание! Если котел устанавливается в ре-
жим “выкл”, на CARV2 отображается условный 
знак ошибки соединения “ERR>CM”, CARV2, в 
любом случае, подаётся питание для того, чтобы 
не были утеряны сохранённые программы.

• Работа солнечной функции ( ). Настоящая 
функция запускается автоматически, если котел 
считывает датчик на входе ГВС (опция) или 
если параметр "Задержка включения солнечной 
функции" превышает 0 секунд.

 Во время отбора, если температура на выходе 
достаточно горячая или если задано время "За-
держки включения солнечной функции, котел 
не запускается. на дисплее отображается значок 
отбора ГВС ( ) и мигает значок солнечной 
функции ( ).

 Когда температура воды, поставляемой системой 
солнечных батарей, ниже заданной или если 
истекло время "Задержки включения солнечной 
функции", включается котел, теперь значок 
солнечной функции выключается.

• Работа с внешним факультативным датчиком 
( ). В том случае, если система работает 
с факультативным внешним пробником, 
температура подачи на отопление помещения 
управляется с помощью внешнего пробника в 
зависимости от измеряемой внешней темпе-
ратуры (параг. 1.9). Для изменения темпера-
туры подачи необходимо выбрать с помощью 
регулятора (4) кривую работы (или на панели 
управления CARV2, если она подключена к котлу) 
устанавливая на значение от “0 до 9”.

 При наличии внешнего датчика на дисплее 
появляется соответствующий значок (18). На 
этапе отопления, в том случае если температура 
воды, находящейся в системе, достаточно высока 
для того, чтобы поддерживать в работе термоси-
фоны, котел может работать только с запуском 
циркуляционного насоса.

• Режим “ожидания”. Несколько раз нажать 
кнопку (6) до появления значка ( ), с этого 
момента котел становится неактивным, но 
при этом гарантируется защита от замерзания, 
противоблокирующая функция насоса и трёх-
ходового клапана и сигнализация возможных 
неполадок.

 Примечание. В настоящих условиях котел счи-
тается под напряжением.

• Режим “выкл”. Держать нажатой кнопку (6) в 
течении 8 секунд, на дисплее останется актив-
ной только центральная точка, и котел будет 
полностью выключен. В настоящем режиме не 
гарантируются функции безопасности.

 Примечание. В настоящих условиях, не смотря 
на то, что не остаётся активных функций, котел 
считается под напряжением.

• Режим “автоматическое стравливание”. Если 
функция активна, каждый раз при подключе-
нии электроэнергии активизируется функция 
автоматического стравливания системы (про-
должительность 8 минут), настоящая функция 
отображается в виде обратного отсчёта на 
индикаторе (14). В это время не активированы 
функции ГВС и отопления.

 Функцию "автоматического стравливания" 
можно отменить, нажимая кнопку "сброса" (2).

• Работа дисплея. При использовании панели 
управления включается освещение дисплея, 
через определённое время после неиспользова-
ния яркость понижается и отображаются только 
активные символы, режим освещения может 
быть изменён с помощью параметра t8 в меню 
программирования электронной платы.
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2.4 USING THE BOILER.
Before ignition make sure the heating system 
is filled with water and that the manometer (7) 
indicates a pressure of 1 ÷ 1.2 bar.
- Open the gas cock upstream from the boiler.
- Press the button (6) until the display switches 

on. The boiler now returns to the state prior to 
switch-off.

- If the boiler is in stand-by, press the button (6) 
again to activate it. If this is not the case, go to 
the next point.

- Then press the button (3) in sequence and set 

the boiler in the summer ( ) or winter (
) position.

• Summer ( ): in this mode the boiler only 
works to produce DHW; the temperature is set 
via the selector (1) and the relative temperature 
is shown on the display via the indicator (14).

• Winter ( ): in this mode the boiler works 
both for producing domestic hot water and for 
central heating. The temperature of the DHW is 
always regulated via the selector (1), the heating 
temperature is regulated via selector (4) and the 
relative temperature is shown on the display via 
the indicator (14).

From this moment the boiler functions automat-
ically. With no demand for heat (central heating 
or domestic hot water production) the boiler 
goes to “standby” function, equivalent to the 
boiler being powered without presence of flame. 
Each time the burner ignites, the relative flame 
present symbol is displayed (10) with relative 
output scale.

• Operation with Comando Amico RemotoV2 
(CARV2) (Optional). If the CARV2 is connected, 
the ( ) symbol will appear on the display. 
The boiler regulation parameters can be set via 
the CARV2 control panel and the reset button 
(2) remains active on the boiler control panel, 
along with the switch-off button (6) (“off ” 
mode only) and the display where the func-
tioning state is shown.

  Caution: if the boiler is switched “off ” the 
CARV2 will display the connection error symbol 
“ERR>CM”, the CARV2 is however powered 
constantly so as not to lose the stored programs.

• Solar operating mode ( ). This function 
is activated automatically id the boiler detects 
a probe on the DHW inlet (optional) or if the 
“Solar ignition delay” parameter is more than 
0 seconds.

 During a withdrawal, if the outlet water is hot 
enough or if there is “Solar ignition delay” time, 
the boiler does not switch on, the D.H.W. with-
drawal 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 what is set, or 
if the “Solar ignition delay” time has elapsed, 
the boiler switches on. At this point, the solar 
function symbol will go off.

• Operation 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. 1.9). The flow 

temperature can be modified by selecting the 
functioning curve via the selector switch (4) 
(or on the CARV2 control panel, if connected 
to the boiler) selecting a value from “0 to 9”.

 With external probe present, the relative 
symbol (18) will appear on the display. 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 (6) repeatedly 
until the symbol ( ) appears. From now on 
the boiler remains inactive 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 still 
powered.

• “Off ” mode. By holding the button (6) down 
for 8 seconds, only the central point remains lit 
on the display, and the boiler is off completely. 
The safety functions are not guaranteed in this 
mode.

 N.B.: in these conditions the boiler is consid-
ered still live even if there are no functions 
active.

• “Automatic vent” mode. When the function 
is enabled, every time the boiler is electrically 
powered, the system automatic vent function 
is activated (lasting 8 minutes). This function 
is displayed via a countdown signalled by the 
indicator (14). During this period the DHW 
and CH functions are not active.

 The “automatic vent” can be annulled by press-
ing the “reset” button (2).

• Display operation. The display lights up while 
the control panel is being used; after a set in-
activity period, the brightness drops until only 
the active symbols are displayed. The lighting 
mode can be varied via parameter t8 in the 
P.C.B. programming menu.
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2.8 СИГНАЛИ НЕПОЛАДОК ТА 
АНОМАЛІЙ.

Котел Victrix TT подає сигнал про присут-
ність аномалії шляхом відображення на 
дисплеї котла (14) відповідного коду аномалії 
за наступною таблицею:

Код По-
милки Порушення в роботі Причина Стан котла / Вирішення

01 Блокування через відсутність 
запалювання

Котел у разу запиту нагрівання гарячої води або опалення приміщення не вмикається 
в зазначений термін часу. При першому вмиканні або вмиканні після тривалого про-
стою пристрою може виникнути необхідність у виводі його з “блокування вмикання”.

Натиснути кнопку перезапуску Reset (1)

02
Блокування запобіжного 
термостату (при перевищенні 
заданої температури).

Під час роботи в нормальному режимі системи, якщо має місце надмірне внутрішнє 
нагрівання котла, він переходить в режим блокування. Натиснути кнопку перезапуску Reset (1)

03 Блокування термостату 
димових газів.

Під час роботи в нормальному режимі системи, якщо має місце надмірне внутрішнє 
нагрівання котла, він переходить в режим блокування. Натиснути кнопку перезапуску Reset (1)

04 Блокування опору контактів.
Плата подає сигнал про аномалію електричного контуру живлення газового клапану. 
Перевірити сполучення газового клапану (аномалія визначається та відображається 
лише у разі наявності запиту).

Натиснути кнопку перезапуску Reset (1)

05 Несправність датчика на пря-
мій лінії системи опалення Плата подає сигнал про аномалію на датчику NTC подачі. Котельний агрегат не вмикається (1)

06
Несправність датчика в 
контурі сантехнічної води 
для ГВП

Плата подає сигнал про аномалію на датчику NTC сантехнічної води для ГВП В такому 
разу уповільнується/вимикається також функція антифризу.

У цьому випадку котел продовжує виробляти гарячу 
воду, але зі зниженою продуктивністю (1).

08 Максимальна кількість 
перезапусків Кількість вже виконаних допустимих перезапусків .

Увага: можна скидати неполадку до 5 разів включно, 
після чого функцію буде заблоковано щонайменше на 
годину, щоб уможливити спроби щогодини – кількістю 
до 5 спроб максимально. Якщо вимкнути та знову 
ввімкнути пристрій, можна знову мати в запасі 5 спроб.

10 Недостатній тиск у контурі 
опалення

Не виявляється тиск води в контурі опалення, достатній для забезпечення правильної 
роботи котла.

Перевірити за манометром котла, щоб тиск в системі 
складав від 1 до 1,2 бар, при необхідності відновити 
необхідний рівень тиску.

15 Помилка конфігурації Плата виявляє несправність або невідповідність в електропроводці котла і не вмикається.

У разі відновлення нормальних умов, котел запуска-
ється знову без необхідності того, щоб прибігати до 
перезапуску "Reset". Перевірити, щоб конфігурації котла 
біли виконані належним чином (1).

16 Неполадка вентилятора Може мати місце у тому випадку, якщо мається механічне або електронне пошкодження 
вентилятора. Натиснути кнопку перезапуску "Reset" (1)

20 Блокування перешкоди 
полум'я Може мати місце у випадку розсіювання мережі даних або аномалії контролю за полум'ям. Натиснути кнопку перезапуску "Reset" (1)

24 Неполадка клавіатури Плата подає сигнал про аномалію на панелі.
У разі відновлення нормальних умов, котел запуска-
ється знову без необхідності того, щоб прибігати до 
перезапуску "Reset" (1).

29 Несправність датчика димо-
вих газів Плата подає сигнал про аномалію на датчику димових газів Котельний агрегат не вмикається (1)

31
Утрата зв’язку з 
дистанційним пультом 
управління

Реєструється у разі приєднання дистанційного пульту управління, що не сумісний з 
системою, або у разі переривання зв’язку між котлом та дистанційним управлінням..

Вимкнути і знову подати живлення на котел. Якщо після 
вимкнення/ввімкнення ДУ не встановлюється, котел 
переходить у режим локальної роботи, а отже працює, 
використовуючи команди, що передбачені на панелі 
управління. В даному випадку неможливо активувати 
функцію “Опалення” (1).

36 Втрата зв’язку з IMG Bus В результаті аномалії пульту управління котла, плати розділення на зони (опція) або 
IMG Bus переривається зв’язок між різними складовими.

Робота котельного агрегату не відповідає запиту на 
опалення (1)

37 Низька напруга живлення Відбувається у разі, коли напруга живлення нижче меж, допустимих для правильної 
роботи котла. 

У разі відновлення нормальних умов котел запускається 
знову без необхідності перезапуску "Reset" (1).

38 Втрата сигналу полум'я.
Відбувається у разі, коли котел запущено правильно, але несподівано затухне полум'я 
пальника; зробити нову спробу підпалювання, і в разі відновлення нормальних умов 
котел буде працювати без необхідності перезапуску "Reset".

У разі відновлення нормальних умов котел запускається 
знову без необхідності того, щоб прибігати до переза-
пуску "Reset" (1) (2).

43 Блокування через постійну 
втрату сигналу полум’я

Відбувається, якщо кілька разів підряд на протязі певного проміжку часу повторюєть-
ся помилка "Втрата сигналу полум'я (38)."

Натиснути на кнопку перезапуску "Reset", котел перед 
запуском проводить цикл попередньої вентиляції. (1)

44

Блокування в зв'язку з 
вичерпанням максимального 
часу відкриття наближення 
газового клапану

Відбувається у тому разі, коли газовий клапан залишається відкритим на протязі 
проміжку часу, що перевищує встановлений для правильної роботи котла, а котел 
при цьому не вмикається. 

Натиснути кнопку перезапуску "Reset" (1)

(1) Якщо блокування або аномалія не усувається, зверніться до кваліфікованого фахівця (наприклад, Служба технічної допомоги).
(2) Можна перевірити наявність цієї аномалії в переліку помилок, що зазначений в інформаційному меню.
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2.8 СИГНАЛИ НЕПОЛАДОК ТА 
АНОМАЛІЙ.

Котел Victrix TT подає сигнал про присут-
ність аномалії шляхом відображення на 
дисплеї котла (14) відповідного коду аномалії 
за наступною таблицею:

Код По-
милки Порушення в роботі Причина Стан котла / Вирішення

01 Блокування через відсутність 
запалювання

Котел у разу запиту нагрівання гарячої води або опалення приміщення не вмикається 
в зазначений термін часу. При першому вмиканні або вмиканні після тривалого про-
стою пристрою може виникнути необхідність у виводі його з “блокування вмикання”.

Натиснути кнопку перезапуску Reset (1)

02
Блокування запобіжного 
термостату (при перевищенні 
заданої температури).

Під час роботи в нормальному режимі системи, якщо має місце надмірне внутрішнє 
нагрівання котла, він переходить в режим блокування. Натиснути кнопку перезапуску Reset (1)

03 Блокування термостату 
димових газів.

Під час роботи в нормальному режимі системи, якщо має місце надмірне внутрішнє 
нагрівання котла, він переходить в режим блокування. Натиснути кнопку перезапуску Reset (1)

04 Блокування опору контактів.
Плата подає сигнал про аномалію електричного контуру живлення газового клапану. 
Перевірити сполучення газового клапану (аномалія визначається та відображається 
лише у разі наявності запиту).

Натиснути кнопку перезапуску Reset (1)

05 Несправність датчика на пря-
мій лінії системи опалення Плата подає сигнал про аномалію на датчику NTC подачі. Котельний агрегат не вмикається (1)

06
Несправність датчика в 
контурі сантехнічної води 
для ГВП

Плата подає сигнал про аномалію на датчику NTC сантехнічної води для ГВП В такому 
разу уповільнується/вимикається також функція антифризу.

У цьому випадку котел продовжує виробляти гарячу 
воду, але зі зниженою продуктивністю (1).

08 Максимальна кількість 
перезапусків Кількість вже виконаних допустимих перезапусків .

Увага: можна скидати неполадку до 5 разів включно, 
після чого функцію буде заблоковано щонайменше на 
годину, щоб уможливити спроби щогодини – кількістю 
до 5 спроб максимально. Якщо вимкнути та знову 
ввімкнути пристрій, можна знову мати в запасі 5 спроб.

10 Недостатній тиск у контурі 
опалення

Не виявляється тиск води в контурі опалення, достатній для забезпечення правильної 
роботи котла.

Перевірити за манометром котла, щоб тиск в системі 
складав від 1 до 1,2 бар, при необхідності відновити 
необхідний рівень тиску.

15 Помилка конфігурації Плата виявляє несправність або невідповідність в електропроводці котла і не вмикається.

У разі відновлення нормальних умов, котел запуска-
ється знову без необхідності того, щоб прибігати до 
перезапуску "Reset". Перевірити, щоб конфігурації котла 
біли виконані належним чином (1).

16 Неполадка вентилятора Може мати місце у тому випадку, якщо мається механічне або електронне пошкодження 
вентилятора. Натиснути кнопку перезапуску "Reset" (1)

20 Блокування перешкоди 
полум'я Може мати місце у випадку розсіювання мережі даних або аномалії контролю за полум'ям. Натиснути кнопку перезапуску "Reset" (1)

24 Неполадка клавіатури Плата подає сигнал про аномалію на панелі.
У разі відновлення нормальних умов, котел запуска-
ється знову без необхідності того, щоб прибігати до 
перезапуску "Reset" (1).

29 Несправність датчика димо-
вих газів Плата подає сигнал про аномалію на датчику димових газів Котельний агрегат не вмикається (1)

31
Утрата зв’язку з 
дистанційним пультом 
управління

Реєструється у разі приєднання дистанційного пульту управління, що не сумісний з 
системою, або у разі переривання зв’язку між котлом та дистанційним управлінням..

Вимкнути і знову подати живлення на котел. Якщо після 
вимкнення/ввімкнення ДУ не встановлюється, котел 
переходить у режим локальної роботи, а отже працює, 
використовуючи команди, що передбачені на панелі 
управління. В даному випадку неможливо активувати 
функцію “Опалення” (1).

36 Втрата зв’язку з IMG Bus В результаті аномалії пульту управління котла, плати розділення на зони (опція) або 
IMG Bus переривається зв’язок між різними складовими.

Робота котельного агрегату не відповідає запиту на 
опалення (1)

37 Низька напруга живлення Відбувається у разі, коли напруга живлення нижче меж, допустимих для правильної 
роботи котла. 

У разі відновлення нормальних умов котел запускається 
знову без необхідності перезапуску "Reset" (1).

38 Втрата сигналу полум'я.
Відбувається у разі, коли котел запущено правильно, але несподівано затухне полум'я 
пальника; зробити нову спробу підпалювання, і в разі відновлення нормальних умов 
котел буде працювати без необхідності перезапуску "Reset".

У разі відновлення нормальних умов котел запускається 
знову без необхідності того, щоб прибігати до переза-
пуску "Reset" (1) (2).

43 Блокування через постійну 
втрату сигналу полум’я

Відбувається, якщо кілька разів підряд на протязі певного проміжку часу повторюєть-
ся помилка "Втрата сигналу полум'я (38)."

Натиснути на кнопку перезапуску "Reset", котел перед 
запуском проводить цикл попередньої вентиляції. (1)

44

Блокування в зв'язку з 
вичерпанням максимального 
часу відкриття наближення 
газового клапану

Відбувається у тому разі, коли газовий клапан залишається відкритим на протязі 
проміжку часу, що перевищує встановлений для правильної роботи котла, а котел 
при цьому не вмикається. 

Натиснути кнопку перезапуску "Reset" (1)

(1) Якщо блокування або аномалія не усувається, зверніться до кваліфікованого фахівця (наприклад, Служба технічної допомоги).
(2) Можна перевірити наявність цієї аномалії в переліку помилок, що зазначений в інформаційному меню.
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2.5 HATA VE ARIZA HALLERİNİN 
BİLDİRİLMESİ.

Victrix TT kombi olası arızaları, aşağıdaki tab-
loya göre, kombi ekranı üzerinde görüntülenen 
bir kod aracılığı ile bildirir (14): 

Hata 
kodu İşaretlenmiş anormallik Nedeni Kazan durumu/ Çözüm

01 Ateşleme eksikliği 
engeli

Oda ısıtma veya sıcak kullanma suyu üretimi talebi durumunda 
önceden belirlenmiş süre içinde ateşlenmiyor. Cihazın ilk kez 
ateşlenmesinde veya uzun bir süre çalıştırılmamasından sonra 
“ateşleme engeli” halinin kaldırılması için müdahalede bulunulması 
gerekebilir.

Reset (1) düğmesine basın

02
Emniyet termostatı 
arızası (aşırı ısınmadan 
ötürü)

Normal çalışma evresi süresince herhangi bir arızadan ötürü içeride 
aşırı ısınma oluşursa kombi aşırı ısınmadan ötürü engelleme safha-
sına girer.

Reset (1) düğmesine basın

03 Baca (atık gaz) termos-
tat arızası 

Normal çalışma evresi süresince herhangi bir arızadan ötürü içeride 
atık gazın aşırı sıcaklığı nedeniyle kombi arızaya geçer. Reset (1) düğmesine basın

04 Bağlantıların dayanık-
lılık engeli

Elektronik kart (P.C.B.) gidiş NTC sensöründe arıza belirledi. Aynı 
bağlantıyı denetleyin. (anomali sadece bir istek üzerine tespit edilir 
ve görünür).

Reset (1) düğmesine basın

05 Gidiş Suyu Sensöründe 
arıza Elektronik kart (P.C.B.) gidiş NTC sensöründe arıza belirledi. Kombi çalışmıyor (1)

06 Sıcak kullanım suyu 
sensör arızası

Kartın NTC kullanım suyu sensöründe arıza veya hata tespit etmesi 
durumunda kombi bu hata durumunu bildirir.

Kombi sıcak kullanma suyu üretmeye 
devam eder fakat iyi verim alınamaz (1)

08 Maksimum reset sayısı Kullanılabilir reset sayısı mevcut zaten.

Dikkat: arızayı üst üste en fazla 5 defa 
resetlemek mümkündür, ardından en azın-
dan bir saat boyunca fonksiyon durdurulur 
ve en fazla 5 deneme olmak üzere, saat 
başına bir deneme hakkı daha kazanılır. 
Kaldırma ve güçü cihazı yeniden uygulama 
suretiyle 5 deneme olanağı daha kazanılır.

10 Tesisat basıncı yetersiz Kombinin sağlıklı ve düzgün çalışabilmesi için yeterli derecede basınç 
tesisat içerisinde tespit edilemiyor.

Kombinin manometresini kontrol ediniz, 
doğru basınç değerinin 1÷1,2 bar arasında 
olması gerekmektedir, gerekli olması halin-
de doğru basıncı sağlayınız.

15 Konfigurasyon hatası Elektronik kart bir anomali tespit eder ya da bir tutarsızlık elektrik 
tesisatında kazan başlamaz.

Normal koşulların eski hallerine getirilme-
leri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan 
tekrar çalışır. Kombinin doğru yapılandı-
rılmış olduğundan emin olun (1)

16 Fan arızası Fanın elektronik veya mekanik bir arızası olması halinde görülür. Reset (1) düğmesine basın

20 Parazit alev engelleme Tesisat devresinde kacak olması halinde veya alev kontrol anormal-
liklerinde görülür. Reset (1) düğmesine basın

24 Tuş takımı anormalliği Elektronik kart tuş takımında bir arıza belirledi.
Normal koşulların eski hallerine geti-
rilmeleri ile kombi resetlemeye gerek 
kalmadan tekrar çalışır (1).

29 Atık gaz sensörü arızası Elektronik kart, atık gaz sensöründe bir anormallik belirledi. Kombi çalışmıyor (1)

31 Uzaktan kumanda ile 
iletişim kaybı

Uygun olmayan bir uzaktan kumandaya bağlanması halinde oluşur, 
veyahut da kombi ile uzaktan kumanda arasındaki bir iletişim 
kaybı halinde saptanır

Kesin ve yeniden güç verin kombiye. Eğer 
yeniden çalıştırmada Uzaktan Kumanda 
belirtilmezse kombi lokal işlem moduna 
geçer ve böylece kombide halihazırda 
mevcut kumandaları kullanır. Bu durumda 
kombi “Isıtma” (1) işlevini harekete geçir-
mek mümkün değildir.

36 IMG Bus bağlantısı 
koptu

Kazan biriminde anomali durumunda, üstünde belgili tanımlık eti-
ket(optional) ya da IMG Bus arasındaki çeşitli bileşenlerin iletişimi 
durur.

Kombinin kumanda panelinde oluşan bir 
arıza nedeniyle, bölgeleri kontrol eden üni-
te (D.I.M.) (isteğe bağlı) kumanda paneli 
arasında veya IMG Bus üzerinde iletişim 
kaybolur,  Kombi ortamın ısıtma isteklerini 
karşılamıyor (1)

37 Alçak güç kaynağı 
gerilimi

Elektrik voltajı, kombinin doğru çalışması için ön görülen sınırların 
altına indiğinde görülür. 

Normal koşulların eski hallerine getirilme-
leri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan 
tekrar çalışır (1)

38 Alev sinyali kaybı

Kombi doğru şekilde ateşlendiği ve brülör alevinin beklenmedik bir 
sönüşü meydana geldiği durumlarda görülür; yeniden ateşleme dene-
mesi yapılır ve kombinin normal koşullarının sağlanması durumunda 
reset edilmesine gerek duyulmaz.

Normal koşulların eski hallerine getirilme-
leri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan 
tekrar çalışır (1) (2)

(1) Blok veya arızanın sürmesi halinde uzman bir firmaya müracaat edin (örneğin Yetkili Teknik Servisi).
(2) kontrol edinebilir bu anomali yalnızca hataları menüsünde bulunan "Bilgi" listesinde
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2.5 INDICACIONES DE ANOMALÍAS Y 
AVERÍAS.

La caldera Victrix TT señala una posible anoma-
lía mediante un código visualizado en la pantalla 
de la caldera (14) según la siguiente tabla:

Código 
de Error Anomalía señalada Causa Estado caldera / Solución

01 Bloqueo por fallo de 
encendido

La caldera en caso de solicitud de calefacción ambiente o de producción de agua 
caliente sanitaria no se enciende en el tiempo predeterminado. En el primer 
encendido o después de un período prolongado de inactividad del aparato puede 
que sea necesario eliminar un bloqueo.

Presione el pulsador de Reset (1)

02
Bloqueo por termostato 
de seguridad (sobretempe-
ratura)

Durante el régimen normal de funcionamiento, si se produce, por causa de una 
anomalía, un excesivo sobrecalentamiento interno, la caldera efectúa un bloqueo. Presione el pulsador de Reset (1)

03 Bloqueo por termostato de 
humos

Durante el funcionamiento normal, si se produce, por causa de una anomalía, un 
excesivo sobrecalentamiento de los humos, la caldera se bloquea Presione el pulsador de Reset (1)

04 Bloqueo de la resistencia 
contactos

La tarjeta electrónica detecta una anomalía en la alimentación de la válvula del 
gas. Compruebe la conexión de esta. (la anomalía se detecta y visualiza solo en 
presencia de una solicitud).

Presione el pulsador de Reset (1)

05 Anomalía de la sonda 
de ida La tarjeta detecta una anomalía en la sonda NTC ida. La caldera no arranca (1)

06 Anomalía de la sonda 
sanitaria

La tarjeta detecta una anomalía en la sonda NTC sanitario. En este caso además 
se prohíbe la función antihielo

La caldera continúa a producir agua caliente sa-
nitaria pero con un nivel de prestaciones inferior 
al óptimo (1)

08 N.° máximo de reset Número de resets disponibles ya realizados.

Atención: Es posible resetear la anomalía 5 veces se-
guidas, pero agotadas estas oportunidades ya no será 
posible hacer el reset durante una hora y se puede 
intentar el encendido de nuevo a cada hora por un 
máximo de 5 intentos. Apagando y volviendo a en-
cender el aparato se vuelven a recuperar 5 intentos.

10 Presión de instalación 
insuficiente

La presión detectada del agua en el circuito de calefacción no es suficiente para 
garantizar el funcionamiento correcto de la caldera.

Compruebe en el manómetro de la caldera que la 
presión de la instalación se encuentre entre 1÷1,2 
bar y de ser necesario restaure la presión correcta.

15 Error de configuración La caldera no arranca porque la tarjeta detecta una anomalía o una incongruencia 
en los cables eléctricos.

Si se restablecen las condiciones normales, la cal-
dera arranca de nuevo sin necesidad de reiniciarla. 
Compruebe que la caldera esté configurada en el 
modo correcto (1)

16 Anomalía en el ventilador Se produce si el ventilador tiene una avería mecánica o electrónica. Presione el pulsador de Reset (1)

20 Bloqueo de la llama 
parásita

Se produce en caso de dispersión del circuito de detección o anomalía en el control 
de la llama. Presione el pulsador de Reset (1)

24 Anomalía en el teclado La tarjeta detecta una anomalía en el teclado.
Si se restablecen las condiciones normales, 
la caldera arranca de nuevo sin necesidad de 
reiniciarla (1).

29 Anomalía sonda humos La tarjeta detecta una anomalía en la sonda de humos La caldera no arranca (1)

31 Pérdida de comunicación 
con el mando remoto

Sucede en caso de conexión a un mando remoto incompatible, o bien en caso 
de problemas de comunicación entre la caldera y el mando remoto.

Quite y vuelva a suministrar tensión a la caldera. 
Si al encender no se detecta el mando remoto, la 
caldera pasa al modo de funcionamiento local, o 
sea utilizando los mandos presentes en el panel 
de mandos. En este caso, no es posible activar la 
función “Calefacción” (1).

36 Caída comunicación IMG 
BUS

Debido a una anomalía en la centralita de la caldera, en la tarjeta de zonas (opcional) 
o en el IMG Bus se interrumpe la comunicación entre los diversos componentes.

La caldera no satisface las solicitudes de calefac-
ción (1)

37 Baja tensión de alimen-
tación

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 necesidad de reiniciarla (1)

38 Pérdida señal de llama
Tiene lugar si la caldera está encendida correctamente y se apaga inesperadamente 
la llama del quemador; se lleva a cabo un nuevo intento de encendido y en caso de 
restablecimiento de las condiciones normales, la caldera no necesita ser reiniciada.

Si se restablecen las condiciones normales, la caldera 
arranca de nuevo sin necesidad de reiniciarla (1) (2)

43 Bloqueo por pérdida de 
señal de llama

Tiene lugar si se presenta varias veces consecutivas durante un tiempo preesta-
blecido el error “Pérdida señal de llama (38)”.

Presione el pulsador de Reset, la caldera antes de 
volver a encenderse realiza un ciclo de posventi-
lación. (1)

44

Bloqueo por haber 
superado la acumulación 
de tiempo máximo de 
aperturas cercanas 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. 

Presione el pulsador de Reset (1)

(1) Si el bloqueo o la anomalía continúan, es necesario llamar a una empresa habilitada (por ejemplo el Servicio de Asistencia Técnica)
(2) Esta anomalía se puede controlar solo en la lista de los errores del menú “Información”
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2.5 SIGNALIZACIJA KVARA I 
ANOMALIJE.

Kotao Victrix TT signalizuje eventualnu 
anomaliju šifrom na način da je prikaže na 
displeju kotla (14) u skladu sa sledećom tabelom:

Šifra 
Greške

Signalizovana 
anomalija Uzrok Stanje kotla /Rešenje

01 Blokada zbog 
neuključivanja

Kotao se u slučaju grejanja prostora ili proizvodnje tople sanitarne 
vode ne uključuje u predodređenom roku. Pri prvom uključivanju 
ili posle duže neaktivnosti aparata, možda će se morati intervenisati 
radi uklanjanja blokade.

Pritisnite dugme za Reset (1)

02
Blokada sigurnosnog 
termostata ( previsoka 
temperatura)

Tokom normalnog režima rada ako zbog neke anomalije dođe do 
preteranog unutrašnjeg zagrevanja, kotao ide u stanje blokade. Pritisnite dugme za Reset (1)

03 Blokada termostata 
dima

Tokom normalnog režima rada ako zbog neke anomalije dođe do 
preteranog zagrevanja dima, kotao ide u stanje blokade Pritisnite dugme za Reset (1)

04 Blokada otpora 
kontakata

Elektronska kartica otkriva anomaliju napajanje gasnog ventila. 
Proverite povezanost iste. (anomalija se otkriva i prikazuje samo kada 
postoji neki zahtev).

Pritisnite dugme za Reset (1)

05 Anomalija polazne 
sonde Kartica otkriva anomaliju polazne sonde NTC. Kotao se ne pokreće (1)

06 Anomalija sanitarne 
sonde

Kartica otkriva anomaliju sanitarne sonde NTC. U tom je slučaju 
inhibirana anti-friz funkcija

Kotao nastavlja da proizvodi toplu sanitarnu 
vodu ali ispod optimalnih performansi (1) 

08 Maksimalan broj 
resetovanja Broj dostupnih već obavljenih reseta.

Pažnja: moguće je resetovati grešku 
maksimalno sve do 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. Ako 
isključite pa onda uključite aparat, dobijate 
ponovnih 5 pokušaja.

10 Nedovoljan pritisak 
uređaja

Nema dovoljnog pritiska vode u unutrašnjosti kruga za grejanje da bi 
se garantovao pravilan rad kotla.

Proverite na manometru kotla da je pritisak 
uređaja u rasponu od 1÷1,2 bara i eventualno 
obnovite pravilan pritisak.

15 Pogrešna konfiguracija Kartica otkriva 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. Uverite se da je kotao ispravno 
konfigurisan (1).

16 Anomalija ventilatora Do toga dolazi kada ventilator ima mehanički ili elektronski kvar. Pritisnite dugme za Reset (1)

20 Blokada parazitnog 
pamena

Do njega dolazi u slučaju disperzije u krugu za otkrivanje ili anomaliju 
kontrole plamena. Pritisnite dugme za Reset (1)

24 Greška na tastaturi Kartica otkriva anomaliju na tastaturi.
U slučaju vraćanja na normalne vrednosti 
, kotao se ponovo pokreće bez potrebe da 
se resetuje (1)

29 Anomalija sonde za 
dim Kartica otkriva anomaliju sonde za dim. Kotao se ne pokreće (1)

31
Nema komunika-
cije sa daljinskim 
upravljačem

Pojavljuje se u slučaju spajanja na nekompatibilni daljinski 
upravljač, ili u slučaju pada komunikacije između kotla i daljinskog 
upravljača.

Isključite i ponovo uključite napon kotlu. 
Ako se kod ponovnog uključivanja ne pre-
pozna Daljinski Upravljač, kotao prelazi u 
način lokalnog rada i koriste se komande 
koje se nalaze na komandnoj ploči. U ovom 
slučaju ne može da se aktivira funkcija 
“Grejanje” (1).

36 Nema komunikacije sa 
IMG Bus

Zbog anomalije na centralici kotla, na zonskoj kartici (opcija) ili IMG 
Bus, dolazi do prekida komunikacije između raznih komponenata.

Kotao ne zadovoljava zahteve za grejanjem 
(1)

37 Niski napon napajanja Do ove greške dolazi kada je napon napajanja niži od dozvoljene granice 
za ispravan rad kotla. 

U slučaju vraćanja na prethodne vrednosti, 
kotao se pokreće bez potrebe da se resetuje 
(1)

38 Nema 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.

U slučaju vraćanja na prethodne vrednosti, 
kotao se pokreće bez potrebe da se resetuje 
(1) (2)

43 Blokada zbog gubitka 
signala plamena

Do ovoga dolazi ako se u predodređenom roku uzastopno više puta 
pojavi greška "Gubitak signala plamena (38)". 

Pritisnite dugme za Reset, kotao pre nego 
što se ponovo pokrene obavlja ciklus 
postventilacije. (1)

(1) Ako se anomalija ni tako ne reši, morate pozvati osposobljenog tehničara (na primer Tehnički Servis firme).
(2) Možete proveriti ovu anomaliju samo na listi grešaka koja postoji u meniju "Informacije"
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2.5 ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЛОМКАХ И 
НЕИСПРАВНОСТЯХ.

На котле Victrix TT сигнал о неполадке 
подаётся при помощи кода, отображаемого 
на дисплее котла (14), согласно следующей 
таблице:

Код 
Ошибки Отображённая неполадка Причина Состояние котла / Решение

01 Блокировка зажигания
Котёл, в случае заявки на отопление помещения или производства ГВС, не вклю-
чается в установленное время. При первом включении агрегата или после его 
продолжительного простоя может потребоваться устранение блокировки.

Нажать на кнопку Сброса (1)

02
Блокировка предохра-
нительного термостата 
(перегрев)

Во время нормального режима работы, если при неполадке появляется внутренний 
перегрев, котел блокируется по перегреву. Нажать на кнопку Сброса (1)

03 Блокировка датчика 
температуры дыма 

Во время нормального режима работы, если при неполадке появляется перегрев 
отработанных газов, котел блокируется по перегреву. Нажать на кнопку Сброса (1)

04 Блокировка сопротивления 
контактов

Электронная плата обнаруживает неполадку в питании газового клапана. Прове-
рить, что выполнено подключение. (неполадка обнаруживается и показывается 
только при наличии запроса).

Нажать на кнопку Сброса (1)

05 Неисправность датчика 
подачи. Плата обнаруживает неполадку на датчике NTC на подаче. Котел не запускается (1)

06 Неисправность зонда хо-
зяйственно-бытовой воды

Плата обнаружила неполадку на датчике NTC на горячем водоснабжении. В этом 
случае также не может быть запущена защитная функция от замерзания.

Котёл продолжает производить ГВС, но не достигая 
оптимальных эксплуатационных показателей (1)

08 Максимальное количество 
сбросов Число уже выполненных сбросов из возможных.

Внимание! Данную неисправность можно сбросить 
до 5 раз подряд, после чего, доступ к данной функ-
ции отключается в течение не менее одного часа, 
после чего котел осуществляет 1 попытку каждый 
час, максимальное число попыток – 5. После отклю-
чения и последующей подачи электропитания на 
оборудование вновь предоставляется возможность 
осуществить 5 попыток.

10 Недостаточное давление в 
системе

Давления воды в системе отопления недостаточно для гарантирования правильной 
работы котла.

Убедиться с помощью манометра котла, что давле-
ние в системе находится в диапазоне 1÷1,2 бар, при 
необходимости восстановить правильное давление.

15 Ошибка конфигурации Электронный блок фиксирует неисправность или бессвязность на электрическом 
каблировании, котел не запускается.

При возобновлении нормальных условий котел пе-
реходит на нормальную работу без необходимости 
в сбросе. Проверить, что правильно выполнены 
настройки котла (1)

16 Неисправность венти-
лятора Отображается при механических или электронных поломках вентилятора. Нажать на кнопку Сброса (1)

20 Блокировка при помехах 
пламени

Возникает в случае потерь на данном контуре или при неполадках контроля 
пламени. Нажать на кнопку Сброса (1)

24 Неисправность кнопочного 
пульта Плата обнаружила неполадку на кнопочном пульте.

При возобновлении нормальных условий котел 
переходит на нормальную работу без необходи-
мости в сбросе (1).

29 Неполадка датчика дыма Плата обнаружила неполадку на дымовом датчике Котел не запускается (1)

31 Потеря связи с дистанцион-
ным управлением

Возникает в случае подключения к несовместимому дистанционному управлению, 
или в случае потери коммуникации между котлом и Дистанционным Управлением.

Отключить и вновь подать напряжение на котел. 
Если повторный запуск также не был успешным, 
и связь с дистанционным управлением не восста-
новилась, котел переходит на недистанционный 
режим работы при помощи органов управления, 
имеющихся на панели управления. В этом случае не-
возможно активировать функцию “Отопление” (1).

36 Потеря связи IMG Bus. В связи с неполадкой на контроллере котла, на зонной плате (опция) или на шине 
IMG Bus прерывается связь между различными компонентами. Котёл не удовлетворяет требованиям нагрева (1)

37 Низкое напряжение 
питания

Отображается в том случае, если напряжение питания ниже допустимого предела 
для правильной работы котла. 

При возобновлении нормальных условий котел 
переходит на нормальную работу без необходимо-
сти в сбросе (1).

38 Потеря сигнала пламени

Происходит в том случае, если после того, как произошло успешное зажигание 
пламени горелки котла, происходит его непредвиденное погашение; происходит 
повторная попытка зажигания и в том случае, если восстановлены нормальные 
условия котла, нет необходимости в сбросе.

При возобновлении нормальных условий котел пе-
реходит на нормальную работу без необходимости 
в сбросе (1) (2)

43 Блокировка из-за потери 
сигнала пламени

Возникает, если несколько раз в течении установленного времени появляется 
ошибка “Потеря сигнала пламени (38)”.

Нажать на кнопку Сброса, перед запуском котёл 
выполнит цикл поствентиляции. (1)

(1) Если блокировка или неполадка не устраняется, следует обращаться к уполномоченной организации (например, в Сервисную службу компании). 
(2) Данную неполадку можно проверить только в перечне ошибок в меню “Информация”
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2.5 TROUBLESHOOTING.
The Victrix TT boiler reports any anomalies via a 
code shown on the boiler display (14) according 
to the following table:

Error 
Code Anomaly signalled Cause Boiler status / Solution

01 No ignition block

In the event of request of room central heating or domestic hot 
water production, the boiler does not switch on within the preset 
time. Upon appliance commissioning or after extended downtime, 
it may be necessary to eliminate the block.

Press the Reset button (1)

02
Safety thermostat 
block (over-temper-
ature)

During normal operation, if a fault causes excessive overheating 
internally, the boiler goes into overheating block. Press the Reset button (1)

03 Flue safety thermostat 
block

During normal operation, if a fault causes excessive flue gas overheat-
ing, the boiler blocks Press the Reset button (1)

04 Contacts resistance 
block

The P.C.B. detects an anomaly on the gas valve supply. Check the 
connection. (the anomaly is detected and displayed only in the event 
of a request).

Press the Reset button (1)

05 Flow probe anomaly The board detects an anomaly on the flow NTC probe. The boiler does not start (1)

06 Domestic hot water 
probe anomaly

The board detects an anomaly on the domestic hot water NTC probe. 
In this case the antifreeze function is also inhibited

In this case the boiler continues to produce 
domestic hot water but not with optimal 
performance (1)

08 Maximum N° of reset Number of allowed resets that have already performed.

Attention: 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. By switching the appliance on and 
off again, the 5 attempts are re-acquired.

10 Insufficient system 
pressure

Water pressure inside the central heating circuit that is sufficient to 
guarantee the correct operation of the boiler is not detected.

Check on the boiler pressure gauge (1) that 
the system pressure is between 1÷1.2 bar 
and restore the correct pressure if necessary.

15 Configuration error If the board detects an anomaly or incongruity on the electric wiring, 
the boiler will not start.

If normal conditions are restored the boiler 
restarts without having to be reset. Check 
that the boiler is configured correctly (1)

16 Fan anomaly This occurs if the fan has a mechanical or electrical fault. Press the Reset button (1)

20 Parasite flame block This occurs in the event of a leak on the detection circuit or anomaly 
in the flame control unit. Press the Reset button (1)

24 Push button control 
panel anomaly The board detects an anomaly on the pushbutton panel. If normal conditions are restored the boil-

er restarts without having to be reset (1).
29 Flue probe anomaly The board detects an anomaly on the flue gas probe The boiler does not start (1)

31 Loss of remote control 
communication

This occurs if an incompatible remote control is connected, or if 
communication between the boiler and the remote control is lost.

Power cycle the boiler. If the Remote Con-
trol is still not detected on re-starting the 
boiler will switch to local operating mode, 
i.e. using the controls on the control panel. 
In this case the “Central Heating” (1) mode 
cannot be activated.

36 IMG Bus communica-
tion loss

Communication between the various components is interrupted due 
to an anomaly on the boiler control unit, on the zone control unit or 
on the IMG Bus.

The boiler does not satisfy the room heating 
requests (1).

37 Low power supply 
voltage

This occurs when the power supply voltage is lower than the allowed 
limits for the correct boiler operation. 

If normal conditions are restored the boiler 
restarts without having to be reset (1)

38 Loss of flame signal
This occurs when the boiler is ignited correctly and the burner flame 
switches off unexpectedly; a new attempt at ignition is performed and 
if normal conditions are restored, the boiler does not have to be reset.

If normal conditions are restored the boiler 
restarts without having to be reset (1) (2)

43 Block due to loss of 
flame signal

This occurs if the ''Flame signal loss'' error occurs many times in a 
row within a preset period (38).

Press the Reset button, before restarting, 
the boiler will run a post-ventilation 
cycle. (1)

44

Block for exceeding the 
maximum accumulat-
ed time, close gas valve 
opening

This occurs if the gas valve remains open for longer than required 
for normal operation, without
the boiler switching on. 

Press the Reset button (1)

46 Low temperature safety 
thermostat (optional)

During normal operation, if an anomaly causes excessive overheating 
of the flow temperature in low temperature conditions, the boiler 
blocks.

In this case, after suitable cooling, it is 
possible to reset the thermostat (see relative 
instructions sheet). (1).

(1) If the block or anomaly persists, contact an authorised company (e.g. Technical After-Sales Service).
(2) The anomaly can only be verified in the list of errors in the “Information” menu
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Код По-
милки Порушення в роботі Причина Стан котла / Вирішення

46 Вмикання термостату низької 
температури (опція)

Під час роботи в нормальному режимі системи, якщо в зв'язку з аномалією відбувається 
надмірне нагрівання на подачі при низькій температурі, котел переходить в режим 
блокування.

В такому разі після відповідного охолодження можна 
провести перезапуск термостату (див. відповідний лист 
з інструкціями). (1).

47 Обмеження потужності 
пальника

В тому разі, коли відзначається надто висока температура димових газів, котельний 
агрегат обмежує потужність пальника, щоб запобігти пошкодженню. (1)

51
Втрата зв’язку з безпровід-
ним дистанційним управлін-
ням CAR

У разі втрати зв'язку між котельним агрегатом та безпровідним пультом ДУ CAR по-
дається сигнал про аномалію, після якого керування котлом можна здійснювати тільки 
через пульт управління самого котла.

Перевірити роботу безпровідного пульту ДУ CAR, 
перевірити заряд батарейок (див. відповідний посібник 
з інструкціями).

59 Блокування частоти мережі 
електричного живлення Плата відзначає аномальну частоту мережі електричного живлення. Котельний агрегат не вмикається (1)

60 Аномалія циркуляційний 
насос заблокований

Циркуляційний насос зупинився з однієї з наступних причин:

Крильчатка насоса заблокована, електрична несправність.

Спробувати розблокувати циркуляційний насос, як 
описано у відповідному пункті. У разі відновлення нор-
мальних умов, котел запускається знову без необхідності 
того, щоб прибігати до перезапуску "Reset" (1).

61 Наявність повітря в циркуля-
ційному насосі В циркуляційному насосі є повітря; циркуляційний насос не може працювати.

Вивести повітря з циркуляційного насоса і контура 
опалення. У разі відновлення нормальних умов, котел 
запускається знову без необхідності того, щоб прибігати 
до перезапуску "Reset" (1).

62 Запит на повне тарування
Відзначається відсутність тарування електронної плати. Може статися після заміни 
електронної плати або в разі зміни параметрів вузла повітря/газ, що вимагає "повного 
тарування".

Котельний агрегат не вмикається (1)

72 Запит на швидке тарування Відзначається зміна деяких параметрів, що вимагає "швидкого тарування". Котельний агрегат не вмикається (1)

73
Відзначається значне зміщен-
ня датчика подачі та запобіж-
ного датчика подачі.

Плата відзначає аномалію в зчитуванні даних температури з боку датчиків NTC подачі, 
їх причини: дефект датчика, невірне позиціювання, недостатня циркуляція системи, 
забивання первинного теплообмінника з боку води.

У разі відновлення нормальних умов котел запускається 
знову без необхідності перезапуску "Reset" (1).

74 Аномалія запобіжного датчи-
ка подачі Плата подає сигнал про аномалію на запобіжному датчику NTC подачі. Котельний агрегат не вмикається (1)

77 Аномалія датчика контролю 
горіння На газовому клапані значення току поза діапазону. Котельний агрегат не вмикається (1)

78 Аномалія датчика контролю 
горіння Відзначається надто високий потік на газовому клапані. Котельний агрегат не вмикається (1)

79 Аномалія датчика контролю 
горіння Відзначається надто низький потік на газовому клапані. Котельний агрегат не вмикається (1)

80
Блокування в зв'язку з непо-
ладками в роботі електронної 
плати

Відбувається у разі неполадок в роботі електронної плати, що регулює клапан. Натиснути кнопку перезапуску "Reset" (1)

84
Аномалія горіння - відбува-
ється зниження потужності/
напору

Відзначається низький тиск подачі в газовій системі. В результаті цього обмежується 
потужність агрегату, що призводить до подачі сигналу про аномалію.

У разі відновлення нормальних умов, котел запуска-
ється знову без необхідності того, щоб прибігати до 
перезапуску "Reset" (1) (2).

87 Блокування управління газо-
вого клапану

Відзначаються неполадки в роботі одного або кількох складових вузла, що здійснює 
управління газового клапану. Котельний агрегат не вмикається (1)

88 Блокування управління газо-
вого клапану

Відзначаються неполадки в роботі одного або кількох складових вузла, що здійснює 
управління газового клапану. Котельний агрегат не вмикається (1)

89 Сигнал про нестабільне го-
ріння

Полум'я нестабільне з наступних причин: присутність димових газів у системі 
циркуляції, вітер, тиск газу нестабільний, швидкість вентилювання нестабільна або 
неполадки в роботі системи.

Котельний агрегат продовжує працювати (1) (2)

90 Сигнал про горіння за рамка-
ми діапазону

Сигнал, що процес горіння на протязі довгого проміжку часу відбувається поза рамка-
ми встановленого діапазону. Котельний агрегат продовжує працювати (1) (2)

91 Блокування в зв'язку з невір-
ним вмиканням Плата вичерпала всі можливі дії для досягнення оптимального вмикання запальника. Натиснути кнопку перезапуску "Reset" (1)

92 Обмеження корекції обертів 
вентилятора Система вичерпала всі можливі корекції для кількості обертів вентилятора. Котельний агрегат продовжує працювати (1) (2)

93 Сигнал про горіння за рамка-
ми діапазону

Сигнал, що процес горіння на протязі певного проміжку часу відбувається поза 
рамками встановленого діапазону. Котельний агрегат продовжує працювати (1) (2)

94 Аномалія горіння
Відзначається проблема контролю горіння, що може бути спричинена: низьким тис-
ком газу, рециркуляцією димових газів, дефектами газового клапану або електронної 
плати.

У разі відновлення нормальних умов, котел запуска-
ється знову без необхідності того, щоб прибігати до 
перезапуску ("Reset") (1) (2).

95 Сигнал про переривчасте го-
ріння Система відзначає переривчастість в сигналі горіння. Котельний агрегат продовжує працювати (1) (2)

96 Система виводу димових газів 
забита Може мати місце у випадку забивання системи виведення димових газів.

Котельний агрегат не вмикається (1)

У разі відновлення нормальних умов, котел запуска-
ється знову без необхідності того, щоб прибігати до 
перезапуску "Reset".

(1) Якщо блокування або аномалія не усувається, зверніться до кваліфікованого фахівця (наприклад, Служба технічної допомоги).
(2) Можна перевірити наявність цієї аномалії в переліку помилок, що зазначений в інформаційному меню.
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Код По-
милки Порушення в роботі Причина Стан котла / Вирішення

46 Вмикання термостату низької 
температури (опція)

Під час роботи в нормальному режимі системи, якщо в зв'язку з аномалією відбувається 
надмірне нагрівання на подачі при низькій температурі, котел переходить в режим 
блокування.

В такому разі після відповідного охолодження можна 
провести перезапуск термостату (див. відповідний лист 
з інструкціями). (1).

47 Обмеження потужності 
пальника

В тому разі, коли відзначається надто висока температура димових газів, котельний 
агрегат обмежує потужність пальника, щоб запобігти пошкодженню. (1)

51
Втрата зв’язку з безпровід-
ним дистанційним управлін-
ням CAR

У разі втрати зв'язку між котельним агрегатом та безпровідним пультом ДУ CAR по-
дається сигнал про аномалію, після якого керування котлом можна здійснювати тільки 
через пульт управління самого котла.

Перевірити роботу безпровідного пульту ДУ CAR, 
перевірити заряд батарейок (див. відповідний посібник 
з інструкціями).

59 Блокування частоти мережі 
електричного живлення Плата відзначає аномальну частоту мережі електричного живлення. Котельний агрегат не вмикається (1)

60 Аномалія циркуляційний 
насос заблокований

Циркуляційний насос зупинився з однієї з наступних причин:

Крильчатка насоса заблокована, електрична несправність.

Спробувати розблокувати циркуляційний насос, як 
описано у відповідному пункті. У разі відновлення нор-
мальних умов, котел запускається знову без необхідності 
того, щоб прибігати до перезапуску "Reset" (1).

61 Наявність повітря в циркуля-
ційному насосі В циркуляційному насосі є повітря; циркуляційний насос не може працювати.

Вивести повітря з циркуляційного насоса і контура 
опалення. У разі відновлення нормальних умов, котел 
запускається знову без необхідності того, щоб прибігати 
до перезапуску "Reset" (1).

62 Запит на повне тарування
Відзначається відсутність тарування електронної плати. Може статися після заміни 
електронної плати або в разі зміни параметрів вузла повітря/газ, що вимагає "повного 
тарування".

Котельний агрегат не вмикається (1)

72 Запит на швидке тарування Відзначається зміна деяких параметрів, що вимагає "швидкого тарування". Котельний агрегат не вмикається (1)

73
Відзначається значне зміщен-
ня датчика подачі та запобіж-
ного датчика подачі.

Плата відзначає аномалію в зчитуванні даних температури з боку датчиків NTC подачі, 
їх причини: дефект датчика, невірне позиціювання, недостатня циркуляція системи, 
забивання первинного теплообмінника з боку води.

У разі відновлення нормальних умов котел запускається 
знову без необхідності перезапуску "Reset" (1).

74 Аномалія запобіжного датчи-
ка подачі Плата подає сигнал про аномалію на запобіжному датчику NTC подачі. Котельний агрегат не вмикається (1)

77 Аномалія датчика контролю 
горіння На газовому клапані значення току поза діапазону. Котельний агрегат не вмикається (1)

78 Аномалія датчика контролю 
горіння Відзначається надто високий потік на газовому клапані. Котельний агрегат не вмикається (1)

79 Аномалія датчика контролю 
горіння Відзначається надто низький потік на газовому клапані. Котельний агрегат не вмикається (1)

80
Блокування в зв'язку з непо-
ладками в роботі електронної 
плати

Відбувається у разі неполадок в роботі електронної плати, що регулює клапан. Натиснути кнопку перезапуску "Reset" (1)

84
Аномалія горіння - відбува-
ється зниження потужності/
напору

Відзначається низький тиск подачі в газовій системі. В результаті цього обмежується 
потужність агрегату, що призводить до подачі сигналу про аномалію.

У разі відновлення нормальних умов, котел запуска-
ється знову без необхідності того, щоб прибігати до 
перезапуску "Reset" (1) (2).

87 Блокування управління газо-
вого клапану

Відзначаються неполадки в роботі одного або кількох складових вузла, що здійснює 
управління газового клапану. Котельний агрегат не вмикається (1)

88 Блокування управління газо-
вого клапану

Відзначаються неполадки в роботі одного або кількох складових вузла, що здійснює 
управління газового клапану. Котельний агрегат не вмикається (1)

89 Сигнал про нестабільне го-
ріння

Полум'я нестабільне з наступних причин: присутність димових газів у системі 
циркуляції, вітер, тиск газу нестабільний, швидкість вентилювання нестабільна або 
неполадки в роботі системи.

Котельний агрегат продовжує працювати (1) (2)

90 Сигнал про горіння за рамка-
ми діапазону

Сигнал, що процес горіння на протязі довгого проміжку часу відбувається поза рамка-
ми встановленого діапазону. Котельний агрегат продовжує працювати (1) (2)

91 Блокування в зв'язку з невір-
ним вмиканням Плата вичерпала всі можливі дії для досягнення оптимального вмикання запальника. Натиснути кнопку перезапуску "Reset" (1)

92 Обмеження корекції обертів 
вентилятора Система вичерпала всі можливі корекції для кількості обертів вентилятора. Котельний агрегат продовжує працювати (1) (2)

93 Сигнал про горіння за рамка-
ми діапазону

Сигнал, що процес горіння на протязі певного проміжку часу відбувається поза 
рамками встановленого діапазону. Котельний агрегат продовжує працювати (1) (2)

94 Аномалія горіння
Відзначається проблема контролю горіння, що може бути спричинена: низьким тис-
ком газу, рециркуляцією димових газів, дефектами газового клапану або електронної 
плати.

У разі відновлення нормальних умов, котел запуска-
ється знову без необхідності того, щоб прибігати до 
перезапуску ("Reset") (1) (2).

95 Сигнал про переривчасте го-
ріння Система відзначає переривчастість в сигналі горіння. Котельний агрегат продовжує працювати (1) (2)

96 Система виводу димових газів 
забита Може мати місце у випадку забивання системи виведення димових газів.

Котельний агрегат не вмикається (1)

У разі відновлення нормальних умов, котел запуска-
ється знову без необхідності того, щоб прибігати до 
перезапуску "Reset".

(1) Якщо блокування або аномалія не усувається, зверніться до кваліфікованого фахівця (наприклад, Служба технічної допомоги).
(2) Можна перевірити наявність цієї аномалії в переліку помилок, що зазначений в інформаційному меню.
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Hata 
kodu İşaretlenmiş anormallik Nedeni Kazan durumu/ Çözüm

43 Sürekli Alev Sinyali 
Kaybı Nedeniyle Arıza

Önceden oluşan bir hatanın  “sinyal kayb ı (38)” ard arda bir kaç 
kez olduğunda görülen bir blokajdır.   

Blokajı (arıza durumunu) kaldırmak için 
RESET (2) butonuna basılması gerek-
mektedir (1).

44

Gaz Valfinin Mak-
simum Açık Kalma 
Süresinin Aşılması 
Arızası

Gaz vanası beklenenden daha büyük bir saat açık kalırsa oluşur 
normal işleyişi için daha kombi yanar. Reset (1) düğmesine basın

46
Düşük sıcaklık ter-
mostatı müdahalesi 
(opsiyonel)

Normal işletim sırasında, arıza nedeniyle düşük sıcaklık çıkışında aşırı 
sıcaklık artışı meydana gelirse kombi bloke olur

Bu durumda, yeterli bir soğutma sonra-
sında termostat resetlenebilir (kullanım 
kılavuzuna bakınız). (1).

47 Düşük brülör gücü Eğer yakalanan yüksek baca gazı sıcaklığı kombi kendi zarar görmesini 
önlemek için çıkış gücü azaltır. (1)

51 CAR Wireless ile ileti-
şim kaybı

Kombi ve CAR arasında iletişim arızası durumunda Wireless versiyonu 
belirtilir anomali, bu andan itibaren kontrol sadece kombi kontrol 
paneli üzerindedir.   

CAR Wireless çalışmasını denetleme , pil 
şarj kontrol edin( bakınız onun talimat 
kitapçığı).

59 Elektrik enerjisi ağ 
frekans bloğu Güç frekansı bağdaştırıcısını algılar anormal elektriksel güç kaynağı Kombi çalışmıyor (1)

60 Bloke sirkülatör arızası
Sirkülatör aşağıdaki sebeplerden biri nedeniyle durmuş:

Pervane bloke oldu, elektrik arızası.

İlgili paragrafta belirtildiği gibi sirküla-
törün serbest kalmasını deneyin. Normal 
koşulların eski hallerine getirilmeleri ile 
kombi resetlemeye gerek kalmadan tekrar 
çalışır (1).

61 Sirkülatörde hava 
mevcudiyeti Sirkülatör içinde hava saptandı; sirkülatör çalışamaz.

Sirkülatör ve ısıtma devresindeki havanın 
boşaltılmasını sağlayın. Normal koşulların 
eski hallerine getirilmeleri ile kombi reset-
lemeye gerek kalmadan tekrar çalışır (1).

62 Kalibrasyon isteğini ta-
mamlar

Elektronik yönetim kurulumunda kalibrasyon yokluğunu algılar. 
Elektronik kartın değiştirilmesi durumunda kontrol edin veya 
parametreler bölümünde bir varyasyon hava ve gaz için gerektirir 
"kalibrasyon tamamlandı

Kombi çalışmıyor (1)

72 Hızlı kalibrasyon isteği Bazı parametre değişikliği algılar gerektirir " hızlı kalibrasyon “ Kombi çalışmıyor (1)

73
Yüksek akış sonda ofset 
algılandı ve emanet 
sondası dır.

Bağdaştırıcı bir anomali algılar NTC sıcaklık okumunda ve nedenleri 
olabilir: hatalı sondası, yanlış konumlandırma, dolaşım yetersizliği, su 
yan ısı eşanjörü birincil tıkanma.

Normal koşulların eski hallerine getirilme-
leri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan 
tekrar çalışır (1)

74 Gidiş sensörü hatası  Elektronik kart bir anomali tespit eder akış NTC gidiş sensöründe Kombi çalışmıyor (1)

77 Yakıt kontrolünde ano-
mali Gaz vanasında range dışı akım tespit edildi. Kombi çalışmıyor (1)

78  Yakıt kontrolünde ano-
mali Gaz vanasında yüksek akım tespit edildi. Kombi çalışmıyor (1)

79 Yakıt kontrolünde ano-
mali Gaz vanasında düşük akım tespit edildi. Kombi çalışmıyor (1)

80 Elektronik kartı arıza-
sından engelleme Elektronik kart hatası oluştuğunda ortaya çıkar vanayı kontrol eden. Reset (1) düğmesine basın

84 Yanma anomali -devam 
eden güç azaltma

Gaz hattı kaynağında düşük basınç tespit edildi . Bu nedenle cihazın 
gücü sınırlanır ve sorun bildirir.   

Normal koşulların eski hallerine getirilme-
leri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan 
tekrar çalışır (1) (2)

87 Gaz vanası denetim 
bloğu Bir arıza tespit edildi bir gaz vanası kontrol bileşenleri Kombi çalışmıyor (1)

88 Gaz vanası denetim 
bloğu Gaz vanası bileşenlerinde bir arıza tespit edildi Kombi çalışmıyor (1)

89 Kararsız yakıt sinyali
Alevin kararsız olduğu ortaya çıkıyor: baca gazı devridaim varlığı, 
kararsız gaz basıncı, fan hızı kararsız veya sistemin bir arıza nede-
niyle.

Isıtıcı çalışmaya devam eder (1)(2) 

90 Yakıt dışarı sınırı sinyali Yatma sinyali tespit eder range dışı uzun bir süre için beklenen 
ayarlama Isıtıcı çalışmaya devam eder (1)(2) 

91 Hatalı ateşleme kiliti Kurulu tüm olası eylemlerin tüketti bir optimal brülör ateşleme elde 
etmek için Reset (1) düğmesine basın

92 Fan hızı ayarını limitler Sistem tüm olası düzeltmeleri tüketti solunum devir sayısı Isıtıcı çalışmaya devam eder (1)(2) 

93 Yakıt dışarı sınırı sinyali Yanma sinyali tespit eder range dışı belirli bir süre için beklenen 
ayarlama. Isıtıcı çalışmaya devam eder (1)(2) 

94 Yakıtta anormallik
Yanma kontrolü üzerinde bir sorunla karşılaşılır bu neden olabilir: 
düşük gaz basıncı, baca gazı devridaim, gaz vanası veya hatalı 
elektronik kartı

Normal koşulların eski hallerine getirilme-
leri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan 
tekrar çalışır (1) (2)

(1) Blok veya arızanın sürmesi halinde uzman bir firmaya müracaat edin (örneğin Yetkili Teknik Servisi).
(2) kontrol edinebilir bu anomali yalnızca hataları menüsünde bulunan "Bilgi" listesinde

24

IN
ST

A
LA

D
O

R
U

SU
A

R
IO

EN
CA

RG
AD

O 
DE

 M
AN

TE
NI

M
IE

NT
O

Código 
de Error Anomalía señalada Causa Estado caldera / Solución

46
Intervención termos-
tato baja temperatura 
(opcional)

La caldera se bloquea si se registra una anomalía durante el funcionamiento 
normal que genera un sobrecalentamiento excesivo de la temperatura de ida a 
baja temperatura.

En este caso, luego de un lapso de enfriamiento 
adecuado, se puede resetear el termostato (vea el 
manual de instrucciones correspondiente). (1).

47 Limitación potencia 
quemador

Si se detecta una temperatura alta de los humos, la caldera reduce la potencia 
distribuida para evitar daños. (1)

51 Caída de comunicación con 
CAR Wireless

En caso de caída de comunicación entre caldera y CAR versión Wireless se señala 
la anomalía, a partir de este momento se puede controlar el sistema solo mediante 
el panel de mandos de la caldera.

Compruebe el funcionamiento del CAR Wireless, 
y la carga de las baterías (vea el correspondiente 
manual de instrucciones).

59
Bloqueo de frecuencia 
de la red de alimentación 
eléctrica

La tarjeta detecta una frecuencia anómala en la alimentación de red eléctrica La caldera no arranca (1)

60 Circulador bloqueado
El circulador se ha parado por uno de los siguientes motivos:

Hélice bloqueada, avería eléctrica.

Pruebe a desbloquear el circulador tal y como 
se describe en el párrafo correspondiente. Si 
se restablecen las condiciones normales, la 
caldera arranca de nuevo sin necesidad de 
reiniciarla (1)

61 Presencia de aire en el 
circulador Se detecta aire dentro del circulador; el circulador no funciona.

Proceda a purgar el circulador y el circuito de 
la calefacción. Si se restablecen las condiciones 
normales, la caldera arranca de nuevo sin 
necesidad de reiniciarla (1)

62 Solicitud de calibración 
completa

Se detecta la ausencia de calibración de la tarjeta electrónica. Se puede verificar 
en caso de sustitución de la tarjeta electrónica o en caso de variación de los pará-
metros en la sección aire / gas, que vuelven necesaria la "calibración completa".

La caldera no arranca (1)

72 Solicitud de calibración 
rápida

Se detecta un cambio de algunos parámetros, que vuelve necesaria la "calibración 
rápida". La caldera no arranca (1)

73

Se ha detectado una dife-
rencia alta entre la sonda 
de ida y la sonda de ida de 
seguridad.

La tarjeta detecta una anomalía en la lectura de las temperaturas de las sondas NTC 
de ida y las causas pueden ser: sonda defectuosa, posicionamiento incorrecto, poca 
circulación en la instalación, obstrucción del lado agua del intercambiador primario.

Si se restablecen las condiciones normales, la caldera 
arranca de nuevo sin necesidad de reiniciarla (1)

74 Anomalía sonda ida de 
seguridad La tarjeta detecta una anomalía en la sonda NCT de ida de seguridad La caldera no arranca (1)

77 Anomalía control combus-
tión Se detecta una corriente fuera de rango en la válvula de gas. La caldera no arranca (1)

78 Anomalía control combus-
tión Se detecta una corriente alta en la válvula de gas La caldera no arranca (1)

79 Anomalía control combus-
tión Se detecta una corriente reducida en la válvula de gas La caldera no arranca (1)

80
Bloqueo por problemas 
de funcionamiento de la 
tarjeta electrónica

Se produce si la tarjeta electrónica que controla la válvula presenta problemas de 
funcionamiento. Presione el pulsador de Reset (1)

84 Anomalía combustión - re-
ducción de potencia en curso

Se detecta una baja presión de alimentación en la red del gas. Por consiguiente, 
se limita la potencia del aparato y se señala la anomalía.

Si se restablecen las condiciones normales, la caldera 
arranca de nuevo sin necesidad de reiniciarla (1) (2)

87 Bloqueo control de la válvula 
de gas

Se detecta un problema de funcionamiento de uno de los componentes que 
controlan la válvula de gas La caldera no arranca (1)

88 Bloqueo control de la válvula 
de gas

Se detecta un problema de funcionamiento de uno de los componentes que 
controlan la válvula de gas La caldera no arranca (1)

89 Señal combustión inestable
La llama es inestable a causa de: presencia de recirculación de humos, viento, 
presión de gas inestable, velocidad del ventilador inestable o a causa de un 
problema de funcionamiento del sistema

La caldera sigue funcionando (1) (2)

90 Señal combustión fuera de 
límite

La señal de combustión se detecta fuera del rango de regulación establecido 
durante un tiempo prolongado La caldera sigue funcionando (1) (2)

91 Bloqueo por encendido in-
correcto

La tarjeta ha agotado todas las posibles acciones para obtener un encendido 
óptimo del quemador Presione el pulsador de Reset (1)

92 Límite de corrección de revo-
luciones del ventilador

El sistema ha agotado todas las posibles correcciones del número de revoluciones 
del ventilador La caldera sigue funcionando (1) (2)

93 Señal combustión fuera de 
límite

La señal de combustión se detecta fuera del rango de regulación establecido 
durante un tiempo limitado. La caldera sigue funcionando (1) (2)

94 Anomalía combustión
Se detecta un problema en el control de combustión que puede ser causado por: 
baja presión del gas, recirculación de humos, válvula de gas o tarjeta electrónica 
defectuosa

Si se restablecen las condiciones normales, la caldera 
arranca de nuevo sin necesidad de reiniciarla (1) (2)

95 Señal combustión discon-
tinua El sistema detecta una discontinuidad en la señal de combustión. La caldera sigue funcionando (1) (2)

(1) Si el bloqueo o la anomalía continúan, es necesario llamar a una empresa habilitada (por ejemplo el Servicio de Asistencia Técnica)
(2) Esta anomalía se puede controlar solo en la lista de los errores del menú “Información”
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Šifra 
Greške

Signalizovana 
anomalija Uzrok Stanje kotla /Rešenje

44

Blokada zbog 
prekoračenja 
nakupljanja 
maksimalnog vremena 
bliskog 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. 

Pritisnite dugme za Reset (1)

46
Intervencija termostata 
niske temperature 
(opcija)

Tokom normalnog režima rada ako zbog neke anomalije dođe do 
preteranog zagrevanja polazne temperature na niskoj temperaturi, 
kotao ide u stanje blokade.

U tom je slučaju, nakon odgovarajućeg 
hlađenja moguće resetovati termostat (vidi 
odgovarajući listić sa uputstvima). (1).

47 Ograničavanje snage 
gorionika

U slučaju da se otkrije preterana temperatura dima, kotao će smanjiti 
ispuštanu snagu da se ne bi oštetio. (1)

51 Nema komunikacije sa 
Bežičnim DPU

U slučaju da nema komunikacije između kotla i DPU Bežične verzije, 
signalizuje se anomalija, od tog se trenutka može kontrolisati sistem 
samo preko komandnog panela istog kotla.

Proverite rad Bežičnog DPU, proverite 
n apu nj e n o s t  b at e r i j a  ( p o g l e d aj t e 
odgovarajuću knjižicu sa uputstvima).

59
Blokada frekvencija 
mreže za električno 
napajanje

Kartica otkriva anomalnu frekvenciju pri električnom napajanju mreže Kotao se ne pokreće (1)

60 Anomalija cirkulator u 
blokadi

Cirkulator stoji zbog jednog od sledećih razloga:

Radni kolut blokiran, električni kvar.

Pokušajte da izvršite deblokadu cirkulatora 
kao što je opisanu u odgovarajućem 
paragrafu. U slučaju vraćanja na normalne 
vrednosti , kotao se ponovo pokreće bez 
potrebe da se resetuje (1)

61 Prisutnost vazduha u 
cirkulatoru

Otkriven je vazduh u unutrašnjosti cirkulatora; cirkulator ne može 
da radi.

Uradite ispuh cirkulatora i kruga za grejanje. 
U slučaju vraćanja na normalne vrednosti, 
kotao se ponovo pokreće bez potrebe da 
se resetuje (1)

62 Zahtev za kompletnom 
kalibracijom

Otkriva se da elektronska kartica nije kalibrisana. Do toga dolazi u 
slučaju zamene elektronske kartice ili u slučaju promene parametara 
u odeljku vazduh / gas pa se zato mora obaviti "kompletna kalibracija".

Kotao se ne pokreće (1)

72 Z a h t e v  z a  b r z o m 
kalibracijom

Otkriva se izmena nekih parametara pa je zato neophodna "brza 
kalibracija". Kotao se ne pokreće (1)

73

Otkriva se veliko 
odstupanje polazne 
sonde i polazne 
sigurnosne sonde.

Kartica određuje anomaliju u očitavanju polazne sonde NTC a uzroci 
mogu da budu: neispravna sonda, nepravilno postavljanje, nedovoljna 
cirkulacija zapušenost, zaštopanost primarnog izmenjivača na strani 
vode.

U slučaju vraćanja na prethodne vrednosti, 
kotao se pokreće bez potrebe da se resetuje 
(1)

74 Anomalija polazne 
sigurnosne sonde Kartica otkriva anomaliju polazne sigurnosne sonde NTC. Kotao se ne pokreće (1)

77 Anomalija kontrole 
sagorevanja Otkrivena je struja izvan granica na ventilu za gas. Kotao se ne pokreće (1)

78 Anomalija kontrole 
sagorevanja Otkriva se previsoka struja na gasnom ventilu. Kotao se ne pokreće (1)

79 Anomalija kontrole 
sagorevanja Otkriva se preniska struja na gasnom ventilu. Kotao se ne pokreće (1)

80 Blokada zbog kvara 
elektronske kartice Do toga dolazi u slučaju kvara elektronske kartice koja kontroliše ventil. Pritisnite dugme za Reset (1)

84 Anomalija sagorevanja- 
smanjenje snage u toku

Otkriva se nizak pritisak napajanja na gasnoj mreži. Kao posledica 
toga se ograničava snaga aparata i signalizuje anomalija.

U slučaju vraćanja na prethodne vrednosti, 
kotao se pokreće bez potrebe da se resetuje 
(1) (2)

87 B l o k a d a  k o n t r o l e 
gasnog ventila

Otkriva se kvar na jednoj od komponetata koje kontrolišu gasni 
ventil Kotao se ne pokreće (1)

88 B l o k a d a  k o n t r o l e 
gasnog ventila

Otkriva se kvar na jednoj od komponenata koje kontrolišu gasni 
ventil Kotao se ne pokreće (1)

89 Si g n a l  s a g ore v anj a 
nestabilan

Plamen je nestabilan zbog: postojanja recirkulacije dima, nestabilnog 
pritiska gasa, nestabilne brzine ventilatora ili u slučaju kvara sistema Kotao nastavlja da radi (1) (2)

90 Signali  sagorevanja 
izvan opsega 

Signal sagorevanja se otkriva izvan opsega podešavanja predviđenog 
za duži period Kotao nastavlja da radi (1) (2)

91 Blokada neispravno 
uključivanje

Kartica je potrošila sve svoje moguće radnje da bi došlo do 
optimalnog uključenja gorionika Pritisnite dugme za Reset (1)

92 G r a n i c a  k o r e k c i j e 
obrtaja ventilatora Sistem je potrošio sve moguće korekcije broja obrtaja ventilatora Kotao nastavlja da radi (1) (2)

93 Signali  sagorevanja 
izvan opsega 

Signal sagorevanja se otkriva izvan opsega podešavanja predviđenog 
za duži period. Kotao nastavlja da radi (1) (2)

(1) Ako se anomalija ni tako ne reši, morate pozvati osposobljenog tehničara (na primer Tehnički Servis firme Immergas).
(2) Možete proveriti ovu anomaliju samo na listi grešaka koja postoji u meniju "Informacije"
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Код 
Ошибки Отображённая неполадка Причина Состояние котла / Решение

44

Блокировка по превы-
шению накопленного 
максимального времени от-
крытий газового клапана за 
короткий период времени.

Отображается, если газовый клапан остаётся открытым на время, превышающее 
предусмотренное значение для его нормальной работы, 
при этом котел не включается. 

Нажать на кнопку Сброса (1)

46
Срабатывание термостата 
низкой температуры (фа-
культативно)

Во время нормального рабочего режима, если по причине неполадки происходит 
перегрев на подаче при низкой температуре, котел блокируется.

В этом случае, после необходимого охлаждения, 
термостат может быть сброшен (смотреть соответ-
ствующий вкладыш с инструкциями). (1).

47 Ограничение мощности 
горелки

При обнаружении высокой температуры отработанных газов, котёл сокращает 
вырабатываемую мощность, чтобы не спровоцировать неполадки. (1)

51 Прервана связь CAR 
Wireless

Если прервана связь между котлом и CAR на беспроводной версии, подаётся сиг-
нал о неполадке, с этого момента систему можно проверить только через панель 
управления котла.

Проверить работу беспроводного устройства CAR 
Wireless, проверить заряд батареек (смотреть соот-
ветствующие инструкции).

59 Блокировка частоты сети 
электропитания Плата обнаружила аномальную частоту электропитания Котел не запускается (1)

60
Неисправность из-за бло-
кировки циркуляционного 
насоса

Циркуляционный насос остановился по одной из следующих причин:

Рабочее колесо блокировано, неполадка электрического характера.

Попробуйте разблокировать циркуляционный 
насос, как описано в соответствующем параграфе. 
При возобновлении нормальных условий котел 
переходит на нормальную работу без необходимо-
сти в сбросе (1).

61 Наличие воздух в циркуля-
ционном насосе.

Обнаружен воздух в циркуляционном насосе; циркуляционный насос не может 
работать.

Выпустить воздух из циркуляционного насоса и 
отопительного контура. При возобновлении нор-
мальных условий котел переходит на нормальную 
работу без необходимости в сбросе (1).

62 Запрос полного тарирова-
ния 

Обнаруживается отсутствие тарирования электронной платы. Может иметь 
место при замене электронной платы или при изменении параметров в секции 
воздух / газ, когда требуется "полное тарирование".

Котел не запускается (1)

72 Запрос быстрого тариро-
вания 

Обнаруживается изменение некоторых параметров, для которых необходимо 
"быстрое тарирование". Котел не запускается (1)

73

Обнаружено большое 
отклонение датчика подачи 
и предохранительного 
датчика подачи.

Плата обнаруживает неполадку при считывании температуры датчиков NTC 
на подаче, причиной может быть: поломка датчика, неправильное размещение, 
недостаточная циркуляция в системе, закупорка в водной системе первичного 
теплообменника.

При возобновлении нормальных условий котел 
переходит на нормальную работу без необходимо-
сти в сбросе (1).

74 Неполадка защитного 
датчика подачи Плата обнаруживает неполадку на защитном датчике NTC на подаче. Котел не запускается (1)

77 Неполадка контроля горе-
ния Определяется сила тока вне диапазона на газовом клапане. Котел не запускается (1)

78 Неполадка контроля горе-
ния Обнаружена высокая сила тока на газовом клапане Котел не запускается (1)

79 Неполадка контроля горе-
ния Обнаружена низкая сила тока на газовом клапане Котел не запускается (1)

80 Блокировка по неполадке 
электронной платы Обнаруживается при неполадке электронной платы, контролирующей клапан. Нажать на кнопку Сброса (1)

84 Неполадка горения - идёт 
сокращение мощности

Обнаруживается низкое давление в питающей сети газа. Следовательно, ограни-
чивается мощность прибора и подаётся сигнал о неполадке.

При возобновлении нормальных условий, бойлер 
переходит на нормальную работу без необходимо-
сти переустановке (1) (2)

87 Блокировка контроллера 
газового клапана

Обнаруживается неполадка одного из компонентов, контролирующих газовый 
клапан Котел не запускается (1)

88 Блокировка контроллера 
газового клапана

Обнаруживается неполадка одного из компонентов, контролирующих газовый 
клапан Котел не запускается (1)

89 Нестабильный сигнал го-
рения

Пламя может быть нестабильным по следующим причинам: наличие рециркуля-
ции дымовых газов, ветер, нестабильное давление газа, нестабильная скорость 
вентиляции в связи с неполадкой системы

Котёл продолжает работать (1) (2)

90 Сигнал горения за установ-
ленным пределом

Сигнал горения обнаружен за предусмотренным пределом настройки на дли-
тельное время Котёл продолжает работать (1) (2)

91 Неправильная блокировка 
зажигания

Закончились все возможные действия платы для оптимального зажигания 
горелки Нажать на кнопку Сброса (1)

92 Корректирующее ограниче-
ние оборотов вентилятора

Закончились все возможные действия платы для оптимальных оборотов 
вентилятора Котёл продолжает работать (1) (2)

93 Сигнал горения за установ-
ленным пределом Обнаружен сигнал горения за установленным пределом, за ограниченное время. Котёл продолжает работать (1) (2)

94 Неполадка горения Обнаружена неполадка на контроллере горения, причиной может быть: низкое 
давление газа, рециркуляция отработанных газов, поломка газового клапана

При возобновлении нормальных условий, котел пе-
реходит на нормальную работу без необходимости 
переустановке (1) (2)

(1) Если блокировка или неполадка не устраняется, следует обращаться к уполномоченной организации (например, в Сервисную службу компании). 
(2) Данную неполадку можно проверить только в перечне ошибок в меню “Информация”
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Error 
Code Anomaly signalled Cause Boiler status / Solution

47 Burner power limi-
tation

Should flue high temperature be detected, the boiler reduces power 
supplied so as not to damage it. (1)

51 CAR Wireless commu-
nication failure

If there is no communication between the boiler and Wireless version 
CAR, an anomaly is signalled. From this moment, it is only possible 
to control the system by means of the control panel of the boiler itself.

Check operation of the Wireless CAR, 
check the battery charge (refer to the relative 
instructions booklet).

59 Main supply voltage 
frequency block The board detects a main supply voltage frequency anomaly The boiler does not start (1)

60 Anomaly pump 
blocked

The pump is stopped due to one of the following causes:

Impeller blocked, electrical fault.

Try to unblock the pump as described in 
the relative section. If normal conditions are 
restored the boiler restarts without having 
to be reset (1)

61 Air in circulator pump Air is detected inside the pump; the pump cannot work.
Vent the pump and the central heating cir-
cuit. If normal conditions are restored the 
boiler restarts without having to be reset (1)

62 Complete calibration 
required

Missing calibration is detected by the P.C.B. It may occur in the 
event the P.C.B. is replaced or if the parameters are altered in the air 
/ gas section, thus requiring “complete calibration”.

The boiler does not start (1)

72 Fast calibration re-
quired

The P.C.B. detects that some parameters have been altered, thus 
requiring “fast calibration”. The boiler does not start (1)

73
High flow probe and 
safety flow probe devi-
ation detected.

The board detects an anomaly in the temperature readings of the 
NTC flow probes; the causes may be: faulty probe, incorrect position, 
poor system circulation, or clogging of the water side primary heat 
exchanger.

If normal conditions are restored the boiler 
restarts without having to be reset (1)

74 Safety flow probe 
anomaly The board detects an anomaly on the NTC safety flow probe The boiler does not start (1)

77 Combustion control 
anomaly Out of range current is detected on the gas valve. The boiler does not start (1)

78 Combustion control 
anomaly High current on the gas valve is detected The boiler does not start (1)

79 Combustion control 
anomaly Reduced current on the gas valve is detected The boiler does not start (1)

80 P.C.B. malfunction 
block

This occurs in the event of malfunctions of the P.C.B. that controls 
the valve. Press the Reset button (1)

84
Combustion anomaly 
- power reduction in 
progress

A low supply pressure is detected on the gas line. As a result the 
appliance power is limited and the anomaly is reported.

If normal conditions are restored the boiler 
restarts without having to be reset (1) (2)

87 Block - gas valve control A malfunction of one of the components that controls the gas valve 
has been detected The boiler does not start (1)

88 Block - gas valve control A malfunction of one of the components that controls the gas valve 
has been detected The boiler does not start (1)

89 Combustion signal un-
stable

The flame is unstable due to: presence of flue gas recirculation, 
wind, unstable gas pressure, unstable fan speed, or due to system 
malfunction

The boiler keeps working (1) (2)

90 Combustion signal be-
yond limit

The combustion signal is beyond the adjustment range required for 
an extended period of time The boiler keeps working (1) (2)

91 Incorrect ignition block The board has exhausted all possible actions in order to obtain 
optimal ignition of the burner Press the Reset button (1)

92 Fan revs correction 
limit

The system has exhausted all possible corrections of the number of 
fan revs The boiler keeps working (1) (2)

93 Combustion signal be-
yond limit

The combustion signal is beyond the adjustment range required for 
a limited period of time. The boiler keeps working (1) (2)

94 Combustion anomaly
A problem is detected on the combustion control, which may be 
due to: gas low pressure, flue recirculation, defective gas valve or 
P.C.B.

If normal conditions are restored the boiler 
restarts without having to be reset (1) (2)

95 Combustion signal dis-
continuous The system detects a discontinuous combustion signal. The boiler keeps working (1) (2)

96 Clogged flue This occurs in the event an obstruction is detected in the flue 
system.

The boiler does not start (1)

If normal conditions are restored the boiler 
restarts without having to be reset

98 Block - maximum no. of 
software errors

The maximum number of software errors possible has been 
reached. Press the Reset button (1)

99 General block A boiler anomaly has been detected Press the Reset button (1)
(1) If the block or anomaly persists, contact an authorised company (e.g. Technical After-Sales Service).
(2) The anomaly can only be verified in the list of errors in the “Information” menu



25

УС
ТА

Н
О

ВК
А

К
О

РИ
С

ТУ
ВА

Н
Н

Я
ТЕ

ХН
ІЧ

Н
Е 

ОБ
СЛ

УГ
ОВ

УВ
АН

Н
Я

2.10 ВИМИКАННЯ КОТЛА.
Вимкнути котел, перевівши його в положення 
"OFF", вимкнути зовнішній полюсний вимикач 
котла і закрити газовий кран зверху приладу. Не 
залишати котел підключеним без необхідності, 
коли він не використовується протягом трива-
лого часу.

2.11 ВІДНОВЛЕННЯ ТИСКУ СИСТЕМИ 
ОПАЛЮВАННЯ.

Періодично перевіряти тиск води в системі. 
Датчик тиску котлів має показувати значення від 
1 до 1,2 бар.
Якщо тиск менше 1 бар (при холодній системі) 
необхідно відновити рівень за допомогою крану 
наповнення, що знаходиться в нижній частині 
котла (Мал. 1-3).

N.B.: після виконання цієї операції закрити кран. 
Якщо тиск підвищується до 3 бар, може спрацю-
вати запобіжний клапан.
Блоку радіатора, щоб повернути тиск до 1 бару, 
або викликати фахівців з авторизованого під-
приємства.

Якщо ви вирішили остаточно вивести з експлуа-

тації котел, це має виконати компанія, яка має на 
це відповідний дозвіл, яка, зокрема, перевірить 
відключення живлення, води і палива.

2.12 ВИПОРОЖНЕННЯ СИСТЕМИ.
Для випорожнення системи скористатися відпо-
відним краном випорожнення (Мал. 1-3).
При цьому кран для заповнення має бути за-
критим.

2.13 ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.
Котел серії "Victrix TT" оснащений функцією 
проти замерзання, яка автоматично вмикає 
пальник при зниженні температури до 4 °C (при 
стандартному захисті передбачено мінімальну 
температуру в -5 °C). Вся інформація щодо за-
хисту проти замерзання наведена в парагр. 1.3. З 
метою гарантування цілісності агрегату і систем 
опалення-водопостачання на ділянках, де темпе-
ратура опускається нижче нуля, радимо захистити 
систему опалення шляхом додавання антифризу та 
встановлення у котлі комплекту проти замерзання 
Immergas. У випадку тривалого простою (другий 
дім), також рекомендується:

2.9 ІНФОРМАЦІЙНЕ МЕНЮ.
Шляхом натискання кнопки "Інфо" (5) про-
тягом щонайменше 1 секунди можна акти-
вувати "Інформаційне меню", що дозволяє 
відображати деякі параметри роботи котла.

Інд. 
Параметр Опис

d 0.0 Не використовується
d 0.1 Відображує сигнал горіння
d 0.2 Відображує миттєву температуру системи подачі опалення на виході з первинного теплообмінника
d 0.3 Відображує миттєву температуру на виході теплообмінника санітарної системи ГПВ
d 0.4 Відображує значення, задане для комплекту опалення
d 0.5 Відображує значення, задане для комплекту санітарної системи ГПВ

d 0.6 Відображує температуру середовища та зовнішню температуру (якщо мається зовнішній датчик, опція)
Якщо температура нижче нуля, то значення відображається в режимі блимання.

d 0.7 Відображує температуру сантехнічної води для системи ГВП на вході (якщо мається вхідний датчик сантехнічної води, опція)
d 0.8 Не використовується

d 0.9 Відображує перелік останніх п'яти аномалій.
(для перегортання переліку повертати перемикач температури опалення (4))

d 1.0 Перезапуск ("Reset") переліку аномалій. Після відображення “d 1.0” натиснути на кнопку перезапуску "Reset"; видалення під-
тверджується блиманням символів “88” на протязі 2 секунд.

d 1.1 Відображує зчитану температуру на запобіжному датчику подачі
d 1.2 Не використовується
d 1.3 Не використовується
d 1.4 Відображає подачу циркуляційного насоса (л год/100)
d 1.5 Відображує швидкість роботи вентилятора (об.хв./100)
d 1.6 Відображує зчитану температуру на датчику димових газів

Щоб пересуватися між різними параметрами 
меню, слід натиснути на кнопку "Інфо" (5).

Для виходу з меню слід натиснути на кнопку 
"Інфо" (5) до кінця переліку, або натиснути 
на кнопку перезапуску “Reset” (2), або просто 
зачекати 15 хвилин.

З допомогою переміщення індикатора (14) по 
меню можна переходити від одного параме-
тру до іншого; при цьому відображається сам 
параметр, позначений літерою “d” з номером 
параметра, а також його значення.

- вимкнути електричне живлення;
-  повністю спорожнити контури опалення і ГВП 

котла. В разі, коли котел часто спорожнюється, 
необхідно, щоб наповнення здійснювалось з 
відповідним очищенням води для видалення 
жорсткості, що може призвести до нашарову-
вання вапняку.

2.14 МИТТЯ ОБШИВКИ.
Для миття обшивки котла використовувати м'яку 
вологу тканину та нейтральні миючі засоби. Не 
використовуйте абразивні засоби для чистки або 
порошки.

2.15 ОСТАТОЧНА ДЕЗАКТИВАЦІЯ.
В разі необхідності остаточної дезактивації 
котельного агрегату ці роботи повинні викону-
ватися кваліфікованим технічним персоналом, 
перевірити відключення електричного, гідро- та 
газового живлення.

Код По-
милки Порушення в роботі Причина Стан котла / Вирішення

98

Блокування в зв'язку з досяг-
ненням максимальної кіль-
кості помилок програмного 
забезпечення

Відбувається при досягненні максимальної дозволеної кількості помилок програмного 
забезпечення. Натиснути кнопку перезапуску "Reset" (1)

99 Блокування загального ха-
рактеру Відзначається аномалія котельного агрегату. Натиснути кнопку перезапуску "Reset" (1)

(1) Якщо блокування або аномалія не усувається, зверніться до кваліфікованого фахівця (наприклад, Служба технічної допомоги).
(2) Можна перевірити наявність цієї аномалії в переліку помилок, що зазначений в інформаційному меню.
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2.10 ВИМИКАННЯ КОТЛА.
Вимкнути котел, перевівши його в положення 
"OFF", вимкнути зовнішній полюсний вимикач 
котла і закрити газовий кран зверху приладу. Не 
залишати котел підключеним без необхідності, 
коли він не використовується протягом трива-
лого часу.

2.11 ВІДНОВЛЕННЯ ТИСКУ СИСТЕМИ 
ОПАЛЮВАННЯ.

Періодично перевіряти тиск води в системі. 
Датчик тиску котлів має показувати значення від 
1 до 1,2 бар.
Якщо тиск менше 1 бар (при холодній системі) 
необхідно відновити рівень за допомогою крану 
наповнення, що знаходиться в нижній частині 
котла (Мал. 1-3).

N.B.: після виконання цієї операції закрити кран. 
Якщо тиск підвищується до 3 бар, може спрацю-
вати запобіжний клапан.
Блоку радіатора, щоб повернути тиск до 1 бару, 
або викликати фахівців з авторизованого під-
приємства.

Якщо ви вирішили остаточно вивести з експлуа-

тації котел, це має виконати компанія, яка має на 
це відповідний дозвіл, яка, зокрема, перевірить 
відключення живлення, води і палива.

2.12 ВИПОРОЖНЕННЯ СИСТЕМИ.
Для випорожнення системи скористатися відпо-
відним краном випорожнення (Мал. 1-3).
При цьому кран для заповнення має бути за-
критим.

2.13 ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.
Котел серії "Victrix TT" оснащений функцією 
проти замерзання, яка автоматично вмикає 
пальник при зниженні температури до 4 °C (при 
стандартному захисті передбачено мінімальну 
температуру в -5 °C). Вся інформація щодо за-
хисту проти замерзання наведена в парагр. 1.3. З 
метою гарантування цілісності агрегату і систем 
опалення-водопостачання на ділянках, де темпе-
ратура опускається нижче нуля, радимо захистити 
систему опалення шляхом додавання антифризу та 
встановлення у котлі комплекту проти замерзання 
Immergas. У випадку тривалого простою (другий 
дім), також рекомендується:

2.9 ІНФОРМАЦІЙНЕ МЕНЮ.
Шляхом натискання кнопки "Інфо" (5) про-
тягом щонайменше 1 секунди можна акти-
вувати "Інформаційне меню", що дозволяє 
відображати деякі параметри роботи котла.

Інд. 
Параметр Опис

d 0.0 Не використовується
d 0.1 Відображує сигнал горіння
d 0.2 Відображує миттєву температуру системи подачі опалення на виході з первинного теплообмінника
d 0.3 Відображує миттєву температуру на виході теплообмінника санітарної системи ГПВ
d 0.4 Відображує значення, задане для комплекту опалення
d 0.5 Відображує значення, задане для комплекту санітарної системи ГПВ

d 0.6 Відображує температуру середовища та зовнішню температуру (якщо мається зовнішній датчик, опція)
Якщо температура нижче нуля, то значення відображається в режимі блимання.

d 0.7 Відображує температуру сантехнічної води для системи ГВП на вході (якщо мається вхідний датчик сантехнічної води, опція)
d 0.8 Не використовується

d 0.9 Відображує перелік останніх п'яти аномалій.
(для перегортання переліку повертати перемикач температури опалення (4))

d 1.0 Перезапуск ("Reset") переліку аномалій. Після відображення “d 1.0” натиснути на кнопку перезапуску "Reset"; видалення під-
тверджується блиманням символів “88” на протязі 2 секунд.

d 1.1 Відображує зчитану температуру на запобіжному датчику подачі
d 1.2 Не використовується
d 1.3 Не використовується
d 1.4 Відображає подачу циркуляційного насоса (л год/100)
d 1.5 Відображує швидкість роботи вентилятора (об.хв./100)
d 1.6 Відображує зчитану температуру на датчику димових газів

Щоб пересуватися між різними параметрами 
меню, слід натиснути на кнопку "Інфо" (5).

Для виходу з меню слід натиснути на кнопку 
"Інфо" (5) до кінця переліку, або натиснути 
на кнопку перезапуску “Reset” (2), або просто 
зачекати 15 хвилин.

З допомогою переміщення індикатора (14) по 
меню можна переходити від одного параме-
тру до іншого; при цьому відображається сам 
параметр, позначений літерою “d” з номером 
параметра, а також його значення.

- вимкнути електричне живлення;
-  повністю спорожнити контури опалення і ГВП 

котла. В разі, коли котел часто спорожнюється, 
необхідно, щоб наповнення здійснювалось з 
відповідним очищенням води для видалення 
жорсткості, що може призвести до нашарову-
вання вапняку.

2.14 МИТТЯ ОБШИВКИ.
Для миття обшивки котла використовувати м'яку 
вологу тканину та нейтральні миючі засоби. Не 
використовуйте абразивні засоби для чистки або 
порошки.

2.15 ОСТАТОЧНА ДЕЗАКТИВАЦІЯ.
В разі необхідності остаточної дезактивації 
котельного агрегату ці роботи повинні викону-
ватися кваліфікованим технічним персоналом, 
перевірити відключення електричного, гідро- та 
газового живлення.

Код По-
милки Порушення в роботі Причина Стан котла / Вирішення

98

Блокування в зв'язку з досяг-
ненням максимальної кіль-
кості помилок програмного 
забезпечення

Відбувається при досягненні максимальної дозволеної кількості помилок програмного 
забезпечення. Натиснути кнопку перезапуску "Reset" (1)

99 Блокування загального ха-
рактеру Відзначається аномалія котельного агрегату. Натиснути кнопку перезапуску "Reset" (1)

(1) Якщо блокування або аномалія не усувається, зверніться до кваліфікованого фахівця (наприклад, Служба технічної допомоги).
(2) Можна перевірити наявність цієї аномалії в переліку помилок, що зазначений в інформаційному меню.
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2.7 KOMBİNİN KAPATILMASI.
Şekil 2.3’de gösterilen (3) nolu butona basarak 
“Off ”, moduna getirin ve kombiyi kapatınız, 
kombinin dışında yer alan ana elektrik şalterini 
kapatınız ve cihazın gaz hattında bulunan gaz 
vanasını kapatınız. Kombi cihazının uzun süreli 
olarak kullanılmaması durumunda gereksiz ola-
rak devrede bırakmayın.

2.8 ISITMA TESİSATININ BASINCININ 
ESKİ HALİNE GETİRİLMESİ.

Tesisat suyunun basıncını periyodik olarak 
kontrol ediniz. Kombi manometre ibresinin 1 
ile 1,2 bar arasında bir tam değer göstermesi 
gerekmektedir.
Basıncın 1 bar’dan düşük bir değer göstermesi 
durumunda (tesisat soğuk vaziyetteyken) kom-
binin alt kısmında yer alan doldurma musluğu 
vasıtasıyla basıncın doğru değere ulaştırılması 
gerekmektedir (Res. 1-3).

Ö.N.: işlem sonunda musluğu tekrar kapatınız. 
Eğer basınç 3 barın üzerindeki değerlere varıyor-
sa güvenlik valfı müdahale riski vardır.
Bu durumda bir termosifonun hava deliği valfine 
giden suyu basınç 1 bara düşüne dek kesin ya da 

uzman bir firma müdahalesi talep edin.

Basınç düşmelerinin sıklıkla tekrarlanması 
halinde, muhtemel tesisat kaçağının giderilmesi 
amacıyla mesleki açıdan uzman bir teknik per-
sonele müracaat edilmelidir.

2.9 TESİSATIN BOŞALTILMASI.
Tesisatın boşaltılabilmesi amacıyla tesisat boşalt-
ma musluğu müdahalede bulunmak gerekmek-
tedir (Şek. 1-3).
Bu işleme başlamadan evvel tesisat dolum mus-
luğunun kapalı olduğundan emin olun.

2.10 DONMAYA KARŞI KORUMA.
“Victrix TT” serisi kombi, sıcaklık 4°C'nin altına 
düştüğünde brülörü otomatik olarak açan donma 
önleyici bir fonksiyonla donatılmıştır.(asgari. 
-3°C'ye kadar koruma). Donmaya karşı ilgili ko-
ruma bilgileri, parag.. 1.3. Özellikle de sıcaklığın 
sıfır derecenin altına düştüğü yörelerde gerek 
kombi cihazının ve gerekse ısıtma tesisatının 
korunması amacıyla kalorifer tesisatının antifriz 
ile korunması ve Immergas Donma Önleyici Set 

2.6 BİLGİ MENÜSÜ.
"Bilgi" düğmesine en az 1 saniye basarak menüye 
ulaşabilirsiniz. "Bilgiler menüsü" (5) kombinin 
işleminin bazı parametreleri görüntülemenize 
olanak sağlar.

Id 
Parametre Tanımlama

d 0.0 Kullanılmıyor
d 0.1 Yanma sinyal göstergesi
d 0.2 Ana değiştiriciden çıkıştaki anlık ısıtma gidiş sıcaklığını görüntüler
d 0.3 Kullanma suyu değiştiricisinden çıkan anlık sıcaklığı görüntüler
d 0.4 Kalorifer sistemi için ayarlanan değeri görüntüler
d 0.5 Kullanım suyu için ayarlanan değeri görüntüler

d 0.6 Dış ortam sıcaklığını gösterir (eğer dış hava sıcaklık sensörü varsa)
Sıfırın altında sıcaklık durumunda değer yanıp söner şekilde görüntülenir.

d 0.7 Girişteki kullanım suyunun sıcaklığını görüntüler (opsiyonel kullanım suyu giriş sensörü varken)
d 0.8 Kullanılmıyor

d 09 Son beş arızanın listesini görüntüler.
(listede ilerlemek için ısıtma sıcaklığı düğmesini (4) çevirin)

d 1.0 Resert liste anomaliler Bir kez "d 1.0" görüntülendikten sonra Reset düğmesine basın, iptal yanıp sönen simge "88" tarafından onaylanır 
iki saniye.

d 1.1 Okuma sıcaklığı gösterir teslimat emanet sondası
d 1.2 Kullanılmıyor
d 1.3 Kullanılmıyor
d 1.4 Sirkülatör debisini görüntüler (lh/100)
d 1.5 Fan çalışma hızını gösterir (rpm/100)
d 1.6 Geri dönüş sensörü üzerinde okunan sıcaklık değeri görüntüler

Çeşitli parametreleri dolaşmak için “Info” (5) 
düğmesine basılması gerekmektedir.

Menüden çıkmak için “Info” (5) tuşuna listenin 
sonuna kadar basın, veya “Reset” (2) düğmesine 
basın, veya 15 dakika bekleyin.

Ekran (14) üzerinde menü aktifken, “d” harfi ile 
gösterilen parametre ile görüntülenen paramet-
renin numarası ve parametrenin değeri değişimli 
olarak belirir.

montajı tavsiye olunur. Cihazın uzun süreli devre 
dışı kalması halinde (ikinci ev) ayrıca şunları 
tavsiye ederiz: 
- elektrik girişini kesin;
- kombinin su ısıtma ve ısıtma devrelerini tama-

men boşaltınız. Sıklıkla boşaltılan bir kombinin 
tekrar dolumunun, kireç oluşumuna sebep 
olabilecek su sertliğini önlemek için işlenmiş 
su ile ile gerçekleştirilmesi zorunludur.

2.11 DIŞ KAPLAMANIN TEMİZLİĞİ.
Kombinin kasasının temizliği için nemli bezler ve 
saf sabun kullanın. Pürüzlü veya toz deterjanlar 
kullanmayın.

2.12 TAMAMAN ETKİSİZ BIRAKMA.
Kombi cihazının nihai olarak tamamen devre 
dışı bırakılmasına karar verilmesi durumunda, 
elektrik, su ve gaz bağlantılarının kesilmiş 
olduğundan emin olmak suretiyle gerekli tüm 
işlemlerin uzman teknik personel tarafından 
yapılmasını sağlayınız.

Hata 
kodu İşaretlenmiş anormallik Nedeni Kazan durumu/ Çözüm

95 Süreksizlik yakıt sinyali Sistem bir süreksizlik sinyali algılar. Isıtıcı çalışmaya devam eder (1)(2) 

96 Engellenen bacalar Duman borusu sisteminde bir obstrüksiyon oluşur ortaya çıkar ise.

Kombi çalışmıyor (1)

Normal koşulların eski hallerine getirilme-
leri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan 
tekrar çalışır

98 Blok n ° maksimum hata 
software En fazla hata sayısı ulaşır software kabul edilmektedir . Reset (1) düğmesine basın

99 Genel arıza/blokaj Kombi içinde bir hata algılandı Reset (1) düğmesine basın
(1) Blok veya arızanın sürmesi halinde uzman bir firmaya müracaat edin (örneğin Yetkili Teknik Servisi).
(2) kontrol edinebilir bu anomali yalnızca hataları menüsünde bulunan "Bilgi" listesinde
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2.7 APAGADO DE LA CALDERA.
Apague totalmente la caldera en modo "off ", des-
conecte el interruptor omnipolar que está fuera de 
la caldera y cierre la llave de paso del gas situada 
antes del equipo. No dejar la caldera inútilmente 
encendida si no debe ser utilizada durante un 
periodo prolongado.

2.8 RESTABLECIMIENTO DE LA 
PRESIÓN DE LA INSTALACIÓN DE 
CALEFACCIÓN.

Controlar periódicamente la presión del agua de la 
instalación. La aguja del manómetro de la caldera 
debe indicar un valor de entre 1 y 1,2 bares.
Si la presión es inferior a 1 bar (con la instalación 
fría) es necesario reponer agua a través del grifo 
situado en la parte inferior de la caldera (Fig. 1-3).

IMPORTANTE: cierre el grifo cuando se haya 
finalizado la operación. 
Si la presión llega a valores cercanos a 3 bares existe 
el riesgo de que intervenga la válvula de seguridad.
En ese caso, quite agua con una válvula de purga 
de aire de un radiador hasta que la presión vuelva 
a colocarse en 1 bar o solicite la intervención de 
una empresa habilitada.

Si las bajadas de presión son frecuentes, solicite 
la intervención de una empresa habilitada, ya 
que hay que eliminar posibles pérdidas en la 
instalación.

2.9 VACIADO DE LA INSTALACIÓN.
Para poder realizar la operación de vaciado de 
la caldera, abrir el grifo de vaciado (Fig. 1-3).
Antes de realizar esta operación compruebe que 
el grifo de llenado esté cerrado.

2.10 PROTECCIÓN ANTIHIELO.
La caldera serie “Victrix TT” dispone de una 
función antihielo que enciende automáticamente 
el quemador cuando la temperatura se coloca 
por debajo de los 4 °C (protección de serie hasta 
-5°C de temperatura mín.). La información sobre 
la función de protección antihielo se encuentra 
en el apdo. 1.3. 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 calefac-
ción con anticongelante e instalar el Kit Antihielo 
Immergas. En caso de inactividad prolongada 

2.6 MENÚ DE INFORMACIONES.
Presionando el pulsador "Info" (5) durante al me-
nos 1 segundo se activa el "Menú informaciones" 
que permite visualizar algunos parámetros de 
funcionamiento de la caldera.

Id 
Parámetro Descripción

d 0.0 No se usa
d 0.1 Visualiza la señal de combustión
d 0.2 Visualiza la temperatura de ida en calefacción instantánea en salida del intercambiador primario
d 0.3 Visualiza la temperatura instantánea en salida del intercambiador sanitario
d 0.4 Visualiza el valor configurado para el set de calefacción
d 0.5 Visualiza el valor configurado para el set sanitario

d 0.6 Visualiza la temperatura ambiente exterior (si está presente la sonda exterior opcional)
En caso de temperatura bajo cero, el valor parpadea.

d 0.7 Visualiza la temperatura del agua sanitaria de entrada (con sonda entrada sanitaria opcional presente)
d 0.8 No se usa

d 09 Visualiza la lista de las últimas cinco anomalías.
(para desplazarse por la lista gire el selector de temperatura de la calefacción (4))

d 1.0 Reset lista de anomalías. Cuando se visualice “d 1.0”, presione el pulsador Reset y se confirma la eliminación mediante el parpadeo de los 
símbolos “88” durante dos segundos.

d 1.1 Visualiza la temperatura leída en la sonda de ida de seguridad
d 1.2 No se usa
d 1.3 No se usa
d 1.4 Visualiza el caudal del circulador (lh/100)
d 1.5 Visualiza la velocidad de funcionamiento del ventilador (rpm/100)
d 1.6 Visualiza la temperatura leída por la sonda de humos

Para deslizar los diversos parámetros presione el 
pulsador "Info" (5).

Para salir del menú presione el pulsador “Info” 
(5) hasta llegar al final de la lista, presione “Reset” 
(2) o espere 15 minutos.

Con el menú activo en el indicador (14), para 
modificar las indicaciones del parámetro se usa 
la letra "d" más el número del parámetro que se 
está visualizando y el valor del parámetro mismo.

(segunda vivienda), recomendamos así mismo:
- quite la alimentación eléctrica;
- Vaciar completamente el circuito de calefac-

ción y el circuito sanitario de la caldera. En las 
instalaciones que frecuentemente deban ser 
vaciadas, es indispensable que sean rellenadas 
con agua tratada, de forma que se elimine la 
dureza, para evitar incrustaciones calcáreas.

2.11 LIMPIEZA DEL REVESTIMIENTO.
Para limpiar el revestimiento de la caldera, use 
paños húmedos y jabón neutro. No use detergen-
tes abrasivos o en polvo.

2.12 DESACTIVACIÓN DEFINITIVA.
Si se decide desactivar definitivamente la caldera, 
encargue las operaciones correspondientes a una 
empresa habilitada asegurándose, entre otras co-
sas, de que se hayan desenchufado las conexiones 
eléctricas, de agua y de combustible.

Código 
de Error Anomalía señalada Causa Estado caldera / Solución

96 Conductos de toma de aire 
obstruidos Se produce si se detecta una obstrucción en los conductos de toma de aire.

La caldera no arranca (1)

Si se restablecen las condiciones normales, la caldera 
arranca de nuevo sin necesidad de reiniciarla

98 Bloqueo n. máximo de erro-
res software Se alcanza el número máximo de errores software admitidos. Presione el pulsador de Reset (1)

99 Bloqueo genérico Se detecta una anomalía en la caldera Presione el pulsador de Reset (1)
(1) Si el bloqueo o la anomalía continúan, es necesario llamar a una empresa habilitada (por ejemplo el Servicio de Asistencia Técnica)
(2) Esta anomalía se puede controlar solo en la lista de los errores del menú “Información”
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2.7 GAŠENJE KOTLA.
Isključite kotao na način da ga stavite u režim "off", 
zatim morate da isključite višepolarni spoljašnji 
prekidač i zatvorite ventil gasa na početnom delu 
kotla. Ne ostavljajte nepotrebno uključenim kotao 
kada se neće koristiti u dužem periodu.

2.8 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. 1-3).

NAPOMENA: zatvorite slavinu nakon operacije. 
Ako pritisak dođe do vrednosti od 3 bara postoji 
rizik od intervencije bezbednosnog ventila.
U tom slučaju izlijte vodu kroz ventil za odušku 
vazduha iz radijatora sve dok se pritisak ne vrati 
na 1 bar ili zatražite intervenciju osposobljenog 

preduzeća.

Ako bude često dolazilo do pada pritiska,zatražite 
intervenciju osposobljenog preduzeća na način 
da se eliminišu eventualni gubici iz uređaja.

2.9 PRAŽNJENJE UREĐAJA.
Da bi se obavila operacija pražnjenja kotla, 
otvorite prikladnu slavinu za pražnjenje (Sl. 1-3).
Pre nego što obavite ovu operaciju, uverite se da 
je slavina za punjenje zatvorena.

2.10 ANTIFRIZ- ZAŠTITA.
Kotao serije "Victrix TT" je opremljen funkcijom 
protiv zamrzavanja koja uključuje gorionik 
kada se temperatura spusti ispod 4°C (serijska 
zaštita sve do min. temperature od -5°C). 
Sve informacije koje se odnose na zaštitu od 
zamrzavanja se navode u pogl. 1.3. Da bi se 
garantovala celovitost aparata i termosanitarnog 
uređaja u zonama u kojima se temperatura 
spušta ispod nule, savetujemo vam da zaštitite 

2.6 MENI SA INFORMACIJAMA.
Kada pritisnete i držite pritisnutim dugme 
“Info” (5) barem 1 sekund, aktivira se "Meni 
sa informacijama" unutar koga su prikazani 
pojedini funkcionalni parametri rada kotla. 

Id 
Parametar Opis

d 0.0 Ne koristi se
d 0.1 Prikazuje signal sagorevanja
d 0.2 Prikazuje momentalnu izlaznu temperaturu vode za grejanje na izlazu iz primarnog izmenjivača
d 0.3 Prikazuje momentalnu temperaturu na izlazu iz sanitarnog izmenjivača
d 0.4 Prikazuje vrednost podešenu za postavke grejanja
d 0.5 Prikazuje vrednost podešenu za postavke sanitarnog režima

d 0.6 Prikazuje spoljnu temperaturu prostora (ako postoji opciona spoljna sonda)
Ako je izmerena temperatura ispod nule, prikazana vrednost blješti. 

d 0.7 Prikazuje temperaturu sanitarne vode na ulazi (sa postojećom opcionom sanitarnom sondom)
d 0.8 Ne koristi se

d 09 Prikazuje spisak posljednih pet anomalija.
(da biste klizili po spisku okrećite selektor na temperaturu grejanja(4))

d 1.0 Reset spiska anomalija. Nakon što se prikaže "d 1.0" pritisnite dugme za Reset, brisanje će se potvrditi bleštenjem simbola "88" u trajanju 
od dva sekunda.

d 1.1 Prikazuje temperaturu očitanu na polaznoj sigurnosnoj sondi
d 1.2 Ne koristi se
d 1.3 Ne koristi se
d 1.4 Prikazuje brzinu rada cirkulatora (lh/100)
d 1.5 Prikazuje brzinu rada ventilatora (rpm/100)
d 1.6 Prikazuje temperaturu očitanu od strane sonde za dim

Za kretanje kroz parametre pritisnite dugme 
"Info" (5).

Da biste izašli iz menija pritisnite dugme "Info" 
(5) sve do kraja spiska ili pritisnite dugme "Reset" 
(2) ili sačekajte 15 minuta.

Kada je meni aktivan na indikatoru (14) 
će naizmenično blješteti slovo "d" plus broj 
parametar koji će prikazuje i vrednost tog istog 
parametra.

uređaj antrifriz sredstvom i instalirajte na kotlu 
Komplet protiv zamrzavanja firme Immergas 
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.

2.11 ČIŠĆENJE KUĆIŠTA.
Za čišćenje kućišta kotla koristite vlažne krpe 
i neutralni sapun. Ne koristite abrazivne 
deterdžente ili one u prahu.

2.12 DEFINITIVNO ISKLJUČENJE.
U slučaju da odlučite da obavite definitivnu 
deaktivaciju kotla, neka to obavi osposobljeno 
preduzeće za te operacije, koje također treba 
da se uveri da se uređaj više ne napaja strujom, 
vodom i gorivom.

Šifra 
Greške

Signalizovana 
anomalija Uzrok Stanje kotla /Rešenje

94 Anomalija sagorevanja
Otkriva se problem kontrole sagorevanja koji je možda uzrokovan: 
niskim pritiskom gasa, recirkulacijom dima, gasnim ventilom ili 
neipravnom elektronskom karticom

U slučaju vraćanja na prethodne vrednosti, 
kotao se pokreće bez potrebe da se resetuje 
(1) (2)

95 Si g n a l  s a g ore v anj a 
isprekidan Sistem otkriva prekide signala sagorevanja. Kotao nastavlja da radi (1) (2)

96 Dimovod začepljen Do toga dolazi u slučaju začepljenosti dimovoda.

Kotao se ne pokreće (1)

U slučaju vraćanja na normalne vrednosti 
, kotao se ponovo pokreće bez potrebe da 
se resetuje

98
Blokada zbog 
maksimalnog broja 
grešaka softvera

Dostigao se maksimalni dozvoljeni broj grešaka softvera. Pritisnite dugme za Reset (1)

99 Opšta blokada Otkriva se anomalija kotla Pritisnite dugme za Reset (1)
(1) Ako se anomalija ni tako ne reši, morate pozvati osposobljenog tehničara (na primer Tehnički Servis firme Immergas).
(2) Možete proveriti ovu anomaliju samo na listi grešaka koja postoji u meniju "Informacije"
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2.7 ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОТЛА.
Для полного выключения котла, установить его в 
режим "выкл", отключить внешний однополюс-
ный выключатель котла и закрыть газовый кран, 
установленный перед агрегатом. Если котел не 
используется в течение длительного времени, не 
оставляйте его включенным.

2.8 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В 
ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ.

Периодически контролируйте давление воды в 
системе. Стрелка манометра на котле должна 
показывать значение от 1 до 1,2 бар.
Если давление ниже 1 бар (при холодной системе), 
необходимо восстановить давление с помощью 
крана, расположенного в нижней части котла 
(рис. 1-3).

Примечание. Закрыть вентиль в конце операции. 
Если давление доходит до величины около 3 бар 
появляется риск срабатывания предохранитель-
ного клапана.
В этом случае необходимо слить воду на одном 
из вантуз-клапанов воздуха на тепловом сифоне, 
пока температура не достигнет давления 1 бар или 

обратиться в уполномоченную компанию.
Если наблюдаются частые случаи падения давле-
ния, следует обратиться за помощью к квалифи-
цированному специалисту, так как необходимо 
устранить возможные утечки.

2.9 ОПОРОЖНЕНИЕ УСТАНОВКИ.
Для слива воды из котла используйте вентиль 
слива установки (рис. 1-3).
Перед тем, как выполнить эту операцию, убедитесь 
в том, что закрыт кран заливки воды.

2.10 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ
Котел серии “Victrix TT” оборудован системой 
защиты от замерзания, которая приводит в дей-
ствие горелку в том случае, когда температура 
опускается ниже 4°C (защита до мин. температуры 
-5°C). Вся информация относительно защиты от 
замерзания указана в параг. 1.3. В целях гарантии 
целостности прибора и системы отопления и ГВС 
в зонах, где температура опускается ниже нуля, 
рекомендуем защитить установку отопления 
противоморозной добавкой и установкой на котел 
комплекта против замерзания Immergas. Если 

2.6 ИНФОРМАЦИОННОЕ МЕНЮ.
Нажимая на кнопку "Информация" (5), не 
менее 1 секунды активизируется “Инфор-
мационное меню” через которое, можно 
просмотреть некоторые рабочие параметры 
котла.

Id 
Параметр Описание

d 0.0 Не используется
d 0.1 Показывает сигнал горения
d 0.2 Отображает мгновенную температуру подачи отопления на выходе первичного теплообменника
d 0.3 Отображает мгновенную температуру на выходе теплообменника ГВС
d 0.4 Отображает установленное значение для уставки отопления
d 0.5 Отображает установленное значение для уставки ГВС

d 0.6 Отображает внешнюю температуру (если установлен внешний факультативный пробник)
Если температура ниже нуля, отображённое значение мигает.

d 0.7 Отображает температуру ГВС на входе (при наличии входного факультативного датчика ГВС)
d 0.8 Не используется

d 09 Отображает список последних пяти неполадок.
(чтобы просмотреть список, повернуть регулятор температуры на отоплении (4))

d 1.0 Сброс списка неполадок После того, как на дисплее появится “d 1.0” нажать на кнопку Сброса, удаление подтверждается миганием значков 
“88” в течении двух секунд.

d 1.1 Показывает температуру, считанную на защитном датчике подачи
d 1.2 Не используется
d 1.3 Не используется
d 1.4 Отображает расход циркуляционного насоса (лч/100)
d 1.5 Показывает рабочую скорость вентилятора (об/мин/100)
d 1.6 Отображает температуру считанную датчиком дымового контура

Для просмотра различных параметров на-
жать кнопку “Инфо” (5).

Чтобы выйти из меню, нажать на кнопку 
"Инфо (5) до конца списка, или нажимая на 
кнопку "Сброс" (2), или подождать 15 минут.

Когда активизировано меню индикатора 
(14) чередуются указания параметра за счёт 
буквы “d” и номера отображаемого параметра 
и его значения.

предполагается отключить котел на длительный 
период (второй дом), рекомендуется также:
- отключить электропитание;
- полностью слить воду с контура отопления и с 

контура ГВС котла. В отопительные системы, из 
которых приходится часто сливать воду, необхо-
димо заливать воду, подвергшуюся необходимой 
обработке с целью ее умягчения, потому что 
слишком жесткая вода может привести к отло-
жениям водяного камня.

2.11 ОЧИСТКА ВНЕШНЕЙ ОБОЛОЧКИ.
Для очистки внешней оболочки котла использо-
вать влажную материю и нейтральное моющее 
средство. Не использовать абразивные и порошко-
вые моющие средства.

2.12 ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ.
В случае принятия решения об окончательном 
отключении котла, отключение должно быть 
выполнено квалифицированным персоналом, убе-
диться при этом, что аппарат отключен от  газовой 
магистрали, водопровода и сети электропитания.

Код 
Ошибки Отображённая неполадка Причина Состояние котла / Решение

95 Непостоянный сигнал го-
рения Система обнаружила непостоянность сигнала горения Котёл продолжает работать (1) (2)

96 Закупорены компоненты 
дымоудаления. Появляется, при обнаружении закупорки в системе дымоудаления.

Котел не запускается (1)

При возобновлении нормальных условий, котел 
переходит на нормальную работу без необходимо-
сти переустановке.

98 Блокировка по макс. коли-
честву ошибок программы Достигнуто максимальное количество допустимых ошибок программы Нажать на кнопку Сброса (1)

99 Блокирование общего ха-
рактера Обнаружена неполадка котла Нажать на кнопку Сброса (1)

(1) Если блокировка или неполадка не устраняется, следует обращаться к уполномоченной организации (например, в Сервисную службу компании). 
(2) Данную неполадку можно проверить только в перечне ошибок в меню “Информация”
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2.7 BOILER SHUTDOWN
Switch the boiler off by putting it in “off ” mode, 
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.

2.8 RESTORING CENTRAL HEATING 
SYSTEM PRESSURE.

Periodically check the system water pressure. 
The boiler pressure gauge should read a pressure 
between 1 and 1.2 bar.
If the pressure falls below 1 bar (with the circuit 
cold) restore normal pressure via the valve located 
at the bottom of the boiler (Fig. 1-3).

N.B.: close the cock after the operation. 
If pressure values reach around 3 bar the safety 
valve may be activated.
In this case, remove water from an air vent valve 
of a radiator until 1 bar is reached or ask for 
assistance from an authorised company.

In the event of frequent pressure drops, contact 
a qualified firm for assistance to remove any 
system leakage.

2.9  SYSTEM DRAINING.
To drain the boiler, use the special draining 
valve (Fig. 1-3).
Before draining, ensure that the filling cock is 
closed.

2.10 ANTI-FREEZE PROTECTION.
The “Victrix TT” series boiler features an 
antifreeze function that lights the burner auto-
matically when the temperature falls below 4°C 
(standard protection down to min. temperature 
of -5°C). All information relative to the an-
ti-freeze protection is stated in Par. 1.3. In order 
to guarantee the integrity of the appliance and 
the domestic hot water heating system in zones 
where the temperature falls below zero, we rec-
ommend the central heating system is protected 
using anti-freeze liquid and installation of the 
Immergas Anti-freeze Kit in the boiler. In the 
case of prolonged inactivity (second case), we 
also recommend that:
- disconnect the electric power supply;
- 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.

2.11 CASE CLEANING.
Use damp cloths and neutral detergent to clean 
the boiler casing. Never use abrasive or powder 
detergents.

2.12 DECOMMISSIONING.
In the event of permanent shutdown of the 
boiler, contact an authorised company for the 
suitable procedures and also ensure the electri-
cal, water and fuel supply lines are shut off and 
disconnected.

2.6 INFORMATION MENU.
By pressing the "Info" button (5), the “Infor-
mation menu” is activated for at least 1 second, 
displaying some boiler operating parameters.

Id 
Parameter Description

d 0.0 Not used
d 0.1 Displays the combustion signal
d 0.2 Displays the primary exchanger output instant heating flow temperature
d 0.3 Displays the instant output temperature from the DHW exchanger
d 0.4 Displays the values set for central heating set
d 0.5 Displays the values set for DHW set

d 0.6 Displays the external environment temperature (if optional external probe present)
If the temperature is below zero, the value is displayed flashing.

d 0.7 Displays the temperature of the inlet DHW (with optional DHW inlet probe present)
d 0.8 Not used

d 09 Displays the list of the last five anomalies.
(to scroll the list, turn the CH temperature selector (4))

d 1.0 Anomaly list reset. Once “d 1.0” is displayed, press the Reset button; deletion is confirmed via the “88” symbols flashing for two seconds.
d 1.1 Displays the temperature read on the safety flow probe
d 1.2 Not used
d 1.3 Not used
d 1.4 Displays the pump flow rate (lh/100)
d 1.5 Displays the fan operating speed (rpm/100)
d 1.6 Displays the temperature read on the flue probe

Press the "Info" button (5) to scroll the various 
parameters.

To exit the menu, press the “Info” button (5) up 
to the end of the list, or by pressing the “Reset” 
button (2) or by waiting for 15 minutes.

With the menu active, the indicator (14) will 
alternately show the indication of the parameter 
via the letter “d” plus the number of the param-
eter that is being displayed and the value of the 
parameter itself.



3-1
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3 ВВІД В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 
КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТУ 
(ПОЧАТКОВА ПЕРЕВІРКА)

Для пуску котла необхідно:
- перевірити, щоб газ системи відповідав тому, для 

якого передбачений котел (тип газу відобража-
ється на дисплеї при першій подачі електричного 
живлення, або ж можна перевірити у відповід-
ному параметрі “G”);

- перевірити приєднання до мережі в 220 В-50 Гц, 
відповідно полярності L-N та заземлення;

- перевірити, щоб система опалення була напов-
нена водою, проконтролювати, щоб стрілка 
манометру вказувала на значення тиску в 1÷1,2 
бар;

- ввімкнути котел та перевірити правильність 
вмикання;

- перевірити рівень CO2 димових газів при подачі:
 - максимальній (100%)
 - середній (50%)
 - мінімальній (0%)
 значення повинні відповідати зазначеним у 

відповідних таблицях (Мал. 3-14);
- перевірити спрацювання захисного пристрою 

на випадок відсутності газу та відповідний 
проміжок часу спрацювання;

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

- перевірити, щоб термінали забору повітря та 
відведення димових газів не були засмічені;

- перевірити спрацювання органів регулювання;
- перевірити виробництво гарячої води для сис-

теми ГВП;
- перевірити герметичність водосистем;
- перевірити вентиляцію та/або провітрювання 

приміщенні установки, якщо передбачено.
Якщо хоча б одна з перевірок дає негативний 
результат, забороняється вмикати котел.

3.1 СХЕМА ВОДЯНОЇ СИСТЕМИ КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТУ.

Умовні позначення:
 1 - Газовий клапан
 2 - Датчик потоку води для системи 

ГВП
 3 - Обмежувач потоку
 4 - Температурний датчик-зонд кон-

туру ГВП
 5 - Сифон збору конденсату
 6 - Кран наповнення системи
 7 - Обмінник води для системи ГВП
 8 - Розширювальний бак системи
 9 - Модуль з конденсатом
 10 - Змішувач повітря/газу
 11 - Вентилятор
 12 - Свічка вмикання/контролю за 

полум'ям
 13 - Штуцери пробовідбірників повітря 
 14 - Штуцери пробовідбірників димових 

газів
 15 - Датчик димових газів
 16 - Клапан ручного випуску повітря
 17 - Датчик подачі
 18 - Запобіжний датчик подачі
 19 - Клапан випуску повітря 
 20 - Циркулятор котла
 21 - Реле тиску в системі
 22 - Клапан триходовий (моторизова-

ний)
 23 - Байпас
 24 - Кран спорожнення системи
 25 - Запобіжний клапан 3 бар
 26 - Патрубок перевірки зливу запобіж-

ного клапану 3 бар

 G - Живлення газом
 AC - Вихід гарячої сантехнічної води 

для системи ГВП
 AF - Вхід сантехнічної води
 21 - Випуск конденсату
 M - Подача системи
 R - Зворотній рух системи
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3 ВВІД В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 
КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТУ 
(ПОЧАТКОВА ПЕРЕВІРКА)

Для пуску котла необхідно:
- перевірити, щоб газ системи відповідав тому, для 

якого передбачений котел (тип газу відобража-
ється на дисплеї при першій подачі електричного 
живлення, або ж можна перевірити у відповід-
ному параметрі “G”);

- перевірити приєднання до мережі в 220 В-50 Гц, 
відповідно полярності L-N та заземлення;

- перевірити, щоб система опалення була напов-
нена водою, проконтролювати, щоб стрілка 
манометру вказувала на значення тиску в 1÷1,2 
бар;

- ввімкнути котел та перевірити правильність 
вмикання;

- перевірити рівень CO2 димових газів при подачі:
 - максимальній (100%)
 - середній (50%)
 - мінімальній (0%)
 значення повинні відповідати зазначеним у 

відповідних таблицях (Мал. 3-14);
- перевірити спрацювання захисного пристрою 

на випадок відсутності газу та відповідний 
проміжок часу спрацювання;

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

- перевірити, щоб термінали забору повітря та 
відведення димових газів не були засмічені;

- перевірити спрацювання органів регулювання;
- перевірити виробництво гарячої води для сис-

теми ГВП;
- перевірити герметичність водосистем;
- перевірити вентиляцію та/або провітрювання 

приміщенні установки, якщо передбачено.
Якщо хоча б одна з перевірок дає негативний 
результат, забороняється вмикати котел.

3.1 СХЕМА ВОДЯНОЇ СИСТЕМИ КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТУ.

Умовні позначення:
 1 - Газовий клапан
 2 - Датчик потоку води для системи 

ГВП
 3 - Обмежувач потоку
 4 - Температурний датчик-зонд кон-

туру ГВП
 5 - Сифон збору конденсату
 6 - Кран наповнення системи
 7 - Обмінник води для системи ГВП
 8 - Розширювальний бак системи
 9 - Модуль з конденсатом
 10 - Змішувач повітря/газу
 11 - Вентилятор
 12 - Свічка вмикання/контролю за 

полум'ям
 13 - Штуцери пробовідбірників повітря 
 14 - Штуцери пробовідбірників димових 

газів
 15 - Датчик димових газів
 16 - Клапан ручного випуску повітря
 17 - Датчик подачі
 18 - Запобіжний датчик подачі
 19 - Клапан випуску повітря 
 20 - Циркулятор котла
 21 - Реле тиску в системі
 22 - Клапан триходовий (моторизова-

ний)
 23 - Байпас
 24 - Кран спорожнення системи
 25 - Запобіжний клапан 3 бар
 26 - Патрубок перевірки зливу запобіж-

ного клапану 3 бар

 G - Живлення газом
 AC - Вихід гарячої сантехнічної води 

для системи ГВП
 AF - Вхід сантехнічної води
 21 - Випуск конденсату
 M - Подача системи
 R - Зворотній рух системи
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3 KOMBİNİN HİZMETE 
SOKULMASI (BAŞLANGIÇ 
KONTROLÜ)

Kombi cihazının devreye sokulması için gere-
kenler : 
- kullanılan gazı kontrol edin kombi için ayar-

lanan ile (gaz tipi ilk çalıştırma esnasında 
ekranda görüntülenmektedir, programlama 
modunda ilk parametre olan “G” parametre-
sinden kontrol edilebilir);

- 230V-50Hz ağa bağlantı yapıldığını, L-N ku-
tuplarına riayet edildiğini ve toprak hattının 
bağlandığını kontrol ediniz;

- kalorifer tesisatında su dolu olduğundan emin 
olun, kazan üzerinde yer alan manometredeki 
basıncın 1÷1,2 bar arasında olmasını kontrol 
edin;

- kombiyi yakınız ve sağlıklı ateşleme oluştuğun-
dan emin olunuz;

- baca akışı gazı içindeki CO 2kontrol edin: 
 - en fazla (% 100)
 - orta (% 50 )
 - en az (% 0)
 değerleri uygun olarak olmalıdır ilgili tablolar-

da gösterildiği gibi (Res. 3-14);
- gaz kesilmesi halinde güvenlik araçlarının 

devreye girip girmediğini ve ilgili müdahale 
sürelerini kontrol edin;

- kombi girişinde yer alan ana şalterin müdaha-
lesini kontrol ediniz;

- emiş ve/veya tahliye terminallerinin tıkalı 
olmadığını kontrol edin;

- ayarlama organlarının müdahalelerini kontrol 
edin;

- Sıcak kullanım suyu üretimini kontrol ediniz;
- hidrolik devrelerin sızdırmazlığı kontrol ediniz;
- cihazın monte edildiği mekanda, gereksinim 

halinde, havalanma ve havalandırmayı kontrol 
ediniz. 

Bu kontrollerden bir tanesinin dahi olumsuz 
sonuç vermesi durumunda tesisatın kesinlikle 
çalıştırılmaması gerekmektedir.

3.1 KOMBİN HİDROLİK DÜZENİ

Açıklamalar: 
 1 - Gaz valfı
 2 - Kullanım suyu flusostatı
 3 - Akış sınırlayıcı
 4 - Kullanma suyu akış anahtarı
 5 - Yoğuşma suyu tahliye sifonu
 6 - Tesisat doldurma musluğu
 7 - Kullanma suyu eşanjörü
 8 - Tesisat genleşme tankı
 9 - Yoğuşma modülü
 10  - Hava/gaz karıştırıcısı
 11 - Fan
 12 - Ateşleme/tespit bujileri
 13 - Hava analiz deliği 
 14 - Atık gaz analiz deliği
 15 - Atık gaz sondası
 16 - Manüel boşaltma valfı
 17 - Gidiş sensörü
 18 - Gidiş güvenlik sensörü
 19 - Hava alım musluğu 
 20 - Kombi sirkülasyon pompası
 21 - Tesisat düşük basınç emniyet anahtarı
 22 - Üç yollu vana (tahrik sistemli)
 23 - By-pass
 24 - Tesisat boşaltma musluğu
 25 - 3 bar güvenlik valfi
  26 - Emniyet ventili 3 bar

 G - Gaz besleme hattı
 AC - Sıhhi sıcak su çıkış hattı 
 AF - Kullanma suyu giriş hattı
 SC - Yoğuşma suyu boşaltma hattı
 M - Tesisat besleme hattı
 R - Tesisat geri dönüş hattı
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3 PUESTA EN SERVICIO DE 
LA CALDERA (CONTROL 
INICIAL)

Para la puesta en servicio de la caldera es ne-
cesario:
- comprobar que el gas utilizado coincida con el 

previsto para el funcionamiento de la caldera 
(el tipo de gas aparece en la pantalla con la 
primera alimentación eléctrica, o bien contro-
lando el respectivo parámetro “G”);

- comprobar que exista la conexión a una red de 
230V-50Hz y que se respete la polaridad L-N y 
la conexión de tierra;

- compruebe que la instalación de calefacción 
esté llena de agua, con el manómetro de la 
caldera indicando una presión igual a 1÷1,2 
bares;

- Encender la caldera y comprobar que el encen-
dido sea correcto.

- controlar el CO2 en los humos con caudal:
 - máximo (100%)
 - intermedio (50%)
 - mínimo (0%)
 los valores deben respetar lo indicado en las 

respectivas tablas (Fig. 3-14);
- comprobar la intervención del dispositivo de 

seguridad en caso de falta de gas y el respectivo 
tiempo de intervención;

- comprobar el funcionamiento de los interrup-
tores generales situados en un tramo eléctrico 
anterior de la caldera y en la caldera;

- comprobar que los terminales de aspiración 
y/o descarga no estén obstruidos;

- controle el funcionamiento de los órganos de 
regulación;

- controle la producción de agua caliente sanita-
ria;

- controlar la estanqueidad de los circuitos de 
agua;

- controlar la ventilación y/o aireación del local 
de instalación si se ha previsto.

Si al menos uno de los controles de seguridad 
resulta negativo, la instalación no debe ser puesta 
en funcionamiento.

3.1 ESQUEMA HIDRÁULICO DE LA 
CALDERA.

Leyenda: 
 1 - Válvula de gas
 2 - Flujostato sanitario
 3 - Limitador de flujo
 4 - Sonda sanitaria
 5 - Sifón de descarga de la condensación
 6 - Grifo de llenado de la instalación
 7 - Intercambiador sanitario
 8 - Vaso de expansión de la instalación
 9 - Módulo de condensación
 10 - Mezclador aire / gas
 11 - Ventilador
 12 - Bujía de encendido/detección
 13 - Depósito de análisis del aire 
 14 - Depósito de análisis de humos
 15 - Sonda de humos
 16 - Purgador manual
 17  - Sonda de ida
 18 - Sonda de ida de seguridad
 19 - Purgador 
 20 - Circulador de la caldera
 21 - Presostato de la instalación
 22 - Válvula de tres vías (motorizada)
 23 - By-pass
 24 - Grifo de vaciado de la instalación
 25 - Válvula de seguridad 3 bares
 26 - Empalme de indicación de descarga de 

la válvula de seguridad 3 bares

 G - Alimentación de gas
 AC - Salida del agua caliente sanitaria
 AF - Entrada del agua sanitaria
 DESC - Descarga de la condensación
 M - Impulsión de la instalación
 R - Retorno de la instalación
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3 PUŠTANJE KOTLA U RAD  
(POČETNA KONTROLA)

Prilikom puštanja u rad kotla morate:
- uveriti se da je gas onog tipa koji se predviđa za 

rad tog kotla (tip gasa će se pojaviti na displeju 
pri prvom električnom napajanju ili ga možete 
proveriti u odgovarajućem parametru “G”);

-  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;

-  uključite kotao i uverite se u pravilno uključenje;

- proveriti CO2 u dimu na kapacitetima:
 - maksimalnom (100%)
 - srednjem (50%)
 - minimalnom (0%)
 vrednosti moraju biti u skladu sa onim što se 

navodi u odgovarajućim tabelama (Sl. 3-14);
-  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 i na samom 
kotlu;

- uveriti se da terminali za usis/odvod nisu 
začepljeni;

- uver it i  s e  u  inter venci ju  organa  za 
prilagođavanje;

- uveriti se u proizvodnju tople sanitarne vode;
- uveriti se u zaptivenost hidrauličnih krugova;
- proveriti ventilaciju i/ili 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.

3.1 HIDRAULIČNA ŠEMA KOTLA.

Objašnjenja:
 1 - Ventil za gas
 2 - Sanitarni merač protoka
 3 - Ograničavač protoka
 4 - Sanitarna sonda 
 5 - Sifon za odvod kondenzacije
 6 - Slavina za punjenje uređaja
 7 - Sanitarni izmenjivač
 8 - Ekspanzioni sud uređaja
 9 - Kondenzacijski modul
 10 - Mešalica vazduha / gasa
 11 - Ventilator
 12 - Svećica za uključiivanje/otkrivanje
 13 - Bunarčić za analizu vazduha 
 14 - Bunarčić za analizu dima
 15 - Sonda za dim
 16 - Ventil za ručnu odušku 
 17 - Polazna sonda
 18 - Polazna sigurnosna sonda
 19 - Ventil oduška vazduha 
 20 - Pumpa kotla
 21 - Merač pritiska uređaja
 22 - Trokraki ventil (motorizovan)
 23 - Baj-pass
 24 - Slavina za pražnjenje uređaja
 25 - Bezbednosni ventil 3 bar
 26 - Spojka signalizacije odvoda 

sigurnosnog ventila 3 bara

 G - Napajanje gasom
 AC - Izlaz tople sanitarne vode
 AF - Ulaz sanitarne vode
 SC - Odvod kondenzacije
 M - Polazni deo uređaja
 R - Povratni deo uređaja
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3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОТЛА 
К РАБОТЕ (НАЧАЛЬНАЯ 
ПРОВЕРКА).

При запуске в эксплуатацию котла необхо-
димо:
- проверить соответствие используемого 

газа с тем, для которого предусмотрен 
котёл (тип газа появляется на дисплее при 
первом подключении электропитания или 
проверяя параметр “G”);

- проверить подключение к сети 230В-50Гц, с 
соблюдением полярности L-N и заземления; 

- проверить, что установка отопления за-
полненна водой, проверить что стрелка 
манометра бойлера указывает давление в 
диапазоне 1÷1,2 бар;

- включить котел и проверить правильность 
зажигания;

- проверить CO2 в отработанных газах при 
подаче:

 - максимальной (100%)
 - промежуточной (50%)
 - минимальной (0%)
 значения должны соответствовать указани-

ям в соответствующих таблицах (рис. 3-14);
- проверить включение защитного устрой-

ства в случае отсутствия газа и затраченное 
на это время;

-  проверить действие рубильника, установ-
ленного перед котлом;;

- проверить, что не загорожены выводы 
всасывания и/или дымоудаления;

- проверить работу регуляторов;
- проверить производство ГВС;
- проверить непроницаемость гидравличе-

ской цепи;
- проверить вентиляцию и/или проветри-

вание помещения, где предусмотрена 
установка.

Если хотя бы одна из этих проверок имеет 
негативный результат, установка не может 
быть подключена.

3.1 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА КОТЛА.

Условные обозначения:
 1 - Газовый клапан
 2 - Датчик протока ГВС
 3 - Ограничитель потока
 4 - Сантехнический зонд
 5 - Сифон слива конденсата
 6 - Кран заполнения системы
 7 - Теплообменник ГВС
 8 - Расширительный бак установки.
 9 - Конденсационный модуль
 10 - Смеситель воздуха / газа
 11 - Вентилятор
 12 - Свеча-детектор пламени / зажига-

ния
 13 - Отверстие для анализатора возду-

ха 
 14 - Отверстие для анализатора ды-

мов
 15 - Датчик дымов
 16 - Клапан ручного стравливания 

воздуха
 17 - Зонд подачи
 18 - Предохранительный датчик подачи
 19 - Клапан стравливания воздуха 
 20 - Циркуляционный насос котла
 21 - Реле давления установки
 22 - Трехходовой клапан (моторизиро-

ванный)
 23 - Байпас
 24 - Кран для слива воды из системы
 25 - Предохранительный клапан 3 бар
 26 - Выход для сигнала слива предохра-

нительного клапана 3 бар

 G - Подача газа
 AC - Выход горячей санитарной воды
 AF - Вход санитарной воды
 SC - Слив конденсата
 M - Подача в систему
 R - Возврат из системы
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3 BOILER COMMISSIONING  
(INITIAL CHECK)

To commission the boiler:
- ensure that the type of gas used corresponds to 

the boiler settings (the type of gas appears on 
the display on first electrical power supply, or 
by checking the relative parameter “G”);

- 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 pressure gauge indicates 
a pressure of 1-1.2 bar.

- switch the boiler on and check correct ignition;

- check the CO2 flow rate in the flue:
 - maximum (100%)
 - intermediate (50%)
 - minimum (0%)
 the values must comply with what is indicated 

in the relative tables (Fig. 3-14);
-  check activation of the safety device in the event 

of no gas, as well as the relative activation time;
-  check the intervention of the main switch 

located upstream of the boiler and in the boiler;
-  check that the intake and/or exhaust terminals 

are not blocked;
-  ensure activation of all adjustment devices;

- 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 even only a single safety check offers a negative 
result, do not commission the system.

3.1 BOILER HYDRAULIC DIAGRAM.

Key:
 1 - Gas valve
 2 - Domestic hot water flow switch
 3 - Flow limiter
 4 - Domestic hot water probe
 5 - Condensate drain trap
 6 - System filling valve
 7 - DHW heat exchanger
 8 - System expansion vessel
 9 - Condensation module
 10 - Air / gas mixer
 11 - Fan
 12 - Ignition / detection electrode
 13 - Air sample point 
 14 - Flue sample point
 15 - Flue probe
 16 - Manual vent valve
 17 - Flow probe
 18 - Safety flow probe
 19 - Vent valve 
 20 - Boiler circulator pump
 21 - System pressure switch
 22 - Three-way valve (motorised)
 23 - By-pass
 24 - System draining valve
 25 - 3 bar safety valve
 26 - 3 bar safety valve drain fitting signal

 G - Gas supply
 AC - Domestic hot water outlet
 AF - Domestic cold water inlet
 SC - Condensate drain
 M - System flow
 R - System return



3-2
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3.2 ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА.

Ж
ив

ле
нн

я
22

0 
Va

c
50

 Гц

си
гн

ал
ст

ан
у

Сп
ол

уч
ен

ня
 та

 
з’є

дн
ан

ня
   В

Сп
ол

уч
ен

ня
 та

 з’
єд

на
нн

я 
ду

ж
е н

из
ьк

а н
ап

ру
га

Пу
льт

 ДУ
 

(C
AR

V2
) (о

пц
ія)

Ум
ов

ні 
по

зн
ач

ен
ня

 ко
ль

ор
ів:

 
BK

 
- 

Чо
рн

ий
 

BL
 

- 
Си

ній
 

BR
 

- 
Ко

ри
чн

еви
й

 
G 

- 
Зе

лен
ий

 
GY

 
- 

Сі
ри

й
 

OR
 

- 
Ж

ов
то

гар
яч

ий
 

Р 
- 

Фі
ол

ет
ов

ий
 

PK
 

- 
Ро

же
ви

й
 

R 
- 

Че
рв

он
ий

 
W

 
- 

Біл
ий

 
Y 

- 
Ж

ов
ти

й

Ум
ов

ні 
по

зн
ач

ен
ня

:
 

A1
9 

- 
Ви

лу
чн

а п
ам

’ят
ь

 
В1

 
- 

Да
тч

ик
 по

да
чі 

ко
тл

а
 

B2
 

- 
Да

тч
ик

 са
нт

ех
ніч

но
ї га

ря
чо

ї в
од

и
 

B4
 

- 
Зо

вн
іш

ній
 да

тч
ик

 (о
пц

ія)
 

B2
 

- 
Вх

ідн
ий

 да
тч

ик
 си

ст
ем

и Г
ВП

 (о
пц

ія)
 

В1
0 

- 
Да

тч
ик

 ди
мо

ви
х г

аз
ів

 
B2

4 
- 

За
по

біж
ни

й д
ат

чи
к п

од
ач

і
 

CA
RV2

 
- 

Пу
ль

т 
уп

ра
вл

інн
я A

mi
co 

Re
mo

toV2
 (о

пц
ія)

 
E3

 
- 

Св
ічк

а в
ми

ка
нн

я/к
он

тр
ол

ю 
за 

по
лу

м’я
м

 
М

1 
- 

Ци
рк

ул
ят

ор
 ко

тл
а

 
M

20
 

- 
Ве

нт
ил

ят
ор

 
М

30
 

- 
Кл

ап
ан

 т
ри

хо
до

ви
й

 
R5

 
- 

Тр
им

ер
 т

ем
пе

ра
ту

ри
 ре

жи
му

 ГВ
П

 
R5

 
- 

Тр
им

ер
 т

ем
пе

ра
ту

ри
 ре

жи
му

 оп
ал

ен
ня

 
S4

 
- 

Да
тч

ик
 по

то
ку

 во
ди

 дл
я с

ис
те

ми
 ГВ

П
 

S5
 

- 
Ре

ле 
ти

ск
у в

 си
ст

ем
і

 
S2

0 
- 

Те
рм

ост
ат

 пр
им

іщ
ен

ня
 (о

пц
ія)

 
Т1

 
- 

Тр
ан

сф
ор

ма
то

р п
ла

ти
 ко

тл
а

 
T2

 
- 

Тр
ан

сф
ор

ма
то

р в
вім

кн
ен

ня
 

X4
0 

- 
Пе

ре
ми

чк
а т

ер
мо

ст
ат

а п
ри

мі
ще

нн
я

 
X4

0 
- 

Пе
ре

ми
чк

а з
ап

об
іж

но
го 

те
рм

ост
ат

а 
В.Т

.
 

Y1
 

- 
Га

зов
ий

 кл
ап

ан

27

УС
ТА

Н
О

ВК
А

К
О

РИ
С

ТУ
ВА

Н
Н

Я
ТЕ

ХН
ІЧ

Н
Е 

ОБ
СЛ

УГ
ОВ

УВ
АН

Н
Я

3.2 ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА.

Ж
ив

ле
нн

я
22

0 
Va

c
50

 Гц

си
гн

ал
ст

ан
у

Сп
ол

уч
ен

ня
 та

 
з’є

дн
ан

ня
   В

Сп
ол

уч
ен

ня
 та

 з’
єд

на
нн

я 
ду

ж
е н

из
ьк

а н
ап

ру
га

Пу
льт

 ДУ
 

(C
AR

V2
) (о

пц
ія)

Ум
ов

ні 
по

зн
ач

ен
ня

 ко
ль

ор
ів:

 
BK

 
- 

Чо
рн

ий
 

BL
 

- 
Си

ній
 

BR
 

- 
Ко

ри
чн

еви
й

 
G 

- 
Зе

лен
ий

 
GY

 
- 

Сі
ри

й
 

OR
 

- 
Ж

ов
то

гар
яч

ий
 

Р 
- 

Фі
ол

ет
ов

ий
 

PK
 

- 
Ро

же
ви

й
 

R 
- 

Че
рв

он
ий

 
W

 
- 

Біл
ий

 
Y 

- 
Ж

ов
ти

й

Ум
ов

ні 
по

зн
ач

ен
ня

:
 

A1
9 

- 
Ви

лу
чн

а п
ам

’ят
ь

 
В1

 
- 

Да
тч

ик
 по

да
чі 

ко
тл

а
 

B2
 

- 
Да

тч
ик

 са
нт

ех
ніч

но
ї га

ря
чо

ї в
од

и
 

B4
 

- 
Зо

вн
іш

ній
 да

тч
ик

 (о
пц

ія)
 

B2
 

- 
Вх

ідн
ий

 да
тч

ик
 си

ст
ем

и Г
ВП

 (о
пц

ія)
 

В1
0 

- 
Да

тч
ик

 ди
мо

ви
х г

аз
ів

 
B2

4 
- 

За
по

біж
ни

й д
ат

чи
к п

од
ач

і
 

CA
RV2

 
- 

Пу
ль

т 
уп

ра
вл

інн
я A

mi
co 

Re
mo

toV2
 (о

пц
ія)

 
E3

 
- 

Св
ічк

а в
ми

ка
нн

я/к
он

тр
ол

ю 
за 

по
лу

м’я
м

 
М

1 
- 

Ци
рк

ул
ят

ор
 ко

тл
а

 
M

20
 

- 
Ве

нт
ил

ят
ор

 
М

30
 

- 
Кл

ап
ан

 т
ри

хо
до

ви
й

 
R5

 
- 

Тр
им

ер
 т

ем
пе

ра
ту

ри
 ре

жи
му

 ГВ
П

 
R5

 
- 

Тр
им

ер
 т

ем
пе

ра
ту

ри
 ре

жи
му

 оп
ал

ен
ня

 
S4

 
- 

Да
тч

ик
 по

то
ку

 во
ди

 дл
я с

ис
те

ми
 ГВ

П
 

S5
 

- 
Ре

ле 
ти

ск
у в

 си
ст

ем
і

 
S2

0 
- 

Те
рм

ост
ат

 пр
им

іщ
ен

ня
 (о

пц
ія)

 
Т1

 
- 

Тр
ан

сф
ор

ма
то

р п
ла

ти
 ко

тл
а

 
T2

 
- 

Тр
ан

сф
ор

ма
то

р в
вім

кн
ен

ня
 

X4
0 

- 
Пе

ре
ми

чк
а т

ер
мо

ст
ат

а п
ри

мі
ще

нн
я

 
X4

0 
- 

Пе
ре

ми
чк

а з
ап

об
іж

но
го 

те
рм

ост
ат

а 
В.Т

.
 

Y1
 

- 
Га

зов
ий

 кл
ап

ан

27

M
O

N
TA

J P
ER

SO
N

EL
İ

K
U

LL
A

N
IC

I
BA

K
IM

 P
ER

SO
N

EL
İ

3.2 ELEKTRİK ŞEMASI.
G

ös
te

rg
e r

en
k 

ko
dl

ar
ı:

 
BK

 
- 

Si
ya

h
 

BL
 

- 
M

av
i

 
BR

 
- 

Ka
hv

er
en

gi
 

G
 

- 
Ye

şil
 

G
Y 

- 
G

ri
 

O
r 

- 
Tu

ru
nc

u
 

P 
- 

M
or

 
PK

 
- 

Pe
m

be
 

R 
- 

Kı
rm

ız
ı

 
W

 
- 

Be
ya

z
 

Y 
- 

Sa
rı

Aç
ık

la
m

al
ar

: 
 

A
19

 
- 

Ta
şın

ab
ili

r b
ell

ek
 

B1
 

- 
Ko

m
bi

 gi
di

ş s
en

sö
rü

 
B2

 
- 

Ku
lla

nm
a s

uy
u 

se
ns

ör
ü 

 
B4

 
- 

Dı
ş h

av
a s

ıca
klı

k s
en

sö
rü

 (o
ps

iyo
ne

l)
 

B9
 

- 
Ku

lla
nm

a s
uy

u 
gir

işi
 se

ns
ör

ü 
(o

pt
io

na
ll)

 
B1

0 
- 

At
ık

 ga
z s

en
sö

rü
 

 
B2

4 
- 

Gi
di

ş g
üv

en
lik

 se
ns

ör
ü 

 
CA

R 
V2

 
- 

Uz
ak

ta
n 

Ku
m

an
da

 d
os

tu
 V2

 (o
pt

io
na

l)
 

E3
 

- 
Al

gıl
am

a v
e a

teş
lem

e b
uj

isi
 

M
1 

- K
om

bi
 p

om
pa

sı
 

M
20

 
- 

Fa
n

 
M

30
 

- 
Ü

ç y
ol

lu
 v

al
f

 
R5

 
- 

Sı
hh

i s
ıca

kl
ık

 tr
im

m
er

 
 

R6
 

- 
Isı

tm
a 

sıc
ak

lığ
ı t

rim
m

er
 

 
S4

 
- 

Ku
lla

nm
a 

su
yu

 a
kı

ş ş
al

te
ri

 
S5

 
- 

Te
sis

at
 b

as
ın

ç ş
al

te
ri

 
S2

0 
- 

O
da

 te
rm

os
ta

tı 
(o

ps
iy

on
el)

 
T1

 
- 

Ko
m

bi
 tr

an
sfo

rm
at

ör
 k

ar
tı

 
T2

 
- 

At
eş

lem
e t

ra
ns

fo
rm

at
ör

ü
 

X4
0 

- 
O

da
 te

rm
os

ta
tı 

kö
pr

üs
ü

 
X7

0 
- 

Em
ni

ye
t t

er
m

os
ta

tı 
kö

pr
ü 

B.
T.

 
Y1

 
- 

G
az

 v
al

fi
 

G
üç

 
23

0 
Va

c
50

H
z

sin
ya

l
du

ru
m

u

Ba
ğl

an
tıl

ar
23

0 
V

Ba
ğl

an
tıl

ar
dü

şü
k 

vo
lta

j

C
A

R 
v2

(o
ps

iy
on

el
)

27

IN
ST

A
LA

D
O

R
U

SU
A

R
IO

EN
CA

RG
AD

O 
DE

 M
AN

TE
NI

M
IE

NT
O

3.2 ESQUEMA ELÉCTRICO.
Le

ye
nd

a 
de

 lo
s c

ód
igo

s d
e c

ol
or

es
:

 
BK

 
- 

Ne
gr

o
 

BL
 

- 
Az

ul
 

BR
 

- 
M

ar
ró

n
 

G 
- 

Ve
rd

e
 

GY
 

- 
Gr

is
 

O
R 

- 
Na

ra
nj

a
 

P 
- 

Vi
ol

eta
 

PK
 

- 
Ro

sa
 

R 
- 

Ro
jo

 
W

 
- 

Bl
an

co
 

Y 
- 

Am
ar

ill
o

Le
ye

nd
a:

 
 

A1
9 

- 
M

em
or

ia
 ex

tra
íb

le
 

B1
 

- 
So

nd
a 

de
 id

a 
ca

ld
er

a
 

B2
 

- 
So

nd
a 

sa
ni

ta
ria

 
B4

 
- 

So
nd

a 
ex

te
rn

a 
(o

pc
io

na
l)

 
B9

 
- 

So
nd

a 
de

 en
tra

da
 sa

ni
ta

ria
 (o

pc
io

na
l)

 
B1

0 
- 

So
nd

a 
de

 h
um

os
 

B2
4 

- 
So

nd
a 

de
 id

a 
de

 se
gu

rid
ad

 
CA

RV2
 

- 
Co

m
an

do
 A

m
ico

 R
em

ot
o 

V2
 (o

pc
io

na
l)

 
E3

 
- 

Bu
jía

 d
e e

nc
en

di
do

 y 
de

tec
ció

n
 

M
1 

- 
Ci

rc
ul

ad
or

 d
e l

a 
ca

ld
er

a
 

M
20

 
- 

Ve
nt

ila
do

r

 
M

30
 

- 
Vá

lv
ul

a 
de

 tr
es

 ví
as

 
R5

 
- 

Tr
im

m
er

 d
e t

em
pe

ra
tu

ra
 sa

ni
ta

rio
 

R6
 

- 
Tr

im
m

er
 te

m
pe

ra
tu

ra
 ca

lef
ac

ció
n

 
S4

 
- 

Fl
uj

os
ta

to
 sa

ni
ta

rio
 

S5
 

- 
Pr

es
os

ta
to

 d
e l

a 
in

sta
la

ció
n

 
S2

0 
- 

Te
rm

os
ta

to
 a

m
bi

en
te

 (o
pc

io
na

l)
 

T1
 

- 
Tr

an
sfo

rm
ad

or
 ta

rje
ta

 ca
ld

er
a

 
T2

 
- 

Tr
an

sfo
rm

ad
or

 en
ce

nd
id

o
 

X4
0 

- 
Pu

en
te

 te
rm

os
ta

to
 a

m
bi

en
te

 
X7

0 
- 

Pu
en

te
 te

rm
os

ta
to

 se
gu

rid
ad

 B
.T

.
 

Y1
 

- 
Vá

lv
ul

a 
de

 ga
s

A
lim

en
ta

ci
ón

23
0 

V
 C

C
50

H
z

se
ña

l
de

 e
st

ad
o

C
on

ex
io

ne
s

23
0 

V

C
on

ex
io

ne
s

m
uy

 b
aj

a 
te

ns
ió

n

C
A

R 
v2

(o
pc

io
na

l)

IN
ST

A
LA

TE
R

K
O

R
IS

N
IK

O
D

R
ŽA

VA
LA

C

27

3.2 ELEKTRIČNA ŠEMA.
Tu

m
ač

 ši
fr

i b
oj

a:
 

BK
 

- 
Cr

na
 

BL
 

- 
Pl

av
a

 
BR

 
- 

Br
ao

n
 

G
 

- 
Žu

ta
 

G
Y 

- 
Si

va
 

O
R 

- 
N

ar
an

dž
as

ta
 

P 
- 

Lj
ub

iča
sta

 
PK

 
- 

Ru
ži

ča
sta

 
R 

- 
Cr

ve
na

 
W

 
- 

Be
la

 
Y 

- 
Žu

ta

O
bj

aš
nj

en
ja

:
 

A
19

 
- 

M
em

or
ija

 n
a 

iz
vl

ač
en

je
 

B1
 

- 
Po

la
zn

a 
so

nd
a 

ko
tla

 
B2

 
- 

Sa
ni

ta
rn

a 
so

nd
a

 
B4

 
- 

Sp
ol

ja
šn

ja
 so

nd
a 

(o
pc

io
na

)
 

B9
 

- 
So

nd
a 

sa
ni

ta
rn

i u
la

z (
op

cio
na

)
 

B1
0 

- 
So

nd
a 

za
 d

im
 

B2
4 

- 
Po

la
zn

a 
sig

ur
no

sn
a 

so
nd

a
 

DP
UV2

 
- 

Di
git

aln
i P

rij
at

elj
sk

i U
pr

av
lja

č V2
 (o

pc
ija

)
 

E3
 

- 
Sv

eć
ica

 za
 u

kl
ju

če
nj

e i
 d

et
ek

cij
u

 
M

1 
- 

Ci
rk

ul
at

or
 k

ot
la

 
M

20
 

- 
Ve

nt
ila

to
r

 
M

30
 

- 
Tr

ok
ra

ki
 v

en
til

 
R5

 
- 

Tr
im

er
 k

on
de

nz
at

or
 za

 
te

m
pe

ra
tu

ru
 sa

ni
ta

rn
e v

od
e

 
R6

 
- 

Tr
im

er
 k

on
de

nz
at

or
 za

 
te

m
pe

ra
tu

ru
 v

od
e z

a 
gr

ej
an

je
 

S4
 

- 
Sa

ni
ta

rn
i m

er
ač

 p
ro

to
ka

 
S5

 
- 

M
er

ač
 p

rit
isk

a 
ur

eđ
aj

a
 

S2
0 

- 
Pr

os
to

rn
i t

er
m

os
ta

t (
op

cij
a)

 
T1

 
- 

Tr
an

sfo
rm

at
or

 k
ar

tic
e k

ot
la

 
T2

 
- 

Tr
an

sfo
rm

at
or

 u
kl

ju
če

nj
a

 
X4

0 
- 

Sk
ak

ač
 p

ro
sto

rn
og

 te
rm

os
ta

ta
 

X7
0 

- 
Sk

ak
ač

 si
gu

rn
os

no
g t

er
m

os
ta

ta
 B

.T
.

 
Y1

 
- 

G
as

ni
 v

en
til

N
ap

aj
an

je
23

0 
Va

c
50

H
z

sig
na

l
st

an
ja

Po
ve

zi
va

nj
a

23
0 

V

Po
ve

zi
va

nj
a

ve
om

a 
ni

za
k 

na
po

n

D
PU

 v
2

(o
pc

ija
)

27

УС
ТА

Н
О

ВЩ
И

К
П

О
Л

ЬЗ
О

ВА
ТЕ

Л
Ь

РЕ
М

О
Н

ТН
И

К

3.2 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА.
Усл

овн
ое 

об
озн

ач
ен

ие
 ко

до
в ц

вет
ов

:
 

ВК
 

- 
Чё

рн
ый

 
BL

 
- 

Си
ни

й
 

BR
 

- 
Ко

ри
чн

евы
й

 
G 

- 
Зе

лён
ый

 
GY

 
- 

Се
ры

й
 

OR
 

- 
Ор

ан
же

вы
й

 
P 

- 
Фи

ол
ет

овы
й

 
PK

 
- 

Ро
зов

ый
 

R 
- 

Кр
асн

ый
 

W
 

- 
Бе

лы
й

 
Y 

- 
Жё

лт
ый

Усл
овн

ые
 об

озн
ач

ен
ия

:
 

A1
9 

- 
Съ

ём
на

я п
ам

ят
ь

 
B1

 
- 

Зо
нд

 по
да

чи
 ко

тл
а

 
В2

 
- 

Са
нт

ехн
ич

еск
ий

 зо
нд

 
B4

 
- 

Вн
еш

ни
й п

ро
бн

ик
 (ф

ак
уль

та
ти

вн
о)

 
B9

 
- 

Пр
об

ни
к Г

ВС
 на

 вх
од

е (
оп

ци
я)

 
B1

0 
- 

Да
тч

ик
 ды

ма
 

B2
4 

- 
Пр

едо
хр

ан
ит

ель
ны

й д
ат

чи
к п

од
ач

и
 

CA
RV2

 
- 

Ди
ст

ан
ци

он
но

е у
пр

ав
лен

ие
 Am

ico
 V2

 (ф
ак

уль
-

та
ти

вн
о)

 
12

 
- 

Св
ечи

 за
жи

ган
ия

 и 
све

чи
-де

те
кт

ор
ы

 
M1

 
- 

Ци
рк

ул
яц

ио
нн

ый
 на

сос
 ко

тл
а

 
M2

0 
- 

Ве
нт

ил
ят

ор

 
M3

0 
- 

Тр
ехх

од
ов

ой
 кл

ап
ан

 
R5

 
- 

Тр
им

ме
р т

ем
пе

ра
ту

ры
 ГВ

С
 

R6
 

- 
Тр

им
ме

р т
ем

пе
ра

ту
ры

 от
оп

лен
ия

 
S4

 
- 

Да
тч

ик
 пр

от
ок

а Г
ВС

 
S5

 
- 

Ре
ле 

да
вл

ен
ия

 ус
та

но
вк

и
 

S2
0 

- 
Ко

мн
ат

ны
й т

ерм
ост

ат
 (ф

ак
уль

та
ти

вн
о)

 
T1

 
- 

Тр
ан

сф
ор

ма
то

р п
ла

ты
 бо

йл
ера

 
T2

 
- 

Тр
ан

сф
ор

ма
то

р в
кл

юч
ен

ия
 

X4
0 

- 
Пе

рем
ыч

ка
 т

ерм
ост

ат
а п

ом
ещ

ен
ия

 
X7

0 
- 

Пе
рем

ыч
ка

 за
щи

тн
ого

 т
ерм

ост
ат

а B
.T.

 
Y1

 
- 

Газ
овы

й к
ла

па
н 

П
ит

ан
ие

23
0 

В 
пе

р.
т.

50
 Гц

си
гн

ал
со

ст
оя

ни
я

П
од

кл
ю

че
ни

я
23

0 
Во

ль
т По

дк
лю

че
ни

я
оч

ен
ь н

из
ко

е н
ап

ря
же

ни
е

CA
R V

2
(ф

аку
льт

ати
вн

о)

27

IN
ST

A
LL

ER
U

SE
R

M
AI

N
TE

NA
N

CE
 T

EC
H

N
IC

IA
N
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Дистанційний пульт Amico RemotoV2: передбачено, 
що котел може управлятися за допомогою Пульта 
"Аmico Remoto"V2 (CARV2), який слід приєднати до 
затискачів 41 та 44 клемної колодки (розташована 
приладовій панелі котла), приймаючи до уваги 
полярність та усунувши перемичку X40 .

Термостат середовища: передбачено, що котел 
може працювати з використання термостату сере-
довища (S20), який слід приєднати до затискачів 
40 -41 клемної колодки (розташована приладовій 
панелі котла), усунувши перемичку X40.

З’єднувач X5 використовується для сполучення 
з платою реле.

З’єднувач X6 використовується для сполучення з 
персональним комп'ютером.

З’єднувач X8 використовується для операцій 
обновлення програмного забезпечення.

3.3 ВИЛУЧНА ЗОВНІШНЯ ПАМ'ЯТЬ.
Електронна плата має вилучну зовнішню пам'ять 
(2 Мал. 3-4) для реєстрації всіх параметрів для 
роботи системи та надання їй особливих рис за 
власними потребами.
У разі заміни електронної плати можна і надалі ви-
користовувати зовнішню пам'ять для нової плати, 
щоб не проводити преконфігурацію пристрою.

Увага: заміну пам'яті слід проводити тільки 
після від'єднання всіх електричних сполучень 
електронної плати.

3.4 МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ ТА ЇХ 
ПРИЧИНИ.

N.B.: технічне обслуговування повинні викону-
ватися кваліфікованим фахівцем (наприклад, 
Технічна служба допомоги).

- Запах газу. Виникає у разі витоку газу з системи 
газового трубопроводу. Потрібно перевірити на 
предмет витоків в газопроводі.

- Багаторазові блокування вмикання. Відсутність 
газу, перевірити наявність тиску в мережі, 
перевірити також, щоб кран подачі газу був 
відкритий.

- Нерегулярне горіння або підвищений рівень 
шуму. Його може спричинити: забруднений 
запальник, невірні параметри горіння, невірно 
встановлений термінал аспірації-виведення. 
Перевірити зазначені вище компоненти.

- Недоліки під час перших вмикань запальни-
ка: незважаючи на те, що котельний агрегат 
пройшов належне тарування, під час перших 
вмикань запальника (відразу після тарування) 
можуть матися недоліки; система забезпечить 
автоматичне регулювання з метою пошуку умов 
для оптимального вмикання запальника.

- Часті включення запобіжного термостату пе-
ревищення встановленої температури. Можуть 
бути спричинені відсутністю води в котлі, 
недостатньою циркуляцією води в системі або 
блокуванням циркулятора. Перевірити за мано-
метром, щоб тиск системи відповідав заданому. 
Перевірити, щоб клапани радіаторів не були 
закриті, а також перевірити роботу циркулятора.

- Забитий сифон. Причиною може бути накопи-
чування в ньому сміття та продуктів горіння. 
Перевірити, чи немає накопичування матеріалів, 
що заважають виведенню конденсату.

- Забитий обмінник. Це відбувається внаслідок 
забивання сифона. Перевірити, чи немає нако-
пичування матеріалів, що заважають виведенню 
конденсату.

- Шуми, спричинені присутністю повітря в систе-
мі. Перевірити відкриття кришки відповідного 
клапану для виведення повітря (Част. 20 Мал. 
1-29). Перевірити, щоб тиск системи та тиск 
попереднього завантаження резервуару були 
в заданих рамках. Тиск попереднього заванта-
ження розширювального резервуару повинен 
відповідати 1,0 бар, а в системі бути в рамках 
від 1 до 1,2 бар.

- Шуми, спричинені присутністю повітря в модулі 
з конденсатом. Скористатися клапаном для руч-
ного випуску повітря (Част. 11 Мал. 1-29) повітря 
з модуля з конденсатом. Після виконання цієї 
операції закрити клапан для ручного випуску 
повітря.

- Недостатнє виробництво сантехнічної гарячої 
води для системи ГВП. Якщо під час забору сан-
технічної гарячої води відзначається зниження 
експлуатаційних характеристик, можливо, що 
забилися модуль для конденсату або теплообмін-
ник санітарної системи ГВП. В такому випадку 
слід звернутися за технічною підтримкою до 
служби технічного сервісу Immergas, щоб 
провести процедури для очищення модуля та 
теплообмінника санітарної системи.

3.5 КОНВЕРСІЯ КОТЛА В РАЗІ ЗМІНИ 
ГАЗУ.

У тому випадку, якщо необхідно адаптувати 
пристрій до інших типів газу, що відрізняються 
від вказаних на етикетці, потрібно мати комплект 
з усім необхідним для швидкої трансформації.
Операції з модифікації для пристосування до 
іншого типу газу повинні виконуватися уповно-
важеним кваліфікованим персоналом (наприклад, 
з Центру технічного обслуговування).
Щоб перейти з одного газу на інший, потрібно:
- За допомогою меню програмування “G” вибрати 

тип газу: “nG” для метану або “LG” для GPL/
зрідженого пропану. Див. парагр. 3.11).

- Виконати повне тарування (див. парагр. 3.7); під 
час тарування перевірити і в разі необхідності 
відрегулювати відношення повітря - газ.

- Після завершення модифікації приклеїти поряд 
з заводською табличкою відповідну самонаклею-
вальну етикетку, що надається в комплекті, про 
виконану конверсію.

Ці зміни повинні відповідати типу використову-
ваного газу; дотримуйтесь інструкцій в таблиці 
(пар. 3.21).

3.6 КОНТРОЛІ, ЯКІ НЕОБХІДНО 
ЗДІЙСНИТИ ПІСЛЯ КОНВЕРСІЇ ТИПУ 
ГАЗУ.

Після перевірки, що конверсія була виконана, а 
тарування було здійснено належним чином, слід 
переконатися, що:
- в камері горіння немає прориву полум'я;
- полум'я запальника не є не занадто сильним, і не 

слабким, а також є стабільним (не відривається 
від запальника);

- тестери тиску, що використовуються для тару-
вання ретельно закриті, в системі немає витоку 
газу.

N.B.: Усі операції, що стосуються регулювання 
котлів, повинні виконуватися авторизованим 
підприємством (наприклад, Служба технічної 
допомоги).

Електронна плата

Умовні позначення:
 1 - Плавкий запобіжник 

3,15 AF
 2 - Вилучна пам'ять

Клапан GAS SGV 100 B&P

Умовні позначення:
 1 - Замір тиску на виході з газового 

клапану
 2 - Котушка
 3 - З’єднувач електропроводки
 4 - Замір тиску на вході з газового 

клапану
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Дистанційний пульт Amico RemotoV2: передбачено, 
що котел може управлятися за допомогою Пульта 
"Аmico Remoto"V2 (CARV2), який слід приєднати до 
затискачів 41 та 44 клемної колодки (розташована 
приладовій панелі котла), приймаючи до уваги 
полярність та усунувши перемичку X40 .

Термостат середовища: передбачено, що котел 
може працювати з використання термостату сере-
довища (S20), який слід приєднати до затискачів 
40 -41 клемної колодки (розташована приладовій 
панелі котла), усунувши перемичку X40.

З’єднувач X5 використовується для сполучення 
з платою реле.

З’єднувач X6 використовується для сполучення з 
персональним комп'ютером.

З’єднувач X8 використовується для операцій 
обновлення програмного забезпечення.

3.3 ВИЛУЧНА ЗОВНІШНЯ ПАМ'ЯТЬ.
Електронна плата має вилучну зовнішню пам'ять 
(2 Мал. 3-4) для реєстрації всіх параметрів для 
роботи системи та надання їй особливих рис за 
власними потребами.
У разі заміни електронної плати можна і надалі ви-
користовувати зовнішню пам'ять для нової плати, 
щоб не проводити преконфігурацію пристрою.

Увага: заміну пам'яті слід проводити тільки 
після від'єднання всіх електричних сполучень 
електронної плати.

3.4 МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ ТА ЇХ 
ПРИЧИНИ.

N.B.: технічне обслуговування повинні викону-
ватися кваліфікованим фахівцем (наприклад, 
Технічна служба допомоги).

- Запах газу. Виникає у разі витоку газу з системи 
газового трубопроводу. Потрібно перевірити на 
предмет витоків в газопроводі.

- Багаторазові блокування вмикання. Відсутність 
газу, перевірити наявність тиску в мережі, 
перевірити також, щоб кран подачі газу був 
відкритий.

- Нерегулярне горіння або підвищений рівень 
шуму. Його може спричинити: забруднений 
запальник, невірні параметри горіння, невірно 
встановлений термінал аспірації-виведення. 
Перевірити зазначені вище компоненти.

- Недоліки під час перших вмикань запальни-
ка: незважаючи на те, що котельний агрегат 
пройшов належне тарування, під час перших 
вмикань запальника (відразу після тарування) 
можуть матися недоліки; система забезпечить 
автоматичне регулювання з метою пошуку умов 
для оптимального вмикання запальника.

- Часті включення запобіжного термостату пе-
ревищення встановленої температури. Можуть 
бути спричинені відсутністю води в котлі, 
недостатньою циркуляцією води в системі або 
блокуванням циркулятора. Перевірити за мано-
метром, щоб тиск системи відповідав заданому. 
Перевірити, щоб клапани радіаторів не були 
закриті, а також перевірити роботу циркулятора.

- Забитий сифон. Причиною може бути накопи-
чування в ньому сміття та продуктів горіння. 
Перевірити, чи немає накопичування матеріалів, 
що заважають виведенню конденсату.

- Забитий обмінник. Це відбувається внаслідок 
забивання сифона. Перевірити, чи немає нако-
пичування матеріалів, що заважають виведенню 
конденсату.

- Шуми, спричинені присутністю повітря в систе-
мі. Перевірити відкриття кришки відповідного 
клапану для виведення повітря (Част. 20 Мал. 
1-29). Перевірити, щоб тиск системи та тиск 
попереднього завантаження резервуару були 
в заданих рамках. Тиск попереднього заванта-
ження розширювального резервуару повинен 
відповідати 1,0 бар, а в системі бути в рамках 
від 1 до 1,2 бар.

- Шуми, спричинені присутністю повітря в модулі 
з конденсатом. Скористатися клапаном для руч-
ного випуску повітря (Част. 11 Мал. 1-29) повітря 
з модуля з конденсатом. Після виконання цієї 
операції закрити клапан для ручного випуску 
повітря.

- Недостатнє виробництво сантехнічної гарячої 
води для системи ГВП. Якщо під час забору сан-
технічної гарячої води відзначається зниження 
експлуатаційних характеристик, можливо, що 
забилися модуль для конденсату або теплообмін-
ник санітарної системи ГВП. В такому випадку 
слід звернутися за технічною підтримкою до 
служби технічного сервісу Immergas, щоб 
провести процедури для очищення модуля та 
теплообмінника санітарної системи.

3.5 КОНВЕРСІЯ КОТЛА В РАЗІ ЗМІНИ 
ГАЗУ.

У тому випадку, якщо необхідно адаптувати 
пристрій до інших типів газу, що відрізняються 
від вказаних на етикетці, потрібно мати комплект 
з усім необхідним для швидкої трансформації.
Операції з модифікації для пристосування до 
іншого типу газу повинні виконуватися уповно-
важеним кваліфікованим персоналом (наприклад, 
з Центру технічного обслуговування).
Щоб перейти з одного газу на інший, потрібно:
- За допомогою меню програмування “G” вибрати 

тип газу: “nG” для метану або “LG” для GPL/
зрідженого пропану. Див. парагр. 3.11).

- Виконати повне тарування (див. парагр. 3.7); під 
час тарування перевірити і в разі необхідності 
відрегулювати відношення повітря - газ.

- Після завершення модифікації приклеїти поряд 
з заводською табличкою відповідну самонаклею-
вальну етикетку, що надається в комплекті, про 
виконану конверсію.

Ці зміни повинні відповідати типу використову-
ваного газу; дотримуйтесь інструкцій в таблиці 
(пар. 3.21).

3.6 КОНТРОЛІ, ЯКІ НЕОБХІДНО 
ЗДІЙСНИТИ ПІСЛЯ КОНВЕРСІЇ ТИПУ 
ГАЗУ.

Після перевірки, що конверсія була виконана, а 
тарування було здійснено належним чином, слід 
переконатися, що:
- в камері горіння немає прориву полум'я;
- полум'я запальника не є не занадто сильним, і не 

слабким, а також є стабільним (не відривається 
від запальника);

- тестери тиску, що використовуються для тару-
вання ретельно закриті, в системі немає витоку 
газу.

N.B.: Усі операції, що стосуються регулювання 
котлів, повинні виконуватися авторизованим 
підприємством (наприклад, Служба технічної 
допомоги).

Електронна плата

Умовні позначення:
 1 - Плавкий запобіжник 

3,15 AF
 2 - Вилучна пам'ять

Клапан GAS SGV 100 B&P

Умовні позначення:
 1 - Замір тиску на виході з газового 

клапану
 2 - Котушка
 3 - З’єднувач електропроводки
 4 - Замір тиску на вході з газового 

клапану
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Kombi, Amico Uzaktan Kumanda (CAR Univer-
sal) veya buna alternatif olarak (CARV2) Uzaktan 
Kumanda bağlanabilmesi için ön hazırlığa 
sahiptir, bu uzaktan kumandaların elektronik 
kart üzerinde konumlandırılan (ki kombinin alt 
kısmında yer alan bağlantı kutusunda) 41 ve 44 
klemenslerine kutuplarına dikkat edilerek ve X40 
köprüsü kaldırılarak bağlanması gerekmektedir 
(ayrıca bakınız Şekil 3-2).

Oda Termostatı: Kombi cihazı Ortam Termostatı 
bağlantısı için ön hazırlığa sahiptir (S20). X40 
köprüsünü iptal ederek, 40 ve 41 klemenslerine 
bağlayınız. 

X5 konektörü röle kartına bağlanmak için 
kullanılır.

X6 konektörü kişisel bilgisayara bağlanmak için 
kullanılır.

X8 konektörü software güncelleştirme işlemleri 
için kullanılır.

3.3 TAŞINABİLİR BELLEK
Elektronik kart kaldırılabilir P.C.B içinde işletim 
parametrelerinin ve sistem özelliklerinin kayde-
dildiği bellek ile donatılmıştır (2 Res. 3-4). 
Elektronik kartın değiştirilmesi durumunda 
aygıtı yeniden yapılandırmak zorunda kalmadan 
kart belleğini yeniden kullanabilirsiniz. 

Dikkat: bellek değiştirmesi elektronik kartın 
tüm elektrik bağlantıları kesilmesinden sonra 
yapılmalıdır.

3.4 MUHTEMEL ARIZA DURUMLARI 
VE NEDENLERİ.

NOT: bakım işlemleri uzman bir firma (örneğin 
Yetkili Teknik Servisi) tarafından yapılmalıdır.

- Gaz kokusu. Gaz devresinde yer alan boru-
lardaki kaçaklardan kaynaklanır. Gaz sürücü 
devrelerinin bağlantılarının kontrol edilmesi 
gereklidir.

- Tekrarlayan ateşleme engelleri. Gaz olmaması 
durumu, hatta basınç olduğundan emin olu-
nuz, ve gaz sürücü musluğunun açık olmasını 
kontrol edin.

- Yanma istikrarlı değil yada gürültü var. Ne-
deni: kirli brülör, hatalı yanma parametreleri, 
emiş-boşaltma terminalleri doğru şekilde mon-
te edilmemiş. Yukarıda listelenen bileşenleri 
kontrol edin.

- Optimal tutuşma ocağı yakmadan ilk kez: her 
ne kadar kazan mükemmel kalibre isede, ilk 
brülör kontaklarını (kalibrasyon sonra) en 
uygun olamazdı; sistem otomatik olarak kon-
tak ayarlama en iyi durumda en uygun koşul 
sonraki brülör ateşleme.

- Emniyet termostatının çok sık devreye girmesi. 
Kombide su eksikliğinden, tesisatta yetersiz su 
devirdaiminden veya bloke olmuş pompadan 
kaynaklanabilir. Manometreyi kontrol ederek 
kombideki su basıncının sabit değer aralığında 
olduğundan emin olun. Radyatör valflarının 
tümünün kapalı olmamasını ve pompanın 
çalıştığını kontrol edin.

- Sifon tıkalı. İçerisindeki pislik veya yanıcı 
madde birikimlerinden kaynaklanabilir. Hiç-
bir malzeme kalıntıları olduğunu doğrulayın 
kondensat akışını bloke edilmesini içerir.

- Eşanjör tıkalı. Sifon tıkanıklığı sonucunda 
oluşabilir. Hiçbir malzeme kalıntıları olduğunu 
doğrulayın kondensat akışını bloke edilmesini 
içerir.

- Tesisat içerisinde hava olmasından kaynakla-
nan gürültü Hava tahliye valf başlığının açık 
olduğunu kontrol edin (Bölüm. 20(Res. 1-29). 
Kombi ve genleşme tankındaki tesisat basıncı-
nın yeterli değerler içerisinde olduğunu kontrol 
ediniz. Genleşme tankının ön dolum değeri 1,0 
bar ve tesisat basınç değerinin de 1 ile 1,2 bar 
arasında olması gerekmektedir.

- Yoğuşmalı eşanjör modülü içerisinde hava 
olmasından kaynaklanan gürültüler. Manüel 
hava boşaltma musluğunu kullanınız (Bölüm 
11 Res. 1-29) yoğunlaşma modülü içerisinde 
mevcut muhtemel havayı önlemek için. İşle-
mi tamamlandığında manüel hava boşaltma 
musluğunu kapatın.

- Yetersiz sıcak kullanım suyu. Sıcak kullanım 
suyu talebinde bir performans düşmesi varsa 
yoğuşma modülü veya plakalı eşanjör tıkanmış 
olabilir. Bu durumda Immergas Yetkili Servis 
Merkezi’ni 444 88 22 numaralı telefondan ara-
yarak yoğuşma modülü veya plakalı eşanjörün 
temizlenmesini talep edebilirsiniz.

3.5 GAZ TÜRÜNÜN DEĞİŞİMİ 
HALİNDE KOMBİDE DÖNÜŞÜM 
YAPILMASI.

Cihazı plaka üzerinde gösterilen başka bir gaz 
için etmek gerekiyorsa aşağıdaki gibi devam 
etmek gereklidir.
Gaz türünde değişim ve dönüşüm işlemleri 
için uzman bir firmaya müracaat edin (örneğin 
Yetkili Teknik Servisine).
Bir tür gazdan diğer gaza geçişte: 
- Programlama menüde "G" seçin "nG" gaz tipi 

seçerek doğalgaz "LG" için ve LPG için. (Bkz. 
Parag. 3.11).

- Tam kalibrasyon çalıştırın (Parag bakın. 
3.7);aynı test sırasında ve muhtemelen ve 
gerekirse hava-gaz oranı düzeltin.

- Bir kez dönüştürme,gaz bağlantı kutusundaki 
ya pışkanlı veri etiketini değiştirerek plakaya 
yerleştirin. 

Bu ayarların kullanılacak olan yeni gaz türüne 
göre yapılması gerekmekte olup, bu işlemler 
için tabloda belirtilen uyarılara riayet edilmesi 
gerekmektedir (Parag. 3.21).

3.6 GAZ DÖNÜŞÜMÜ SONRASINDA 
YAPILMASI GEREKEN 
KONTROLLER.

Dönüşümü yapılmış emin olduktan sonra ve 
kalibrasyon başarılı, emin olmalısınız: 
- yanma haznesine alev erişiminin olmaması;
- brülör alevinin ne aşırı yüksek ne de aşırı alçak 

olmamasını ve sabit olmasını (brülörden ayrı 
gibi görünmemeli);

- kalibrasyon için kullanılan basınç testerlerinin 
tamamen kapalı olmasını ve devreye gaz sızdır-
mamasını.

NOT.: kombilerin ayarlarına ilişkin tüm 
operasyonlar uzman bir şirket tarafından 
yapılmalıdır (örneğin Yetkili Teknik Servisi).

Elektronik kart

Açıklamalar: 
 1 - Sigorta 3,15 AF
 2 - Çıkarılabilir Bellek (A19)

GAZ vanası SGV 100 B&P

Açıklamalar: 
 1 - Gaz valf çıkış basıncı ölçüm ağzı
 2 - Bobin
  3 - Kablo konektörü
 4 - Gaz valf giriş basıncı ölçüm ağzı
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Comando Amico RemotoV2: la caldera está pre-
parada para la aplicación del CAR V2, el cual se 
debe conectar a los bornes 41 y 44 de la regleta 
de bornes (colocada en el panel de mandos de la 
caldera) respetando la polaridad y eliminando 
el puente X40.

Termostato ambiente: la caldera está preparada 
para la aplicación del Termostato Ambiente 
(S20), el cual se debe conectar a los bornes 40 - 
41 de la regleta de bornes (puesta en el panel de 
mandos de la caldera), eliminando el puente X40.

El conector X5 se puede utilizar para la conexión 
de la tarjeta relé.

El conector X6 es para la conexión al ordenador.

El conector X8 se utiliza para las operaciones de 
actualización de software.

3.3 MEMORIA EXTRAÍBLE
La tarjeta electrónica tiene una memoria ex-
traíble (2 Fig. 3-4) dentro de la cual se guardan 
todos los parámetros de funcionamiento y las 
personalizaciones del sistema.
En caso de sustitución de la tarjeta electrónica 
es posible volver a usar la memoria de la tarjeta 
sustituida evitando así tener que volver a confi-
gurar el aparato.

Atención: la sustitución de la memoria se debe 
realizar después de desconectar todas las cone-
xiones eléctricas de la tarjeta eléctrica.

3.4 PROBLEMAS POSIBLES Y SUS 
CAUSAS.

IMPORTANTE:: el mantenimiento debe ser 
efectuado por una empresa habilitada (por ejem-
plo el Servicio de Asistencia Técnica).

- Olor a gas. Debido a pérdidas de las tuberías 
en el circuito de gas. Es necesario controlar la 
estanqueidad del circuito de transporte de gas.

- Bloqueos de encendido repetidos. Ausencia de 
gas, controle que haya presión en la red y que 
la llave de entrada de gas esté abierta.

- Combustión irregular o fenómenos de ruido. 
Puede ser debido a: quemador sucio, paráme-
tros de combustión incorrectos, terminal de 
aspiración-descarga no instalado incorrecta-
mente. Controle los componentes indicados 
arriba.

- Encendidos no óptimos en los primeros 
encendidos del quemador: aunque la caldera 
esté perfectamente calibrada, los primeros 
encendidos del quemador (después de la ca-
libración) podrían no ser óptimos; el sistema 
regula automáticamente el encendido hasta 
encontrar en los siguientes la condición óptima 
de encendido del quemador.

- Disparos frecuentes del termostato de segu-
ridad por sobretemperatura. Puede deberse a 
falta de agua en la caldera, a poca circulación de 
agua en la instalación, o a que el circulador está 
bloqueado. Controle con el manómetro que la 
presión de la instalación se mantenga dentro 
de los límites establecidos. Comprobar que los 
grifos de los radiadores no estén todos cerrados 
y que el circulador funcione correctamente.

- Sifón obstruido. Puede deberse a depósitos de 
suciedad o productos de la combustión en su 
interior. Controle que no haya residuos de ma-
teriales que obstruyan el pasaje del condensado.

- Intercambiador obstruido. Puede ser una 
consecuencia de la obstrucción del sifón. 
Controle que no haya residuos de materiales 
que obstruyan el pasaje del condensado.

- Ruidos debidos a la presencia de aire dentro 
de la instalación. Comprobar que la caperuza 
del purgador de aire se abre bien (Apdo. 20 
Fig. 1-29). Controle que la presión de la insta-
lación y de la precarga del vaso de expansión 
esté dentro de los límites preestablecidos. 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.

- Ruidos debidos a la presencia de aire dentro 
del módulo de condensación. Use el purgador 
manual (Apdo. 11 Fig. 1-29) para eliminar el 
aire que puede haber dentro del módulo de 
condensación. Cuando haya realizado esta 
operación vuelva a cerrar el purgador manual.

- Insuficiente producción de agua caliente sani-
taria. Si se identifica una disminución de las 
prestaciones durante la fase de distribución del 
agua caliente sanitaria, es posible que el módulo 
de condensación o el intercambiador estén 
obstruidos. En ese caso póngase en contacto 
con el servicio de asistencia técnica Immergas 
que dispone de los procedimientos para realizar 
la limpieza del módulo o del intercambiador 
sanitario.

3.5 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 
actuar como se describe a continuación.
La operación de adaptación a otro tipo de gas 
debe ser realizada por una empresa habilitada 
(por ejemplo el Servicio de Asistencia Técnica).
Para cambiar de gas es necesario:
- Seleccione mediante el menú de programación 

“G” el tipo de gas, seleccionando “nG” para el 
gas natural y “LG” para el gas GLP. (Véase el 
Apart. 3.11).

- Realice la calibración completa (véase el Apart. 
3.7); durante esta controle y corrija, si es nece-
sario, la relación aire - gas.

- Una vez realizada la transformación, coloque 
en la placa de datos el adhesivo del correspon-
diente gas modificado contenido en la caja de 
conexiones.

Para efectuar estas regulaciones se debe tener 
en cuenta el tipo de gas en uso, siguiendo las 
indicaciones de las tablas (Apdo. 3.21).

3.6 CONTROLES A EFECTUAR TRAS 
LAS CONVERSIONES DE GAS.

Asegúrese de que la transformación se haya 
realizado y que la calibración sea correcta y luego 
compruebe que:
- No haya retorno de llama en la cámara de 

combustión.
- La llama del quemador no sea excesivamente 

alta o baja y que sea estable (no se separe del 
quemador).

- Los comprobadores de presión utilizados para 
la calibración estén bien cerrados y no haya 
pérdidas de gas en el circuito.

Nota: todas las operaciones relacionadas con las 
regulaciones de las calderas debe realizarlas una 
empresa habilitada (por ejemplo, el Servicio de 
Asistencia Técnica autorizado).

Tarjeta electrónica

Leyenda: 
 1 - Fusible 3,15 AF
 2 - Memoria extraíble (A19)

Válvula GAS SGV 100 B&P

Leyenda: 
 1 - Toma de presión de salida de la 

válvula del gas
 2 - Bobina
 3 - Conector cableado
 4 - Toma de presión de entrada de la 

válvula del gas
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Daljinski Prijateljski Upravljač: kotao je 
pripremljen za upotrebu Digitalnog Daljinskog 
Prijateljskog Upravljača V2 (DPU V2) koji se mora 
povezati na terminale 41 i 44 bloka terminama 
(postavljenog na upravljačkoj tabli kotla i vodite 
računa da poštujete polaritet i eliminišete skakač 
X40.

Prostorni termostat: kotao je pripremljen za 
postavljanje Prostornog Termostata (S20) koji 
će se povezati na terminale 40-41 terminalnog 
bloka (nalazi se na upravljačkoj tabli kotla) 
eliminisanjem skakača X40.

Konektor X5 se koristi za povezivanje na relej 
karticu.

Konektor X6 se koristi za povezivanje na 
kompjuter.

Konektor X8 se koristi za ažuriranje programa.

3.3. MEMORIJA NA IZVLAČENJE
Elektronska kartica je opremljena memorijom na 
izvlačenje (2 Sl. 3-4) u kojoj se registruju svi radni 
parametri i prilagođavanja sistema.
U slučaju zamene elektronske kartice moguće je 
ponovo koristiti zamenjenu elektronsku karticu 
na način da ne morate ponovo konfigurisati 
aparat.

Pažnja: zamenu memorije morate obaviti nakon 
šton ste isključili sve električne veze elektronske 
kartice.

3.4 EVENTUALNI PROBLEMI I NJIHOVI 
UZROCI.

NAPOMENA: intervencije održavanja moraju 
obaviti osposobljeni tehničari (na primer 
Tehnički Servis).

- Miris gasa. Tako nešto je posledica ispuštanja 
gasa iz cevi u krugu za gas. Morate proveriti 
nepropusnost u krugu te provođenje gasa.

- Više puta dolazi do blokade uključenja. Nema 
gasa, proverite ima li pritiska u mreži i da je 
slavina za snabdevanje gasom otvorena.

- Neispravno sagorevanje ili pojava buke. Tako 
nešto može uzrokovati: prljavi gorionik, 
parametri sagorevanja neispravni, nepravilno 
instalirani terminal za usis-odvod. Proverite 
gore navedene komponente.

- Neoptimalno uključivanje prilikom prvog 
uključivanja gorionika: iako je kotao perfektno 
kalibrisan, možda ipak prva uključivanja 
(nakon kalibrisanja)neće biti optimalna; sistem 
će automatski regulisati uključivanje sve dok 
ne pronađe optimalne uslove za uključivanje 
samog gorionika.

- Česte intervencije bezbednosnog termostata 
zbog previsoke temperature. Česte intervencije 
ovog termostata mogu da zavise od nedostatka 
vode u kotlu, od neodgovarajućeg protoka vode 
u sistemu ili od blokiranog cirulatora. Proverite 
na manometru da je pritisak uređaja u okviru 
određenih vrednosti. Proverite da ventili na 
radijatorima nisu zatvoreni i da cirkulator 
ispravno radi.

- Sifon zapušen. Tako nešto se desilo zbog 
nakupljanja prljavšt ine i l i  produkata 
sagorevanja u svojoj unutrašnjosti. Uverite se 
da nema ostataka materijala koji začepljava 
prolazak kondenzacije.

- Izmenjivač zapušen. To je možda posledica 
zapušenosti sifona. Uverite se da nema 
ostataka materijala koji začepljava prolazak 
kondenzacije.

- Buka zato što ima vazduha u unutrašnjosti 
uređaja. Uverite se da je kapica prikladnog 
ventila za odušku vazduha otvorena (Kom. 
20 Sl. 1-29). Uverite se da je pritisak uređaja 
i pretpunjenja ekspanzionog suda u okviru 
navedenih granica. Vrednost predpunjenja 
ekspanzionog suda mora da bude 1,0 bara, 
vrednost pritiska uređaja mora da bude od 1 
do 1,2 bara.

- Buka zbog postojanja vazduha unutar 
kondenzacijskog modula. Koristite ventil za 
ručnu odušku vazduha (Kom. 11 Sl. 1-29) da 
biste uklonili eventualni vazduh koji postoji u 
kondenzacijskom modulu. Nakon što obavite 
tu operaciju, zatvorite ventil za ručnu odzraku 
vazduha.

- Nedovoljna proizvodnja sanitarne tople vode. 
Ako primetite da je došlo do pada performansi 
tokom faze ispuštanja tople sanitarne vode, 
moguće je da su kondenzacijski modul i 
sanitarni izmenjivač zapušeni. U tom se slučaju 
obratite servisnoj službi firme Immergas koja 
raspolaže procedurama za čišćenje modula ili 
sanitarnog izmenjivača.

3.5 KONVERZIJA KOTLA U SLUČAJU 
PROMENE GASA

Kada se aparat bude morao prilagoditi na gas 
drugačiji u odnosu na onaj naveden na pločici, 
postupite na sledeći način.
Operacija prilagođavanja na vrstu gasa se 
mora poveriti osposobljenoj firmi (na primer 
Tehničkom Servisu).
Za prelazak sa jedne vrste gasa na drugi morate:
- Izabrati na meniju za programiranje “G” tip gas 

na način da izaberete “nG” za gas metan i “TG” 
za gas TNG. (Vidi Pogl. 3.11).

- Obavite kompletnu kalibraciju (vidi Pogl. 3.7); 
tokom iste proverite i eventualno korigujte 
odnos vazduha - gasa.

- Nakon obavljene transformacije, postavite na 
pločicu s podacima nalepnicu o modifikovanom 
gasu sadržanom u priključnoj kutiji.

Ove regulacije se moraju odnositi na vrstu gasa 
koji se koristi na način da se slede indikacije iz 
tabele (Pogl. 3.21).

3.6 KONTROLE KOJE SE MORAJU 
OBAVITI POSLE KONVERZIJE 
GASA.

Nakon što ste se uverili da su se transformacija i 
kalibracija dobro obavile , uverite se:
- 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. 

NAPOMENA: sve operacije koje se odnose na 
podešavanje kotlova mora obaviti kvalifikovana 
firma (na primer Tehnički Servis).

Elektronska kartica

Objašnjenja:
 1 - Osigurač 3,15 AF
 2 - Memorija na izvlačenje 

(A19)

Ventil GAS SGV 100 B&P

Objašnjenja:
 1 - Izlaz pritiska gasnog ventila
 2 - Kolut
 3 - Konektor kablovskog povezivanja
 4 - Ulaz pritiska gasnog ventila
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CARV2: на бойлере может быть установлено Дис-
танционное Управление (CARV2), которое должно 
быть подключено к клеммам 41 и 44 клеммной 
коробки (на приборном щитке котла), соблюдая 
полярность, при этом должна быть удалена пе-
ремычка X40.

Термостат помещения: котёл предрасположен 
для подключения Термостата Помещения (S20) 
который должен быть подключён к клеммам 40 
- 41 клеммной коробки (находится на приборном 
щитке котла) удаляя перемычку X40.

Зажим X5 используется для соединения с релей-
ной платой.

Зажим X6 для соединения к персональному 
компьютеру.

Зажим X8 используется для операций обновления 
программного обеспечения.

3.3 СЪЁМНАЯ ПАМЯТЬ
Электронная плата оснащена съёмной памятью 
(2 рис. 3-4) в которой записаны все рабочие пара-
метры и параметры индивидуализации системы.
При замене электронной платы можно использо-
вать старую память чтобы не выполнять заново 
все настройки изделия.

Внимание. Замена памяти должна выполняется 
после отключения всех электрических подключе-
ний электронной платы

3.4 ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ 
ПРИЧИНЫ.

Примечание: техобслуживание должно быть 
произведено уполномоченной организацией (на-
пример, Авторизированной Сервисной Службой 
компании).

- Запах газа. Имеется утечка газовой магистрали. 
Необходимо проверить герметичность газоснаб-
жения.

- Частое блокирование зажигания. Отсутствие 
газа, проверить наличие давление в сети, и что 
открыт газовый вентиль.

- Нерегулярное горение или шумы. Может быть 
вызвано: грязной горелкой, неправильными 
параметрами горения, неправильно установ-
ленным каналом всасывания/дымоудаления. 
Проверить компоненты, указанные выше.

- Неоптимальные включения при первых включениях 
горелки: даже при безупречном тарировании котла, 
первые включения горелки (после тарирования) мо-
гут быть не оптимальными; система автоматически 
регулирует включение до нахождения оптимальных 
условий для розжига горелки.

- Частое срабатывание предохранительного 
термостата перегрева. Может быть вызвано 
низким давлением воды в котле, недостаточной 
циркуляцией воды в системе отопления или 
блокированным циркуляционным насосом. 
Проверить с помощью манометра, что давление 
на установке находиться в установленном диапа-
зоне. Проверить, что не закрыты все вантуз-кла-
паны на радиаторах, а также функциональность 
циркуляционного насоса.

- Засоренный сифон. Может быть вызвано 
отложением во внутренней конструкции за-
грязнений или продуктов сгорания. Проверить 
отсутствие остатков материала, которые загора-
живают проход конденсата.

- Засоренный теплообменник. Может быть 
следствием засоренного сифона. Проверить 
отсутствие остатков материала, которые заго-
раживают проход конденсата.

- Шумы, вызванные наличием воздуха в установ-
ке. Проверить, что открыта заглушка клапана, 
для стравливания воздуха (Дет. 20 рис. 1-29). 
Проверить, что давление установки и предва-
рительной нагрузки расширительного бака, 
находятся в установленном диапазоне. Давление 
предварительной нагрузки расширительного 
бака должно равняться 1,0 бар, давление уста-
новки должно находиться в диапазоне от 1 и до 
1,2 бар.

- Шумы, вызванные наличием воздуха в конден-
сационном модуле. Использовать ручной клапан 
вытравливания воздуха (Дет. 11 рис. 1-29) для 
удаления воздуха в конденсационном модуле. 
По окончании операции, закрыть ручной клапан 
вытравливания воздуха.

- Низкое производство ГВС. Если обнаружено 
падение эксплуатационных качеств при произ-
водстве ГВС, причиной может быть закупорка 
модуля конденсации или теплообменника ГВС. В 
этом случае необходимо обратиться в сервисную 
службу Immergas, которая выдаст необходимые 
процедуры для выполнения очистки модуля или 
теплообменника ГВС.

3.5 ПЕРЕВОД КОТЛА С ОДНОГО ВИДА 
ТОПЛИВНОГО ГАЗА НА ДРУГОЙ.

Если необходимо настроить изделие на другой тип 
газа чем то, что указан на табличке, действовать, 
как описано ниже.
Операция по перенастройке на другой тип газа 
должна быть произведена уполномоченной 
организацией (например, Автоматизированной 
Сервисной Службой компании).
Для перевода с одного топливного газа на другой 
необходимо:
- Выбрать через меню программирования “G” тип 

газа, для метана выбрать “nG”, а для СНГ - “LG”. 
(Смотреть параг. 3.12).

- Выполнить полное тарирование (см. параг. 3.8); 
при тарировании проверить и при необходимо-
сти корректировать соотношение воздуха - газа.

- После того, как выполнена перенастройка, уста-
новить клейкую табличку с параметрами нового 
газа (табличка входит в коробку подключения).

Данные настройки должны относиться к ис-
пользуемому типа газа, следя указаниям таблиц 
(Параг. 3.22.

3.6 НЕОБХОДИМЫЕ ПРОВЕРКИ, ПОСЛЕ 
ПЕРЕХОДА НА ДРУГОЙ ТИПА ГАЗА.

После того, как выполнена проверка что было 
выполнено переключение на новый тип газа и 
выполнено тарирование, проверить следующее:
- отсутствуют порывы пламени в камере сгорания;
- пламя в горелке не слишком низкое и стабильное 

(не отходит от горелки);
- пробники давления, используемые для тариро-

вания полностью закрыты и отсутствует утечка 
газа в системе.

Примечание: Все операции по настройке котла 
должны быть произведены уполномоченной 
организацией (например, Автоматизированной 
Сервисной Службой компании).

Электронная плата

Условные обозначения:
 1 - Предохранитель 3,15 

AF
 2 - Съёмная память (A19)

Клапан ГАЗОВЫЙ SGV 100 B&P

Условные обозначения:
 1 - Точка замера давления на выхо-

де газового клапана
 2 - Катушка
 3 - Кабельный разъём
 4 - Точка замера давления на входе 

газового клапана
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Comando Amico RemotoV2: the boiler is 
prepared for the application of the Comando 
Amico Remoto remote control V2 (CARV2), which 
must be connected to clamps 41 and 44 of the 
terminal board (located in the boiler control 
panel) respecting the polarity and eliminating 
jumper X40.

Room thermostat: the boiler is prepared for the 
application of the room thermostat (S20), which 
must be connected to clamps 40 and 41 of the 
terminal board (located in the boiler control 
panel) eliminating jumper X40.

The connector X5 is used for 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 REMOVABLE MEMORY
The P.C.B. is equipped with a removable memory 
(2 Fig. 3-4), which records all operation param-
eters and system customisations.
Should the P.C.B. be replaced, you can use the 
memory of the replaced board again, so it is not 
necessary to reconfigure the appliance.

Attention: replacing the memory must be carried 
out after disconnecting all electrical connection 
of the P.C.B.

3.4 TROUBLESHOOTING.
N.B.: maintenance interventions must be carried 
out by an authorised company (e.g. After-Sales 
Technical Assistance Service).

- Smell of gas. Caused by leakage from gas circuit 
pipelines. Check sealing efficiency of gas intake 
circuit.

- Repeated ignition blocks. No gas, check the 
presence of pressure in the network and that 
the gas adduction cock is open.

- Irregular combustion or noisiness. It may be 
caused by: a dirty burner, incorrect combustion 
parameters, intake-exhaust terminal not cor-
rectly installed. Check the above components.

- Non-optimal ignition of first ignition of the 
burner: even if the burner is perfectly calibrat-
ed, first ignition of the burner (after calibration) 
can be sub-optimal; the system automatically 
regulates ignition until it finds optimal ignition 
of the said burner.

- Frequent interventions of the overheating 
safety thermostat. It can depend on the lack 
of water in the boiler, little water circulation 
in the system or blocked pump. Check on the 
manometer that the system pressure is within 
established limits. Check that the radiator 
valves are not closed and also the functionality 
of the pump.

- Drain trap clogged. This may be caused by 
dirt or combustion products deposited inside. 
Check that there are no residues of material 
blocking the flow of condensate.

- Heat exchanger clogged. This may be caused by 
the drain trap being blocked. Check that there 
are no residues of material blocking the flow of 
condensate.

- Noise due to air in the system. Check opening 
of the special air vent valve cap (Part. 20 Fig. 
1-29). Make sure the system pressure and 
expansion vessel pre-charge values are within 
the set limits; The factory-set pressure values of 
the expansion vessel must be 1.0 bar, the value 
of system pressure must be between 1 and 1.2 
bar.

- Noise due to air inside the condensation 
module. Use the manual air vent valve (Part. 
11 Fig. 1-29) to eliminate any air present in the 
condensation module. When the operation has 
been performed, close the manual vent valve.

- Poor production of D.H.W. If a drop in per-
formance is detected during supply of D.H.W., 
it is possible that the condensation module 
or D.H.W. heat exchanger is clogged. In this 
case, contact Immergas After-Sales Assistance 
Service that has procedures to clean the module 
or D.H.W. heat exchanger.

3.5 CONVERTING THE BOILER TO 
OTHER TYPES OF GAS.

If the boiler has to be converted to a different type 
of gas to that specified on the data nameplate, 
proceed as follows:
The gas conversion operation must be carried 
out by an authorised company (e.g. After-Sales 
Technical Assistance Service).
To convert to another type of gas the following 
operations are required:
- Select, via programming menu “G”, the type of 

gas by selecting “nG” for methane gas and “LG” 
for LPG gas. (See par. 3.11).

- Carry out complete calibration (see par. 3.7); 
during the procedure check and, if necessary, 
correct the air - gas ratio.

- Upon completing the conversion, apply the 
sticker regarding the modified gas content onto 
the data nameplate in the connection box.

These adjustments must be made with reference 
to the type of gas used, following that given in 
the table (Par. 3.21).

3.6 CHECKS FOLLOWING 
CONVERSION TO ANOTHER TYPE 
OF GAS.

After having made sure that the conversion is 
complete and that the calibration has been suc-
cessful, you must make sure 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 company (e.g. Author-
ised After-Sales Assistance).

P.C.B.

Key:
 1 - Fuse 3.15 AF
 2 - Removable memory 

(A19)

GAS valve SGV 100 B&P

Key:
 1 - Gas valve outlet pressure point
 2 - Coil
 3 - Wiring connector
 4 - Gas valve inlet pressure point
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3.7 ТИПИ ТАРУВАННЯ ІЗ ЗАМІНОЮ 
КОМПОНЕНТА.

У випадку позапланового технічного обслу-
говування із заміною таких компонентів, 
як електронна плата (якщо змінна пам’ять 
на платі, що замінюється не вставляється 
назад), компонентів контуру повітря, газу і 
контролю полум’я, то необхідно виконати 
тарування котла.
Для виконання тарування слід обрати його 
тип відповідно до змісту наступної таблиці.

Компонент 
для заміни

Тип необхідного 
тарування

Газовий клапан Швидке тарування
Вентилятор Швидке тарування

Пальник
Повне тарування з 
перевіркою співвід-
ношення повітря/газ

Свічка запалюван-
ня/виявлення

Повне тарування з 
перевіркою співвід-
ношення повітря/газ

Електронна плата 
(Нова некористо-
вана електронна 
плата без старої 
змінної пам'яті)

Відновити параме-
три, як це описано у 
параграфі "програ-
мування електронної 
плати"
Повне тарування з 
перевіркою співвід-
ношення повітря/газ

Електронна плата
(Збереження змін-
ної пам'яті зі старої 
плати із встановле-
ними параметрами 
котла)

Немає необхідності у 
таруванні.

3.8 ФУНКЦІЯ ПОВНОГО ТАРУВАННЯ.
N.B.: перед проведенням повного тарування слід 
переконатися у дотриманні вимог, зазначених в 
параграфах 1.23 та 1.24.

N.B.: для доступу до цієї функції необхідно 
прослідкувати за тим, щоб запити на опалення 
середовища та виробництво гарячої води були 
дезактивовані.
У випадку наявності аномалії “62” або “72” (див. 
парагр. 2.6) котельний агрегат автоматично від-
хиляє ці запити.

N.B.: під час виконання повного тарування можна 
перевірити правильність співвідношення повітря 
- газ та підправити його у разі необхідності, як 
зазначено у парагр. 3.8.

Вироблена енергія буде використана в системі опа-
лення; альтернативним рішенням буде скидання 
цієї енергії шляхом відкриття будь-якого крану 
гарячої води в санітарній системі ГВП.

Увага: в такому разі контроль за температурою 
здійснюється лише за допомогою датчика подачі, 
який обмежує максимальну температуру на виході 
з котла на рівні 90°C; отже, слід приділити особли-
ву увагу, щоб не допустити опіків.

- Операція тарування передбачає різні фази:
 - тарування номінальної потужності;
 - тарування середньої потужності вмикан-

ня;
 - тарування мінімальної потужності;

 - підтвердження тарування.
Кожна фаза тарування, якщо воно відбувається 
без внесення змін та корекцій параметрів, триває 
не більше 5 хвилин, після чого пристрій автома-
тично переходить до тарування наступного па-
раметру і так далі, до завершення всього процесу 
тарування.

Щоб отримати доступ до фази повного тарування 
котельного агрегату, слід встановити перемикач 
санітарної системи в положення “6 годин”, а пе-
ремикач системи опалення в положення “9 годин” 
(Мал. 3-5), натиснути приблизно на протязі 8 
секунд на кнопку перезапуску “Reset”, щоб активу-
валася функція "сажотрус", після цього натиснути 
та утримувати приблизно на протязі 3 секунд на 
кнопку "літо/зима".

• Номінальна потужність: при активації функції 
котельний агрегат виконує всі необхідні операції 
для тарування номінальної потужності.

 На цій фазі на дисплеї блимають три іконки: 
"літо", "зима", “stand-by”; крім того, відображу-
ється робоча температура при діючій робочій 
потужності (99%); після визначення та ста-
білізації параметрів починає блимати рамка 
символу наявності полум'я (посил. 10 мал. 2-1) 
(ця операція може тривати кілька хвилин), що 
вказує на встановлення відповідності настройок 
до номінальної потужності.

 Тільки після того, як рамка наявності полум'я 
почне блимати, можна внести зміни у співвід-
ношення повітря - газ (див. парагр. 3.8) або ж 
перейти до наступного значення потужності, 

3-5

3-6

натиснувши на кнопку "інфо".
• Середня потужність вмикання: після підтвер-

дження тарування номінальної потужності 
проводиться тарування середньої потужності 
котельного агрегату (або потужності вмикання).

 На цій фазі на дисплеї блимають три іконки: 
"літо", "зима", “stand-by”; крім того, відображу-
ється робоча температура при діючій робочій 
потужності (як правило, 41 %, але залежить від 
моделі котла); після визначення та стабілізації 
параметрів починає блимати рамка символу 
наявності полум'я, що вказує на встановлення 
відповідності настройок до середньої потуж-
ності.

 

Тільки після того, як рамка наявності полум'я 
почне блимати, можна внести зміни у співвід-
ношення повітря - газ (див. парагр. 3.8) або ж 
перейти до наступного значення потужності, 
натиснувши на кнопку "інфо".

• Мінімальна потужність вмикання: після під-
твердження тарування середньої потужності 
проводиться тарування мінімальної потужності 
котельного агрегату.

 На цій фазі на дисплеї блимають три іконки: 
"літо", "зима", “stand-by”; крім того, відображу-
ється робоча температура при діючій робочій 
потужності ( 0 %); після визначення та стабіліза-
ції параметрів починає блимати рамка символу 
наявності полум'я, що вказує на встановлення 
відповідності настройок до мінімальної потуж-
ності.

 Тільки після того, як рамка наявності полум'я 
почне блимати, можна внести зміни у співвід-
ношення повітря - газ (див. парагр. 3.8) або ж 
вийти з фази тарування, натиснувши на кнопку 
"літо/зима".

• Самоперевірка тарування: в кінці таруван-
ня котел автоматично проводить діагности-
ку тривалістю близько хвилини, протягом 
цього часу він може працювати на різних 
потужностях, на даному етапі неможливо 
вносити зміни в параметри або скасувати 
поточну дію, важливо також ні в якому разі 
не від’єднати котел від електромережі.

3-7

3-8
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3.7 ТИПИ ТАРУВАННЯ ІЗ ЗАМІНОЮ 
КОМПОНЕНТА.

У випадку позапланового технічного обслу-
говування із заміною таких компонентів, 
як електронна плата (якщо змінна пам’ять 
на платі, що замінюється не вставляється 
назад), компонентів контуру повітря, газу і 
контролю полум’я, то необхідно виконати 
тарування котла.
Для виконання тарування слід обрати його 
тип відповідно до змісту наступної таблиці.

Компонент 
для заміни

Тип необхідного 
тарування

Газовий клапан Швидке тарування
Вентилятор Швидке тарування

Пальник
Повне тарування з 
перевіркою співвід-
ношення повітря/газ

Свічка запалюван-
ня/виявлення

Повне тарування з 
перевіркою співвід-
ношення повітря/газ

Електронна плата 
(Нова некористо-
вана електронна 
плата без старої 
змінної пам'яті)

Відновити параме-
три, як це описано у 
параграфі "програ-
мування електронної 
плати"
Повне тарування з 
перевіркою співвід-
ношення повітря/газ

Електронна плата
(Збереження змін-
ної пам'яті зі старої 
плати із встановле-
ними параметрами 
котла)

Немає необхідності у 
таруванні.

3.8 ФУНКЦІЯ ПОВНОГО ТАРУВАННЯ.
N.B.: перед проведенням повного тарування слід 
переконатися у дотриманні вимог, зазначених в 
параграфах 1.23 та 1.24.

N.B.: для доступу до цієї функції необхідно 
прослідкувати за тим, щоб запити на опалення 
середовища та виробництво гарячої води були 
дезактивовані.
У випадку наявності аномалії “62” або “72” (див. 
парагр. 2.6) котельний агрегат автоматично від-
хиляє ці запити.

N.B.: під час виконання повного тарування можна 
перевірити правильність співвідношення повітря 
- газ та підправити його у разі необхідності, як 
зазначено у парагр. 3.8.

Вироблена енергія буде використана в системі опа-
лення; альтернативним рішенням буде скидання 
цієї енергії шляхом відкриття будь-якого крану 
гарячої води в санітарній системі ГВП.

Увага: в такому разі контроль за температурою 
здійснюється лише за допомогою датчика подачі, 
який обмежує максимальну температуру на виході 
з котла на рівні 90°C; отже, слід приділити особли-
ву увагу, щоб не допустити опіків.

- Операція тарування передбачає різні фази:
 - тарування номінальної потужності;
 - тарування середньої потужності вмикан-

ня;
 - тарування мінімальної потужності;

 - підтвердження тарування.
Кожна фаза тарування, якщо воно відбувається 
без внесення змін та корекцій параметрів, триває 
не більше 5 хвилин, після чого пристрій автома-
тично переходить до тарування наступного па-
раметру і так далі, до завершення всього процесу 
тарування.

Щоб отримати доступ до фази повного тарування 
котельного агрегату, слід встановити перемикач 
санітарної системи в положення “6 годин”, а пе-
ремикач системи опалення в положення “9 годин” 
(Мал. 3-5), натиснути приблизно на протязі 8 
секунд на кнопку перезапуску “Reset”, щоб активу-
валася функція "сажотрус", після цього натиснути 
та утримувати приблизно на протязі 3 секунд на 
кнопку "літо/зима".

• Номінальна потужність: при активації функції 
котельний агрегат виконує всі необхідні операції 
для тарування номінальної потужності.

 На цій фазі на дисплеї блимають три іконки: 
"літо", "зима", “stand-by”; крім того, відображу-
ється робоча температура при діючій робочій 
потужності (99%); після визначення та ста-
білізації параметрів починає блимати рамка 
символу наявності полум'я (посил. 10 мал. 2-1) 
(ця операція може тривати кілька хвилин), що 
вказує на встановлення відповідності настройок 
до номінальної потужності.

 Тільки після того, як рамка наявності полум'я 
почне блимати, можна внести зміни у співвід-
ношення повітря - газ (див. парагр. 3.8) або ж 
перейти до наступного значення потужності, 
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натиснувши на кнопку "інфо".
• Середня потужність вмикання: після підтвер-

дження тарування номінальної потужності 
проводиться тарування середньої потужності 
котельного агрегату (або потужності вмикання).

 На цій фазі на дисплеї блимають три іконки: 
"літо", "зима", “stand-by”; крім того, відображу-
ється робоча температура при діючій робочій 
потужності (як правило, 41 %, але залежить від 
моделі котла); після визначення та стабілізації 
параметрів починає блимати рамка символу 
наявності полум'я, що вказує на встановлення 
відповідності настройок до середньої потуж-
ності.

 

Тільки після того, як рамка наявності полум'я 
почне блимати, можна внести зміни у співвід-
ношення повітря - газ (див. парагр. 3.8) або ж 
перейти до наступного значення потужності, 
натиснувши на кнопку "інфо".

• Мінімальна потужність вмикання: після під-
твердження тарування середньої потужності 
проводиться тарування мінімальної потужності 
котельного агрегату.

 На цій фазі на дисплеї блимають три іконки: 
"літо", "зима", “stand-by”; крім того, відображу-
ється робоча температура при діючій робочій 
потужності ( 0 %); після визначення та стабіліза-
ції параметрів починає блимати рамка символу 
наявності полум'я, що вказує на встановлення 
відповідності настройок до мінімальної потуж-
ності.

 Тільки після того, як рамка наявності полум'я 
почне блимати, можна внести зміни у співвід-
ношення повітря - газ (див. парагр. 3.8) або ж 
вийти з фази тарування, натиснувши на кнопку 
"літо/зима".

• Самоперевірка тарування: в кінці таруван-
ня котел автоматично проводить діагности-
ку тривалістю близько хвилини, протягом 
цього часу він може працювати на різних 
потужностях, на даному етапі неможливо 
вносити зміни в параметри або скасувати 
поточну дію, важливо також ні в якому разі 
не від’єднати котел від електромережі.
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3.7 BİR PARÇANIN DEĞİŞİMİYLE 
KALİBRASYON TÜRLERİ.

Hava, gaz ve ateş kontrolü devrelerinin parçaları-
nın elektronik kart gibi bir parçanın değişimiyle 
(değiştirilen kartta bulunan çıkarılabilir hafıza 
yeniden takılmazsa) kazanın olağandışı bakımı 
yapılması durumunda, kazanın kalibrasyonunu 
gerçekleştirmek gereklidir.
Aşağıdaki tabelada belirtilenlere göre yapılacak 
kalibrasyon türünü seçin.

Değiştirilen  
parça

Gerekli kalibrasyon 
türü

Gaz valfi Hızlı ayarlama
Fan Hızlı ayarlama

Brülör Hava gaz ilişkisi kont-
rollü tam kalibrasyon

Açma / denetleme 
kızdırma bujisi

Hava gaz ilişkisi kont-
rollü tam kalibrasyon

Elektronik kart 
(Çıkarılabilir hafıza-
nın telafi edilmeden 
yeni kullanılmamış 
elektrik kartı)

Parametreleri "elektrik 
kartı programlama" 
paragrafında belirtildi-
ği gibi yeniden başlatın
Hava gaz ilişkisi kont-
rollü tam kalibrasyon

Elektronik kart
(Kazan parametre-
lerinin ayarlanma-
sıyla çıkarılabilir 
hafızanın değişti-
rilen karttan telafi 
edilmesi)

Gerekli kalibrasyon 
yok

3.8 TAM KALİBRASYON FONKSİYONU.
N0T.: ayar düzeltme işlemini tamamen ger-
çekleştirmeden önce paragraf 1,23 ve 1,24 tüm 
gereksinimleri karşıladığından emin olun.

N0T.: bu özelliğe erişmek için ortam veya sıcak 
kullanım suyu üretimi için hiçbir ısıtma isteği 
olmamalıdır.
Mevcut "62" veya "72" hatam varsa (parag bakın. 
2.6) Kombinin kendisi herhangi bir isteği iptal 
edebilir.

NOT.: kalibrasyonun çeşitli aşamalarında  gere-
kirse hava-gaz oranı tahkik kontrol edilmelidir, 
3.8. nolu parag içinde açıklandığı gibi düzeltin.  

Üretilen enerji ısıtma devresinden atılır veya 
alternatif olarak bu enerjiyi herhangi bir sıcak 
su musluğunu açarak kullanma suyu devresi ile 
de atabilirsiniz.

Dikkat: bu durumda yalnızca etkin sıcaklık 
kontrolü sıcaklık limitleme sensörü ile kombi 
çıkışında teslimat nok tası kazan dan 90° C’ye 
kadar olabileceğinden olası yanıkları önlemek 
için dikkatli olunmalıdır.

- Kalibrasyon işlemi farklı aşamalardan oluşur:
 - nominal güç kalibrasyonu;
 - orta güç ateşleme kalibrasyon;
 - kalibrasyon minimum güç ayarı.
 - Kalibrasyon otomatik kontrolü.

Kalibrasyonun her aşamasında eğer herhangi bir 
deği şiklik veya parametrelerde değişiklik yoksa 
en fazla 5 dakikalık bir süre sonunda, kalibras-
yon sonuna kadar otomatik olarak bir sonraki 
parametreye geçer. 

Tam kalibrasyon aşamasına erişmek için sıcak 
kullanım suyu düğmesini “saat 6” konumuna 
ve kalorifer sıcaklık ayar düğmesini de “saat 9” 
konumuna ayarlamanız gerekir (Res. 3-5) ve  
“baca temizleme” fonksiyonu aktif olana kadar 
yaklaşık 8 saniye “Reset” butonuna basın ve3 
saniye içinde “yaz/kış” butonuna basın. 

• Nominal Güç: işlev etkinliği ile kombi nominal 
güç çalışmasında kalibrasyona gerek duyuldu-
ğunda kullanılır.

 Bu noktada ekran simgeleri yanıp söner: "yaz", 
"kış", "stand-by" ve sıcaklık sembolü geçerli 
çalışma gücünü gösterir (%99); bu işlemin 
(nominal güç ayarının) aktif olduğunu, çerçeve 
içerisinde alev ile modülasyon seviye çubukla-
rının olduğu (ref. 10 res.2 - 1) sembolün  yanıp 
sönmesi (bu birkaç dakika sürebilir) gösterir. 

 Sadece yanıp sönen alev varlığı çerçevesinden 
sonra hava ve gaz oranı düzeltmek mümkün-
dür (bkz. parag. 3.8) ya da  “bilgi” düğmesine 
basarak sonraki ayar gücüne geçin.
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• Orta güç seviyesi: nominal güç kalibrasyonu 
yapıldıktan sonra kombi   için ara güç ayarlanır 
(ya da açma gücü). 

 Bu noktada ekran simgeleri yanıp söner: "yaz", 
"kış", "stand-by" ve sıcaklık sembolü geçerli 
çalışma gücünü gösterir (%41) ama bu kombi 
modeline göre değişkenlik gösterebilir; bu 
işlemin (orta güç ayarının) aktif olduğunu, 
çerçeve içerisinde alev ile modülasyon seviye 
çubuklarının olduğu sembolün  yanıp sönmesi  
gösterir. 

 

Sadece yanıp sönen alev varlığı çerçevesinden 
sonra hava ve gaz oranı düzeltmek mümkündür 
(bkz. parag. 3.8) ya  “bilgi” düğmesine basarak 
sonraki ayar gücüne geçin.

• Minimum güç: orta güç kalibrasyonun’dan 
sonra kombinin minimum güç için ayarlanır.

 Bu noktada display simgeleri yanıp söner: 
"yaz", "kış", "stand-by" ve sıcaklık sembolü 
geçerli çalışma gücünü gösterir (%0); bu işle-
min (minimum güç ayarının) aktif olduğunu, 
çerçeve içerisinde alev ile modülasyon seviye 
çubuklarının olduğu sembolün yanıp sönmesi  
gösterir.

 Sadece yanıp sönen alev varlığı çerçevesinden 
sonra hava ve gaz oranı düzeltmek mümkündür 
(bkz. parag. 3.8) ya da kalibrasyon aşamasından 
"yaz/kış" düğmesine basarak çıkın.

• Kalibrasyon otomatik kontrolü: Kalibrasyon 
işlemlerinin sonunda, kombi farklı potenslerde 
çalışabildiği yaklaşık bir dakika süren bir oto-
matik kontrol yürütür. Bu aşamada, çalışma 
parametrelerinin değiştirilmesi veya sürmekte 
olan işlemin iptal edilmesi mümkün değildir. 
Ayrıca, kombiye gelen elektrik kesilmelidir.
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3.7 TIPOS DE CALIBRADO 
CON SUSTITUCIÓN DE UN 
COMPONENTE.

En caso de mantenimiento extraordinario de la 
caldera con sustitución de un componente como 
la tarjeta electrónica (si no se vuelve a introducir 
la memoria extraíble presente en la tarjeta susti-
tuida), de componentes de los circuitos de aire, 
gas y control de llama, es necesario realizar un 
calibrado de la caldera.
Seleccione el tipo de calibrado que hay que efec-
tuar según se indica en la tabla siguiente.

Componente 
sustituido

Tipo de calibrado 
necesario

Válvula de gas Calibrado rápido
Ventilador Calibrado rápido

Quemador
Calibrado completo 
con control de relación 
aire gas

Bujía de encendido 
y detección

Calibrado completo 
con control de relación 
aire gas

Tarjeta electrónica 
(Nueva tarjeta elec-
trónica virgen sin la 
recuperación de la 
memoria extraíble)

Restablezca los 
parámetros según se 
indica en el apartado 
''programación de la 
tarjeta electrónica'' 
Calibrado completo 
con control de relación 
aire gas

Tarjeta electrónica
(Recuperación de la 
memoria extraíble 
con la configuración 
de los parámetros 
de la caldera de la 
tarjeta sustituida)

No es necesario nin-
gún calibrado.

3.8 FUNCIÓN DE CALIBRACIÓN 
COMPLETA.

IMPORTANTE: antes de realizar la calibración 
completa, asegúrese de que se satisfagan todos los 
requisitos indicados en los apartados 1.23 y 1.24.

IMPORTANTE: para acceder a esta función 
es indispensable que no haya solicitudes de 
calefacción del ambiente o producción de agua 
caliente sanitaria.
Si existe la anomalía “62” o “72” (véase apart. 2.6) 
la caldera anula por sí sola las posibles solicitudes.

IMPORTANTE: durante las diversas fases de 
calibración es posible comprobar la relación 
correcta aire - gas, y si es necesario, corregirla 
como se describe en el apart. 3.8.

La energía producida se elimina mediante el 
circuito de calefacción, como alternativa se puede 
hacer fluir dicha energía mediante el circuito sa-
nitario abriendo cualquier grifo de agua caliente.

Atención: en este caso el único control de 
temperatura activo es la sonda de ida que limita 
la temperatura máxima en salida de la caldera 
a 90°C, por tanto, preste atención, para evitar 
quemaduras.

- La operación de calibración contempla varias 
fases:

 - calibración de la potencia nominal;
 - calibración de la potencia intermedia de 

encendido;
 - calibración de la potencia mínima;
 - comprobación automática del calibrado.

Cada fase de calibración, si se realiza sin cambios 
o variaciones de parámetros tiene una duración 
máxima de 5 minutos, después de los cuales pasa 
automáticamente al parámetro siguiente hasta 
que se concluye la calibración.

Para acceder a la fase de calibración completa 
hay que encender la caldera, colocar el selector 
sanitario en la posición "6 horas", el selector de 
calefacción en la posición "9 horas" (Fig. 3-5) 
y presionar durante alrededor de 8 segundos 
"Reset" hasta la activación de la función “Des-
hollinador” y presionar después de 3 segundos 
el pulsador "verano/invierno".

• Potencia nominal: cuando se activa la función, 
la caldera realiza las operaciones necesarias 
para calibrar el aparato a la potencia nominal.

 En esta fase en la pantalla parpadean los iconos: 
"verano", "invierno", "stand-by", y se visualiza la 
temperatura de funcionamiento alternada a la 
potencia actual de funcionamiento (99%); una 
vez detectados y estabilizados los parámetros, 
comienza a parpadear el marco del símbolo 
de presencia de llama (ref. 10 fig. 2-1) (esta 
operación puede durar algunos minutos) que 
indica el enganche de las configuraciones a 
potencia nominal.

 Solo después de que parpadee el marco de 
presencia de llama se puede corregir la relación 
aire - gas (véase el apart. 3.8) o pasar a la po-
tencia siguiente presionando el pulsador “info”.

3-5

3-6

• Potencia intermedia de encendido: una 
vez confirmada la calibración de la potencia 
nominal, se calibra la caldera a la potencia 
intermedia (o potencia de encendido).

 En esta fase en la pantalla parpadean los iconos: 
"verano", "invierno", "stand-by", y se visualiza 
la temperatura de funcionamiento alternada a 
la potencia actual de funcionamiento (por lo 
general 41% pero variable en base al modelo de 
caldera); una vez detectados y estabilizados los 
parámetros, comenzará a parpadear el marco 
del símbolo de presencia de llama que indica el 
enganche de las configuraciones con potencia 
intermedia.

 

Solo después de que parpadee el marco de 
presencia de llama se puede corregir la relación 
aire - gas (véase el apart. 3.8) o pasar a la po-
tencia siguiente presionando el pulsador “info”.

• Potencia mínima: después de realizar la cali-
bración a la potencia intermedia se calibra la 
caldera a la potencia mínima.

 En esta fase en la pantalla parpadean los iconos: 
"verano", "invierno", "stand-by", y se visualiza la 
temperatura de funcionamiento alternada a la 
potencia actual de funcionamiento (0%); una 
vez detectados y estabilizados los parámetros, 
comenzará a parpadear el marco del símbolo 
de presencia de llama que indica el enganche 
de las configuraciones con potencia intermedia.

 Solo después de que parpadee el marco de 
presencia de llama se puede corregir la relación 
aire - gas (véase el apart. 3.8) o salir de la fase 
de calibración presionando el pulsador “verano 
/ invierno”.

• Comprobación automática del calibrado: al 
finalizar las operaciones de calibrado, la caldera 
realiza una comprobación automática que dura 
alrededor de un minuto, y durante la cual puede 
funcionar con distintos grados de potencia. En 
esta fase no pueden realizarse modificaciones 
de los parámetros de funcionamiento ni anular 
ninguna operación en curso; además, es fun-
damental no cortar el suministro eléctrico de 
la caldera.
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3.7 TIPOLOGIJE KALIBRACIJE SA 
ZAMENOM JEDNE KOMPONENTE.

U slučaju izvanrednog održavanja kotla 
sa zamenom jedne komponente kao što je 
elektronska skeda (u slučaju da se ponovno 
ne unese izdvojiva memorija koja se nalazi 
na zamenjenoj skedi), komponenti vazdušnih 
sistema, onih za gas i kontrolu plamena, treba 
da se izvrši kalibracija kotla.
Tip kalibracije treba da se odabere na osnovu 
navedenog u sledećoj tabeli.

Zamenjena 
komponenta

Tip potrebne 
kalibracije

Gasni ventil Brza kalibracija
Ventilator Brza kalibracija

Gorionik
Kompletna kalibracija 
s proverom raporta 
vazduh gas

Svećica za uključenje 
/ detekciju

Kompletna kalibracija 
s proverom raporta 
vazduh gas

Elektronska skeda 
(Nova prazna 
elektronska skeda 
bez preuzimanja 
izdvojive memorije)

Ponovno 
uspostavljanje 
parametara na 
osnovu podataka 
navedenih u paragrafu 
"programiranje 
elektronske skede"
Kompletna kalibracija 
s proverom raporta 
vazduh gas

Elektronska skeda
(Preuzimanje 
izdvojive memorije 
s postavljenim 
parametrima kotla 
sa zamenjene skede)

Nema potrebe za 
kalibracijom

3.8 FUNKCIJA KOMPLETNE 
KALIBRACIJE.

NAPOMENA: pre nego što obavite kompletnu 
kalibraciju, uverite se da su se zadovoljili svi 
rekviziti navedeni u poglavljimama 1.23 i 1.24.

NAPOMENA: da biste ušli u ovu funkciju, 
potrebno je da zahtevi za grejanjem prostora ili 
proizvodnjom tople sanitarne vode budu aktivni.
U slučaju da postoji anomalija "62" ili "72" (vidi 
pogl. 2.6) kotao će se pobrinuti da poništi even-
tualne zahteve.

NAPOMENA: tokom raznih faza kalibracije 
možere proveriti pravilan odnos vazduha-gasa 
i eventualno ga korigovati na način opisan u 
pogl. 3.8.

Proizvedena energija se izbacuje kroz krug za 
grejanje, kao alternativa možete ispustiti tu 
energiju kroz sanitarni krug na način da otvorite 
bilo koju slavinu tople vode.

Pažnja: u tom slučaju jedina aktivna kontrola 
temperature je polazna sonda koja ograničava 
maksimalnu temperaturu na izlazu iz kotla na 
90°C, pazite dakle da se ne opečete.

- Operacija kalibracije predviđa tri faze: 
 - kalibraciju nazivne snage;
 - kalibraciju srednje snage uključivanja;
 - kalibraciju minimalne snage;
 - samostalna provera kalibracije.

Svaka faza kalibracije ako se obavi bez 
modifikacije ili varijacije parametara ima 
maksimalno trajanje od 5 minuta, na isteku 
tog vremena se automatski prelazi na sledeći 
parametar sve dok se kalibracija ne završi.

Da biste ušli u fazu kompletne kalibracije, morate 
uključiti kotao, postaviti sanitarni selektor u 
poziciju "6 sati", selektor grejanja u poziciju "9 
sati" (Sl. 3-5) i pritisnuti u trajanju od oko 8 
sekunda dugme za "Reset" sve dok se ne aktivira 
funkcija "dimnjačar", nakon toga pritisnite u roku 
od 3 sekunda dugme "leto / zima".

• Nazivna snaga: nakon što se kotao aktivira, 
obaviće potrebne operacije za kalibraciju 
aparata na nazivnu snagu.

 U ovoj će fazi na displeju svetleti ikone: “leto”, 
“zima”, “stand-by”, i prikazuje se temperatura 
rada naizmenično sa aktuelnom snagom 
rada (99%); nakon što se odrede i stabilizuju 
parametri, počeće svetleti okvir simbola 
o postojanju plamena (ref. 10 sl. 2-1) (ova 
operacija može trajati nekoliko minuta) i 
navodi da je došlo do kačenja postavki na 
nazivnu snagu.

 Tek nakon što okvir o postojanju plamena 
počne bleštiti, možete korigovati odnos 
vazduha- gasa (vidi pogl. 3.8) ili preći na 
sledeću snagu pritiskom na dugme "info".
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• Srednja snaga uključivanja: nakon što 
se potvrdi kalibracija na nazivnu snagu, 
kalibrira se i kotao na srednju snagu (ili snagu 
uključivanja).

 U ovoj će fazi na displeju svetleti ikone: “leto”, 
“zima”, “stand-by”, i prikazuje se temperatura 
rada naizmenično sa aktuelnom snagom rada 
(obično je 41% ali može varirati zavisno od 
modela kotla); nakon što se odrede i stabilizuju 
parametri, počeće svetleti okvir simbola o 
postojanju plamena koji navodi da je došlo do 
kačenja postavki na srednju snagu.

 

Tek nakon što okvir o svetleti plamena počne 
svetleti, možete korigovati odnos vazduha- 
gasa (vidi pogl. 3.8) ili preći na sledeću snagu 
pritiskom na dugme "info".

• Minimalna snaga: nakon što ste obavili 
kalibraciju na srednju snagu, kotao će se 
kalibrisati na minimalnoj snazi.

 U ovoj će fazi na displeju bleštiti ikone: “leto”, 
“zima”, “stand-by”, i prikazuje se temperatura 
rada naizmenično sa aktuelnom snagom 
rada (0%); nakon što se odrede i stabilizuju 
parametri, počeće bleštiti okvir simbola o 
postojanju plamena koji navodi da je došlo do 
kačenja postavki na minimalnu snagu.

 Tek nakon što okvir o popstojanju plamena 
počne bleštiti, možete korigovati odnos 
vazduha- gasa (vidi pogl. 3.8) ili izaći iz faze 
kalibracije pritiskom na dugme "leto / zima".

• Samostalna provera kalibracije: na završetku 
operacija kalibracije,  kotao odrađuje 
samostalnu proveru koja traje oko jedne 
minute za vreme koje može da radi na dve 
različite snage, te u ovoj fazi nije moguće da se 
izvršavaju promene na parametrima za rad ili 
da se poništi operacija u toku, te takođe mora 
da se izbegava isključivanje napona iz kotla.
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3.7 МЕТОДИКА ТАРИРОВАНИЯ 
ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ КОМПОНЕНТА.

При проведении экстренного техобслужи-
вания котла с заменой компонента, такого, 
как электронная плата (если не устанавли-
вается извлекаемая память в новой плате), 
компоненты воздушных контуров, газовых 
и контроля пламени, необходимо выполнить 
тарирование котла.
Выбрать тип тарирования, выполняемый 
согласно следующий таблице.

Компонент 
заменённый

Необходимый вид 
тарирования

Газовый клапан Быстрое тариро-
вание

Вентилятор Быстрое тариро-
вание

Горелка
Полное тарирование 
с проверкой соотно-
шения воздуха и газа

Свечи зажегания и 
свечи / детекторы

Полное тарирование 
с проверкой соотно-
шения воздуха и газа

Электронная плата 
(Новая электрон-
ная плата без реку-
перации съёмной 
памяти)

Восстановить 
параметры, как это 
описано в параграфе 
"программирование 
электронной платы"
Полное тарирование 
с проверкой соотно-
шения воздуха и газа

Электронная плата
(Рекуперация 
съёмной памя-
ти с установкой 
параметров котла 
заменённой платы)

Нет необходимого 
тарирования.

3.8 ФУНКЦИЯ ПОЛНОГО ТАРИРОВАНИЯ.
Примечание. перед тем, как выполнить полное 
тарирование, проверить, что соблюдены все 
требования, указанные в параграфах 1.23 и 1.24.

Примечание. Чтобы перейти к этой функции, 
необходимо, чтобы не было активных запросов 
отопления или производства ГВС.
При наличии ошибки “62” или “72” (смотреть па-
раг. 2.6) котёл самостоятельно отменяет запросы.
N.B.: при различных фазах тарирования можно 
проверить соотношение воздух - газ и при не-
обходимости, изменить, как описано в параг. 3.8.

Произведённая энергия утилизируется через 
контур отопления, в противном случае, данная 
энергия может быть выведена через контур ГВС, 
достаточно открыть любой кран с горячей водой.

Внимание! В этом случае, единственным актив-
ным контролем температуры является датчик 
подачи, который ограничивает максимальную 
температуру на выходы котла до 90°C, следова-
тельно, будьте осторожны чтобы не обжечься.

- Операция тарирования включает различные 
фазы:

 - тарирование номинальной мощности.
 - тарирование промежуточной мощности зажи-

гания;
 - тарирование минимальной мощности;
 - автопроверка тарирования.

Каждая фаза тарирования, если выполняется без 
изменений параметров, имеет максимальную про-
должительность 5 минут, по истечении которых, 
происходит автоматический переход на следую-
щий параметр, до завершения тарирования.

Чтобы перейти к полному этапу тарирования, 
необходимо включить котёл, установить регулятор 
ГВС в позицию на “6 часов”, регулятор отопления в 
позицию на “9 часов” (рис. 3-5) и нажать примерно 
на 8 секунд кнопку “Сброс” до подключения функ-
ции “трубочист”, после чего, нажать на 3 секунду 
кнопку “лето / зима”.

• Номинальная мощность: после подключения 
функции котёл выполняет необходимые опера-
ции для тарирования изделия на номинальную 
мощность.

 На этом этапе на дисплее мигают иконки: “лето”, 
“зима”, “режим ожидания”, и показывается 
рабочая температура попеременно с текущей 
рабочей мощностью (99%); после обнаружения 
и стабилизации параметров начнёт мигать рамка 
значка наличия пламени (п. 10 рис. 2-1) (данная 
операция может длиться несколько минут) что 
указывает на закрепление установок при номи-
нальной мощности.

 Только после мигания рамки наличия пламени 
можно изменить соотношение воздуха - газа (см. 
пар. 3.8) или перейти к следующей мощности, 
нажимая на кнопку “инфо”.
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• Промежу точная мощность зажигания: 
подтверждает тарирование номинальной 
мощности, тарирует котёл на промежуточную 
мощность (или мощность зажигания).

 На этом этапе на дисплее мигают иконки: “лето”, 
“зима”, “режим ожидания”, и показывается 
рабочая температура попеременно с текущей 
рабочей мощностью (обычно 41%, но меняется в 
зависимости от модели котла); после обнаруже-
ния и стабилизации параметров начнёт мигать 
рамка значка наличия пламени что указывает 
на закрепление установок при промежуточной 
мощности.

 

Только после мигания рамки наличия пламени 
можно изменить соотношение воздуха - газа (см. 
пар. 3.8) или перейти к следующей мощности, 
нажимая на кнопку “инфо”.

• Минимальная мощность: после выполнения 
тарирования промежуточной мощности, котёл 
тарируется при минимальной мощности.

 На этом этапе на дисплее мигают иконки: “лето”, 
“зима”, “режим ожидания”, и показывается рабо-
чая температура попеременно с текущей рабочей 
мощностью (0%); после обнаружения и стабили-
зации параметров начнёт мигать рамка значка 
наличия пламени что указывает на закрепление 
установок при минимальной мощности.

 Только после мигания рамки наличия пламени 
можно изменить соотношение воздуха - газа 
(см. пар. 3.8) или выйти из фазы тарирования. 
нажимая на кнопку “лето / зима”.

• Автопроверка тарирования: по завершении 
операций тарирования котел выполняет авто-
матическую проверку продолжительностью 
около одной минуты, в течение которой он мо-
жет работать на различной мощности. На этой 
стадии невозможно менять рабочие параметры 
или отменить выполняемую операцию, кроме 
того, ни в коем случае нельзя отключать питание 
котла.
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3.7 CALIBRATION TYPE INVOLVING 
THE REPLACEMENT OF A 
COMPONENT.

When performing extraordinary maintenance 
on the boiler, involving the replacement of a 
component, such as the P.C.B. (if the removable 
memory is not put into the replacement board) 
or components in the air, gas and flame control 
circuits, the boiler will need to be calibrated.
Select the type of calibration to be carried out 
according to the table below.

Replaced 
component

Type of calibration 
required

Gas valve Quick calibration
Fan Quick calibration

Burner
Complete calibration 
with air-gas ratio 
check

Ignition/detection 
electrodes

Complete calibration 
with air-gas ratio 
check

P.C.B. 
(New virgin P.C.B. 
without removable 
memory recovery) 

Restore the param-
eters as described in 
the paragraph "P.C.B. 
programming"
Complete calibration 
with air-gas ratio 
check

P.C.B.
(Recovery of the 
removable memory 
with the boiler 
parameters set from 
the replaced board)

No calibration re-
quired.

3.8 COMPLETE CALIBRATION 
FUNCTION.

N.B.: before carrying out complete calibration, 
ensure that all the requirements indicated in 
paragraphs 1.23 and 1.24 have been fulfilled.

N.B.: to access this function it is crucial that 
there are no active requests for central heating 
or DHW production.
In the event of anomaly “62” or “72” (see parag. 
2.6) the boiler cancels any requests by itself.

N.B.: during the various calibration stages, the air 
- gas ratio can be checked and possibly corrected 
as described in par. 3.8.

The energy produced is dissipated via the 
heating circuit; alternatively, the energy can be 
released from the DHW circuit by opening any 
hot water tap.

Caution: in this case the only active temperature 
control is the flow probe that limits the maximum 
temperature exiting the boiler at 90°C, therefore 
be careful not to get burned.

- The calibration procedure involves various 
stages:

 - nominal heat output calibration;
 - intermediate heat output ignition calibration;
 - minimum heat output calibration;
 - calibration self-check.

Each calibration procedure, if carried out without 
altering the parameters, lasts 5 minutes at the 
most, after which it switches automatically to 
the next parameter until the calibration process 
is complete.

In order to access the complete calibration 
stage, you must switch the boiler on, set the 
DHW selector in the “6 o' clock” position and 
the heating selector in the “9 o' clock” position, 
(Fig. 3-5) and press the “Reset” button for about 
8 seconds until the “chimney sweep” function 
is activated; then press the “summer / winter” 
button within 3 seconds.

• Nominal heat output: with the function active, 
the boiler carries out the procedures required 
to calibrate the appliance at the nominal heat 
output.

 At this stage the display features flashing 
icons: “summer”, “winter”, “stand-by” and the 
operating temperature alternated with the 
current operating heat output (99%); once the 
parameters are detected and stabilised, the 
frame of the flame presence symbol (ref. 10 fig. 
2-1) will start flashing (this procedure may last 
a few minutes), meaning that the nominal heat 
output parameters have been set.

 The air - gas ratio can only be corrected after 
the flame presence frame has flashed (see parag. 
3.8) or switch to the next heat output parameter 
by pressing the “info” button.

3-5
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• Intermediate heat output ignition: once the 
nominal heat output calibration is confirmed, 
the boiler is calibrated with the intermediate 
heat output (or ignition heat output).

 At this stage the display features flashing 
icons: “summer”, “winter”, “stand-by” and the 
operating temperature alternated with the cur-
rent operating heat output (typically 41% but 
variable according to the boiler model); once 
the parameters are detected and stabilised, the 
frame of the flame presence symbol will start 
flashing, meaning that the intermediate heat 
output parameters have been set.

 

The air - gas ratio can only be corrected after 
the flame presence frame has flashed (see parag. 
3.8) or switch to the next heat output parameter 
by pressing the “info” button.

• Minimum heat output: after having calibrated 
the boiler with the intermediate heat output, it 
is calibrated with the minimum heat output.

 At this stage the display features flashing 
icons: “summer”, “winter”, “stand-by” and the 
operating temperature alternated with the 
current operating heat output (0%); once the 
parameters are detected and stabilised, the 
frame of the flame presence symbol will start 
flashing, meaning that the minimum heat 
output parameters have been set.

 The air - gas ratio can only be corrected after 
the flame presence frame has flashed (see parag. 
3.8) or exit the calibration mode by pressing the 
“summer / winter” button.

• Calibration self-check: once calibration opera-
tions are complete, the boiler runs a self-check 
for about one minute. During this check, the 
boiler can run at different powers and it is not 
possible to apply modifications to the operating 
parameters or to delete the operation in pro-
gress. Moreover, it is important not to cut the 
boiler’s power.
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3.9 РЕГУЛЮВАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ 
ПОВІТРЯ/ГАЗ.

Під час повного тарування (парагр. 3.7) можна вне-
сти зміни в значення співвідношення повітря - газ.

Для того, щоб встановити точне значення CO2 
в димових газах, технік повинен ввести датчик 
вимірювання аж до низу пробовідбірного каналу; 
перевірити, щоб виміряне значення рівня CO2 
відповідало зазначеному в таблиці (Розділ. 3.23); 
інакше слід змінити значення, як вказано нижче:

- На фазі тарування, коли починає блимати 
рамка символу присутності полум'я (що вказує 
на вірне прийняття параметрів), можна внести 
зміни у значення CO2, натиснувши на кнопку 
перезапуску “Reset”. На цій фазі на дисплеї бли-
мають наступні іконки: "літо", "зима", "stand-by", 
"присутність полум'я", "присутність приєднаних 
зовнішніх пристроїв"; крім того, відображується 
робоча температура разом з настройками горін-
ня.

- Щоб збільшити значення настройок горіння, 
слід натиснути кнопку "Stand-by", а щоб змен-
шити - натиснути кнопку "Інфо". При збільшенні 
значення настройок горіння зменшується зна-
чення CO2 і навпаки.

- Після внесення змін до параметру зачекати при-
йняття значення (воно відображається в режимі 
блимання в рамці символу присутності полум'я).

- Щоб підтвердити введене значення, натиснути 
на кнопку перезапуску “Reset”.
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3.10 ШВИДКЕ ТАРУВАННЯ.
Ця функція дозволяє виконувати автоматичне 
тарування котельного агрегату без необхідності та 
можливості модифікації визначених параметрів. 
Як правило, "швидке тарування" використовується 
після введення типу системи виводу димових газів 
у меню “F”, що після модифікації призводить до 
аномалії “72”.

N.B.: перед проведенням повного тарування слід 
переконатися у дотриманні вимог, зазначених в 
параграфах 1.23 та 1.24.

N.B.: для доступу до цієї функції необхідно 
прослідкувати за тим, щоб запити на опалення 
середовища та виробництво гарячої води були 
дезактивовані.

У випадку наявності аномалії “62” або “72” (див. 
парагр. 2.6) котельний агрегат автоматично від-
хиляє ці запити.

Вироблена енергія буде використана в системі опа-
лення; альтернативним рішенням буде скидання 
цієї енергії шляхом відкриття будь-якого крану 
гарячої води в санітарній системі ГВП.

Увага: в такому разі контроль за температурою 
здійснюється лише за допомогою датчика подачі, 
який обмежує максимальну температуру на виході 
з котла на рівні 90°C; отже, слід приділити особли-
ву увагу, щоб не допустити опіків.

Щоб отримати доступ до фази швидкого таруван-
ня котельного агрегату, слід встановити перемикач 
санітарної системи в положення “6 годин”, а пере-
микач системи опалення в положення “9 годин” 
(Мал. 3-10), натиснути приблизно на протязі 8 
секунд на кнопку перезапуску “Reset”, щоб активу-
валася функція "сажотрус", після цього натиснути 
та утримувати приблизно на протязі 3 секунд на 
кнопку "інфо".
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При активації функції котельний агрегат виконує 
всі необхідні операції для тарування номінальної, 
середньої та мінімальної потужності.

На цій фазі на дисплеї блимають наступні ікон-
ки: "літо", "зима", "stand-by", "зовнішній датчик", 
"сонячний датчик"; крім того, відображується 
робоча температура разом з дійсною робочою 
потужністю.

Всі фази тарування (номінальна, середня та мі-
німальна) виконуються автоматично; слід лише 
зачекати завершення процесу тарування.
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3.9 РЕГУЛЮВАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ 
ПОВІТРЯ/ГАЗ.

Під час повного тарування (парагр. 3.7) можна вне-
сти зміни в значення співвідношення повітря - газ.

Для того, щоб встановити точне значення CO2 
в димових газах, технік повинен ввести датчик 
вимірювання аж до низу пробовідбірного каналу; 
перевірити, щоб виміряне значення рівня CO2 
відповідало зазначеному в таблиці (Розділ. 3.23); 
інакше слід змінити значення, як вказано нижче:

- На фазі тарування, коли починає блимати 
рамка символу присутності полум'я (що вказує 
на вірне прийняття параметрів), можна внести 
зміни у значення CO2, натиснувши на кнопку 
перезапуску “Reset”. На цій фазі на дисплеї бли-
мають наступні іконки: "літо", "зима", "stand-by", 
"присутність полум'я", "присутність приєднаних 
зовнішніх пристроїв"; крім того, відображується 
робоча температура разом з настройками горін-
ня.

- Щоб збільшити значення настройок горіння, 
слід натиснути кнопку "Stand-by", а щоб змен-
шити - натиснути кнопку "Інфо". При збільшенні 
значення настройок горіння зменшується зна-
чення CO2 і навпаки.

- Після внесення змін до параметру зачекати при-
йняття значення (воно відображається в режимі 
блимання в рамці символу присутності полум'я).

- Щоб підтвердити введене значення, натиснути 
на кнопку перезапуску “Reset”.
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3.10 ШВИДКЕ ТАРУВАННЯ.
Ця функція дозволяє виконувати автоматичне 
тарування котельного агрегату без необхідності та 
можливості модифікації визначених параметрів. 
Як правило, "швидке тарування" використовується 
після введення типу системи виводу димових газів 
у меню “F”, що після модифікації призводить до 
аномалії “72”.

N.B.: перед проведенням повного тарування слід 
переконатися у дотриманні вимог, зазначених в 
параграфах 1.23 та 1.24.

N.B.: для доступу до цієї функції необхідно 
прослідкувати за тим, щоб запити на опалення 
середовища та виробництво гарячої води були 
дезактивовані.

У випадку наявності аномалії “62” або “72” (див. 
парагр. 2.6) котельний агрегат автоматично від-
хиляє ці запити.

Вироблена енергія буде використана в системі опа-
лення; альтернативним рішенням буде скидання 
цієї енергії шляхом відкриття будь-якого крану 
гарячої води в санітарній системі ГВП.

Увага: в такому разі контроль за температурою 
здійснюється лише за допомогою датчика подачі, 
який обмежує максимальну температуру на виході 
з котла на рівні 90°C; отже, слід приділити особли-
ву увагу, щоб не допустити опіків.

Щоб отримати доступ до фази швидкого таруван-
ня котельного агрегату, слід встановити перемикач 
санітарної системи в положення “6 годин”, а пере-
микач системи опалення в положення “9 годин” 
(Мал. 3-10), натиснути приблизно на протязі 8 
секунд на кнопку перезапуску “Reset”, щоб активу-
валася функція "сажотрус", після цього натиснути 
та утримувати приблизно на протязі 3 секунд на 
кнопку "інфо".
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При активації функції котельний агрегат виконує 
всі необхідні операції для тарування номінальної, 
середньої та мінімальної потужності.

На цій фазі на дисплеї блимають наступні ікон-
ки: "літо", "зима", "stand-by", "зовнішній датчик", 
"сонячний датчик"; крім того, відображується 
робоча температура разом з дійсною робочою 
потужністю.

Всі фази тарування (номінальна, середня та мі-
німальна) виконуються автоматично; слід лише 
зачекати завершення процесу тарування.
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3.9 GAZ HAVA ORANI AYARLAMA.
Tam kalibrasyon sırasında (parag. 3.7) gaz-hava 
oranı değerlerini değiştirebilirsiniz.

Atık gazda doğru CO2 değerinin sağlanması 
için teknisyenin örnek alma sondasını haznenin 
dibine kadar uzatması gerekir, ancak bu suretle 
CO2değerlerinin izleyen tablodakilere uygun 
olduğu kontrol edilir, aksi takdirde vida ile 
ayarlayınız (Par. 3.23), aksi takdirde aşağıdaki 
gibi değiştirin:

- Kalibrasyon süresinde alev varlığı çerçeveli alev 
ile modülasyon seviye çubuklarının olduğu 
sembolün yanıp sönmesi başlatıldığında(pa-
rametreler doğru edinimi olduğunu gösterir) 
değiştirebilirsiniz CO 2 değerini "Reset" düğ-
mesine basarak. Bu noktada display simgeleri 
yanıp söner: "yaz", "kış", "stand-by","mevcut 
alev", “bağlı cihazlar varlığı” ve sıcaklık görün-
tüleri ynam dönüşümlü olarak ayarlanmış .

- Set yanma artırmak için “Stand-by” düğmesine 
basın düşüş için "Bilgi" düğmesine basın. Yan-
ma artırmak için set değeri CO2azalır ve tam 
tersi.

- Bir keresinde parametre değişti değer çengel 
kadar bekleyin (sembolün varlığı alev çerçevesi 
tarafından yanıp gösterilen).

- Ayarlanmış bir değeri onaylamak için "Reset" 
düğmesine basın.
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3.10 HIZLI KALİBRASYON.
Kombi otomatik olarak ayarlamak için bu işlevi 
sağlar ölçülen parametreleri değiştirme ihtiyaçı 
veya yeteneğine gerek olmadan. Genelde "hızlı 
kalibrasyon" menü türü "F" baca ayarladıktan 
sonra kullanılır, bir keresinde yapıları değişti 
anomali "72".

N0T.: ayar düzeltme işlemini tamamen ger-
çekleştirmeden önce paragraf 1,21 ve 1,22 tüm 
gereksinimleri karşıladığından emin olun.

N0T.: bu özelliğe erişmek için ortam veya sıcak 
kullanım suyu üretimi için hiçbir ısıtma isteği 
olmamalıdır.

Mevcut "62" veya "72" hatası varsa (parag bakın. 
2.6). Kombinin kendisi herhangi bir isteği iptal 
edebilir.

Üretilen enerji ısıtma devresinden atılır veya 
alternatif olarak bu enerjiyi herhangi bir sıcak 
su musluğunu açarak kullanma suyu devresi ile 
de atabilirsiniz.

Dikkat: bu durumda yalnızca etkin sıcaklık 
kontrolü sıcaklık limitleme sensörü ile kombi 
çıkışında teslimat nok tası kazan dan 90° C’ye 
kadar olabileceğinden olası yanıkları önlemek 
için dikkatli olunmalıdır.

Hızlı kalibrasyon aşamasına erişmek için sıcak 
kullanım suyu düğmesini “saat 6” konumuna 
ve kalorifer sıcaklık ayar düğmesini de “saat 9” 
konumuna ayarlamanız gerekir (Res. 3-10) ve  
“baca temizleme” fonksiyonu aktif olana kadar 
yaklaşık 8 saniye “Reset” butonuna basın ve 3 
saniye içinde “INFO” butonuna basın. 
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Işlevi etkin hale geldiğinde kazan en az orta 
işlemleri sırayla uygular cihaz kalibre gerekir 
nominal kapasitesine.

Bu noktada display simgeleri yanıp söner: "yaz", 
"kış", "stand-by",""dış hava sıcaklık sensörü", 
"güneş sensörü" ve çalışma sıcaklığı görüntüleri 
geçerli çalışma gücü ile alternatif.

Kalibrasyon aşama ilerleme(nominal, orta ve 
düşük) otomatik olarak yapılır ve kalibrasyon 
sonuna kadar beklemeniz gerekir.
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3.9 REGULACIÓN DE LA RELACIÓN 
AIRE GAS.

Durante la calibración completa (Apart. 3.7) 
es posible modificar los valores de la relación 
aire gas.

Para obtener un valor exacto del CO2 en los hu-
mos el técnico debe introducir hasta el fondo la 
sonda de detección en el depósito y comprobar 
que el valor de CO2 corresponda al indicado en 
la tabla (Apart. 3.23), en caso contrario cambie el 
valor como se describe a continuación:

- En fase de calibración cuando inicia a par-
padear el marco del símbolo de presencia de 
llama (que indica la adquisición correcta de 
los parámetros) es posible modificar el valor 
de CO2 presionando el pulsador “Reset”. En 
esta fase en la pantalla parpadean los iconos: 
“verano”, “invierno”, “stand-by”, “presencia de 
llama”, “presencia de dispositivos externos 
conectados” y se visualiza la temperatura de 
funcionamiento alternada al set de combustión.

- Para aumentar el set de combustión presione el 
pulsador “Stand-by”, para disminuir presione 
el pulsador “Info”. Cuando aumenta el set de 
combustión disminuye el valor de CO2 y vice-
versa.

- Una vez cambiado el parámetro espere a que 
el valor se enganche (visualizado mediante 
parpadeo del marco del símbolo de presencia 
de llama).

- Para confirmar el valor configurado presione 
el pulsador "Reset".
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3.10 CALIBRACIÓN RÁPIDA.
Esta función permite calibrar la caldera de for-
ma automática sin que sea necesario o posible 
cambiar los parámetros correspondientes. Por lo 
general la "calibración rápida" se usa solo después 
de haber configurado el tipo de conducto de toma 
de aire en el menú “F”, que cuando se cambia crea 
la anomalía “72”.

IMPORTANTE: antes de realizar la calibración 
completa, asegúrese de que se satisfagan todos los 
requisitos indicados en los apartados 1.21 y 1.22.

IMPORTANTE: para acceder a esta función 
es indispensable que no haya solicitudes de 
calefacción del ambiente o producción de agua 
caliente sanitaria.

Si existe la anomalía “62” o “72” (véase apart. 2.6) 
la caldera anula por sí sola las posibles solicitudes.

La energía producida se elimina mediante el 
circuito de calefacción, como alternativa se puede 
hacer fluir dicha energía mediante el circuito sa-
nitario abriendo cualquier grifo de agua caliente.

Atención: en este caso el único control de 
temperatura activo es la sonda de ida que limita 
la temperatura máxima en salida de la caldera 
a 90°C, por tanto, preste atención, para evitar 
quemaduras.

Para acceder a la fase de calibración rápida hay 
que colocar el selector sanitario en la posición "6 
horas", el selector de calefacción en la posición "9 
horas" (Fig. 3-10) y presione durante alrededor 
de 8 segundos "Reset" hasta la activación de la 
función “Deshollinador” y presione después de 
3 segundos el pulsador "info".
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Cuando se activa la función, la caldera realiza 
en secuencia las operaciones necesarias para 
calibrar el aparato a la potencia nominal, inter-
media y mínima.

En esta fase en la pantalla parpadean los iconos: 
“verano”, “invierno”, “stand-by”, “sonda externa”, 
“sonda solar” y se visualiza la temperatura de 
funcionamiento alternada a la potencia actual 
de funcionamiento.

El avance de las fases de calibración (nominal, 
intermedia y mínima) es automático y es nece-
sario esperar hasta que se termine la calibración.
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3.9 PODEŠAVANJE ODNOSA VAZDUHA 
GASA

Tokom kompletne kalibracije (pogl. 3.7) možete 
modifikovati vrednosti odnosa vazduha gasa.

Da biste postigli pravilnu vrednost CO2 dima 
neophodno je da tehničar postavi sondu za 
uzorkovanje sve do dna bunara, nakon toga 
proverite da li je vrednost CO2 ona ista navedena 
u tabeli (Odl. 3.23), u suprotnom slučaju 
modifikujte vrednost na način opisan u nastavku:

- U fazi kalibracije kada počne svetleti okvir 
simbola postojanja plamena (koji navodi 
ispravno sticanje parametara) možete 
modifikovati vrednost CO2 pritiskom na 
dugme “Reset”. U ovoj će fazi na displeju svetleti 
ikone: “leto”, “zima”, “stand-by”, "postojanje 
plamena", "postojanje spoljnih povezanih 
uređaja" i prikazuje se temperatura rada 
naizmenično sa postavkama sagorevanja.

- Da biste povećali postavke sagorevanja, 
pritisnite dugme “Stand-by” da biste ih smanjili 
pritisnite dugme “Info”. Povećate li postavke 
sagorevanja, smanjuje se vrednost CO2i 
obrnuto.

- Nakon što promenite parametar, sačekajte da se 
vrednost zakači (prikazuje se bleštenjem okvira 
postojanja plamena).

- Da biste potvrdili podešenu vrednost, pritisnite 
dugme “Reset”.
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3.10 BRZA KALIBRACIJA.
Ova funkcija omogućuje automatsko kalibrisanje 
kotla bez potrebe da se promene otkriveni 
parametri. Obično se "brza kalibracija" koristi 
nakon što se podesi tip dimovoda u meniju "F" 
a nakon njegove modifikacije se stvara anomalija 
"72".

NAPOMENA: pre nego što obavite kompletnu 
kalibraciju, uverite se da su se zadovoljili svi 
rekviziti navedeni u poglavljimama 1.21 i 1.22.

NAPOMENA: da biste ušli u ovu funkciju, 
potrebno je da zahtevi za grejanjem prostora ili 
proizvodnjom tople sanitarne vode budu aktivni.

U slučaju da postoji anomalija "62" ili "72" 
(vidi pogl. 2.6) kotao će se pobrinuti da poništi 
eventualne zahteve.

Proizvedena energija se izbacuje kroz krug za 
grejanje, kao alternativa možete ispustiti tu 
energiju kroz sanitarni krug na način da otvorite 
bilo koju slavinu tople vode.

Pažnja: u tom slučaju jedina aktivna kontrola 
temperature je polazna sonda koja ograničava 
maksimalnu temperaturu na izlazu iz kotla na 
90°C, pazite dakle da se ne opečete.

Da biste ušli u fazu kompletne kalibracije, 
morate postaviti sanitarni selektor u poziciju 
"6 sati", selektor grejanja u poziciju "9 sati" (Sl. 
3-10) i pritisnuti u trajanju od oko 8 sekunda 
dugme za "Reset" sve dok se ne aktivira funkcija 
"dimnjačar", nakon toga pritisnite u roku od 3 
sekunda dugme "info".

Kada se funkcija aktivira, kotao će obaviti sve 
potrebne operacije na kalibraciju aparata na 
nazivnu, srednju i minimalnu snagu.

3-10

U ovoj će fazi na displeju svetleti ikone: 
“leto”, “zima”, “stand-by”, "spoljna sonda", 
"solarna sonda" i prikazuje se temperatura rada 
naizmenično sa aktuelnom snagom rada.

Napredovanje faza kalibracije (nazivne, srednje i 
minimalne) je automatsko i morate sačekati sve 
do kraja kalibracije.
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3.9 НАСТРОЙКА СООТНОШЕНИЯ 
ВОЗДУХА-ГАЗА.

Во время полного тарирования (параг. 3.8) можно 
изменить значения соотношения воздуха-газа.

Для точного значения CO2 в дыме, необходимо, 
чтобы специалист до конца ввёл заборный зонд 
в отверстие, затем проверил, что значение CO2 
соответствует приведённому в таблице (Пар. 
3.14), в противном случае, изменить значение, 
как описано ниже:

- На фазе тарирования, когда начинает мигать 
рамка присутствия пламени (что указывает 
на правильное получения параметров) можно 
изменить значение CO2, нажимая на кнопку 
“Сброс”. На этом этапе на дисплее мигают икон-
ки: “лето”, “зима”, “режим ожидания”, “наличие 
пламени”, “наличие внешних подключенных 
устройств” и показывается рабочая температура 
попеременно с уставкой горения.

- Чтобы увеличить уставку горения нажать на 
кнопку “режим ожидания”, чтобы уменьшить, 
нажать на кнопку “Инфо”. При увеличении 
уставки горения сокращается значение CO2 и 
наобарот.

- После того, как изменён параметр, дождаться 
закрепления параметров (отмечается миганием 
рамки со значком наличия пламени).

- Чтобы подтвердить установленное значение 
нажать на кнопку “Сброс”.
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3.10 БЫСТРОЕ ТАРИРОВАНИЕ.
Данная функция позволяет произвести тарирова-
ние котла в автоматическом режиме без необхо-
димости изменения обнаруженных параметров. 
Обычно “быстрое тарирование” используется 
после установки типа комплекта дымовой систе-
мы в меню “F”, который после изменения подаёт 
сигнал неполадки “72”.

Примечание. перед тем, как выполнить полное 
тарирование, проверить, что соблюдены все 
требования, указанные в параграфах 1.21 и 1.22.

Примечание. Чтобы перейти к этой функции, 
необходимо, чтобы не было активных запросов 
отопления или производства ГВС.

При наличии неполадки “62” или “72” (смотреть 
параг. 2.6) котёл самостоятельно отменяет за-
просы.

Произведённая энергия утилизируется через 
контур отопления, в противном случае, данная 
энергия может быть выведена через контур ГВС, 
достаточно открыть любой кран с горячей водой.

Внимание! В этом случае, единственным актив-
ным контролем температуры является датчик 
подачи, который ограничивает максимальную 
температуру на выходы котла до 90°C, следова-
тельно, будьте осторожны чтобы не обжечься.

Чтобы перейти к быстрому этапу тарирования, 
необходимо установить регулятор ГВС в пози-
цию на “6 часов”, регулятор отопления в позицию 
на “9 часов” (рис. 3-10) и нажать примерно на 8 
секунд кнопку “Сброс” до подключения функ-
ции “трубочист”, после чего, нажать на 3 секунду 
кнопку “инфо”.

3-10

После подключения функции необходимо тари-
ровать котёл на номинальную, промежуточную и 
минимальную мощность.

На этом этапе на дисплее мигают иконки: “лето”, 
“зима”, “режим ожидания”, “внешний датчик”, 
“датчик солнечной системы” и показывается 
рабочая температура попеременно с текущей 
рабочей мощностью.

Переход с одной фазы тарирования, на другую 
(номинальная, промежуточная и минимальная), 
происходит автоматически, необходимо дождать-
ся завершения тарирования.

Если необходимо выйти из фазы тарирования, не 
занося в память полученные параметры, нажать и 
держать нажатой кнопку «Сброс» в течении 8 се-
кунд, или, в противном случае, обесточить котёл.
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3.9 ADJUSTING THE AIR GAS RATIO
During complete calibration (par. 3.7), you can 
modify the values of the air - gas ratio.

To have an exact value of CO2 in the flue, the 
technician must insert the sampling probe to the 
bottom of the sample point, then check that the 
CO2 value is that specified in the table in (Par. 
3.23). If otherwise, change the value as described 
hereunder:

- During calibration, when the frame of the 
flame presence starts flashing (indicating the 
correct acquisition of the parameters) it is 
possible to alter the CO2 value by pressing the 
“Reset” button. At this stage the display features 
flashing icons: “summer”, “winter”, “stand-by”, 
“flame presence”, “external connected devices 
presence” and the operating temperature is 
displayed, alternated with the combustion 
setting.

- To increase the combustion setting, press the 
“Stand-by” button; to decrease it, press the 
“Info” button. As the combustion setting in-
creases, the CO2 value decreases and vice-versa.

- Once the parameter has been altered wait for 
the value to be saved (displayed via the frame 
of the flame presence symbol flashing).

- To confirm the set value press the “Reset” 
button.
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3.10 FAST CALIBRATION.
This function allows you to calibrate the boiler 
automatically without requiring or giving the 
possibility to alter the parameters. Typically 
“fast calibration” is used after having set the type 
of flue in menu “F”, which once altered causes 
anomaly “72”.

N.B.: before carrying out complete calibration, 
ensure that all the requirements indicated in 
paragraphs 1.21 and 1.22 have been fulfilled.

N.B.: to access this function it is crucial that 
there are no active requests for central heating 
or DHW production.

In the event of anomaly “62” or “72” (see parag. 
2.6) the boiler cancels any requests by itself.

The energy produced is dissipated via the 
heating circuit; alternatively, the energy can be 
released from the DHW circuit by opening any 
hot water tap.

Caution: in this case the only active temperature 
control is the flow probe that limits the maximum 
temperature exiting the boiler at 90°C, therefore 
be careful not to get burned.

In order to access the fast calibration stage, set 
the DHW selector in the “6 o' clock” position and 
the heating selector in the “9 o' clock” position, 
(Fig. 3-10) and press the “Reset” button for about 
8 seconds until the “chimney sweep” function is 
activated; then press the “info” button within 
3 seconds.

Once the function is active, the boiler sequential-
ly carries out the procedures required to calibrate 
the appliance with the nominal, intermediate and 
minimum heat output values.

3-10

At this stage the display features flashing icons: 
“summer”, “winter”, “stand-by”, “external probe”, 
“solar probe” and the operating temperature is 
displayed, alternated with the current operating 
heat output.

The calibration stages (nominal, intermediate 
and minimum) progress automatically and you 
must wait until calibration is complete.

3-11
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Інд. 
Параметр Параметр Опис Діапазон За замовчу-

ванням

Персона-
лізоване 
значення

G
Визначає роботу з газом метаном nG

nG
Визначає роботу з газом GPL/зрідженим пропаном LG

У разі внесення змін відображається аномалія “E62”, після чого слід виконати повне тарування.

Інд. 
Параметр Параметр Опис Діапазон За замовчу-

ванням

Персона-
лізоване 
значення

н Модель котла Визначає модель котла 0 ÷ н 02 = Victrix 24 
TT 1E

Увага: використовувати виключно параметри, що відповідають встановленому котельному агрегатові.
У разі внесення змін відображається аномалія “E62”, після чого слід виконати повне тарування.

3.11 ПЕРЕВІРКА СИСТЕМИ ВИВОДУ 
ДИМОВИХ ГАЗІВ.

Щоб визначити, яке значення слід ввести в 
параметр "довжина системи вводу димових 
газів" “F0”, слід виявити параметри під 
час виконання перевірки системи виводу 
димових газів.

Увага: Перед виконання перевірки слід перекона-
тися в тому, що сифон для конденсату заповнений 
належним чином.

Щоб активувати цей режим, котельний агрегат 
повинен бути в режимі “stand-by”, що підтверджу-
ється відображення відповідного символу ( ).

N.B.: у тому разі, коли котельний агрегат сполуче-
ний з пультом ДУ CARV2, функцію "stand-by" можна 
викликати лише з пульта ДУ.

Щоб активувати цю функцію, слід одночасно на-
тиснути кнопку перезапуску “Reset” (2) та кнопку 
"ввімкн./вимкн." (6) і дочекатися активації функції, 
на яке вказує відображення швидкості роботи 
вентилятора (в сотнях обертів) та вмикання 
символів "санітарний" (8) та "опалення" (13) в 
режимі блимання.

Пристрій залишається у цьому режимі максимум 
на протязі 15 хвилин, при цьому утримається стала 
швидкість вентилятора.
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Після завершення проміжку в 15 хвилин функція 
вимикається; її можна вимкнути також шляхом 
вимикання подачі живлення на котельний агре-
гат, або шляхом натискання на кнопку "ввімкн./
вимкн." (6) на протязі приблизно 8 секунд.

Перевірити ΔP між двома тестуваннями тиску 
(мал. 1-29 посил. 13) відповідно до значень, наве-
дених у наступних таблицях:

Параметр F0 Тиск

0 < 145 Па

1 146 ÷ 178 Па

2 179 ÷ 205 Па

Отримане значення 
(при першій пере-

вірці)

N.B.: виміри слід здійснювати після закриття отво-
рів, передбачених для аналізаторів димових газів, 
щоб забезпечити пневматичну герметизацію.

Увага: у разі неполадок в роботі котельного 
агрегату можна провести перевірку системи 
виводу димових газів на відсутність забиття. 
Якщо значення, отримані у ході перевірки, 
відрізняються від наведених у зазначених вище 
таблицях, це вказує на неполадки в роботі системи 
виводу димових газів, а саме: на надмірні втрати 
навантаження або на забиття системи.

3.12 ПРОГРАМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ 
ПЛАТИ.

Котел підготовлений для можливого програму-
вання деяких параметрів роботи. При зміні цих 
параметрів, як описано нижче, з'явиться можли-
вість адаптувати котел у відповідності з вашими 
індивідуальними потребами.

Щоб отримати доступ до фази програмування, 
слід встановити перемикач санітарної системи в 
положення “6 годин”, а перемикач системи опален-
ня в положення “9 годин”, після цього натиснути 
на кнопку перезапуску “Reset” та кнопку "Літо/
Зима" і втримувати їх у натиснутому положенні 
приблизно на протязі 8 секунд (Мал. 3-13).
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Після входу в програмування можна переходити 
між п'ятьма меню (G, P, t, A, F) шляхом натискання 
на кнопку "Літо/Зима" на протязі 1 секунди.

Вибір параметра здійснюється за допомогою пе-
ремикача "регулювання санітарної води" (в тому ж 
самому під-меню), а для зміни значення слід скори-
стуватися перемикачем "регулювання опалення".
Для того, щоб зберегти в пам'яті параметри, на-
тиснути на кнопку перезапуску “Reset” на протязі 
1 секунди.
Підтвердженням збереження параметру в пам'яті 
служить відображення напису “88” на індикаторі 
(Посил. 14 мал. 2-1) на протязі 2 секунд.

Щоб вийти з меню програмування, слід зачекати 
15 хвилин або натиснути одночасно кнопку пере-
запуску “Reset” та кнопку "Літо / Зима".

Увага: у разі необхідності можна відновити 
значення за замовчуванням, що відподвідаєть 
параметрам “S” і “P0 ÷ P2” змінюючи тип газу 
(параметр “G”) і відновлюючи його відповідно до 
фактичних умовами роботи (зачикати близько 
10 секунд між заміною газу та відновленням).
Відновлені значення будуть відповідати типу 
зазначеного котла в параметрах “n” і “F”.
Після завершення цієї операції відображається 
аномалія “E62”, після чого слід виконати повне 
тарування.

- Меню “G”. Це меню служить для налашту-
вання контролю повітря-газу і включає два 
підвиди меню (n та S), що використовують-
ся для настройок контролю вентилятора 
та газового клапана. Після внесення змін 
у ці параметри слід активувати функцію 
повного тарування (див. парагр. 3.7). Щоб 
отримати доступ до параметрів “n” та “S”, 
слід послідовно натиснути на кнопку пе-
резапуску “Reset”. Для виходу з цієї частини 
меню та переходу до інших (групи P, t, A, F) 
необхідно натиснути кнопку «Літо/Зима». 
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Інд. 
Параметр Параметр Опис Діапазон За замовчу-

ванням

Персона-
лізоване 
значення

G
Визначає роботу з газом метаном nG

nG
Визначає роботу з газом GPL/зрідженим пропаном LG

У разі внесення змін відображається аномалія “E62”, після чого слід виконати повне тарування.

Інд. 
Параметр Параметр Опис Діапазон За замовчу-

ванням

Персона-
лізоване 
значення

н Модель котла Визначає модель котла 0 ÷ н 02 = Victrix 24 
TT 1E

Увага: використовувати виключно параметри, що відповідають встановленому котельному агрегатові.
У разі внесення змін відображається аномалія “E62”, після чого слід виконати повне тарування.

3.11 ПЕРЕВІРКА СИСТЕМИ ВИВОДУ 
ДИМОВИХ ГАЗІВ.

Щоб визначити, яке значення слід ввести в 
параметр "довжина системи вводу димових 
газів" “F0”, слід виявити параметри під 
час виконання перевірки системи виводу 
димових газів.

Увага: Перед виконання перевірки слід перекона-
тися в тому, що сифон для конденсату заповнений 
належним чином.

Щоб активувати цей режим, котельний агрегат 
повинен бути в режимі “stand-by”, що підтверджу-
ється відображення відповідного символу ( ).

N.B.: у тому разі, коли котельний агрегат сполуче-
ний з пультом ДУ CARV2, функцію "stand-by" можна 
викликати лише з пульта ДУ.

Щоб активувати цю функцію, слід одночасно на-
тиснути кнопку перезапуску “Reset” (2) та кнопку 
"ввімкн./вимкн." (6) і дочекатися активації функції, 
на яке вказує відображення швидкості роботи 
вентилятора (в сотнях обертів) та вмикання 
символів "санітарний" (8) та "опалення" (13) в 
режимі блимання.

Пристрій залишається у цьому режимі максимум 
на протязі 15 хвилин, при цьому утримається стала 
швидкість вентилятора.
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Після завершення проміжку в 15 хвилин функція 
вимикається; її можна вимкнути також шляхом 
вимикання подачі живлення на котельний агре-
гат, або шляхом натискання на кнопку "ввімкн./
вимкн." (6) на протязі приблизно 8 секунд.

Перевірити ΔP між двома тестуваннями тиску 
(мал. 1-29 посил. 13) відповідно до значень, наве-
дених у наступних таблицях:

Параметр F0 Тиск

0 < 145 Па

1 146 ÷ 178 Па

2 179 ÷ 205 Па

Отримане значення 
(при першій пере-

вірці)

N.B.: виміри слід здійснювати після закриття отво-
рів, передбачених для аналізаторів димових газів, 
щоб забезпечити пневматичну герметизацію.

Увага: у разі неполадок в роботі котельного 
агрегату можна провести перевірку системи 
виводу димових газів на відсутність забиття. 
Якщо значення, отримані у ході перевірки, 
відрізняються від наведених у зазначених вище 
таблицях, це вказує на неполадки в роботі системи 
виводу димових газів, а саме: на надмірні втрати 
навантаження або на забиття системи.

3.12 ПРОГРАМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ 
ПЛАТИ.

Котел підготовлений для можливого програму-
вання деяких параметрів роботи. При зміні цих 
параметрів, як описано нижче, з'явиться можли-
вість адаптувати котел у відповідності з вашими 
індивідуальними потребами.

Щоб отримати доступ до фази програмування, 
слід встановити перемикач санітарної системи в 
положення “6 годин”, а перемикач системи опален-
ня в положення “9 годин”, після цього натиснути 
на кнопку перезапуску “Reset” та кнопку "Літо/
Зима" і втримувати їх у натиснутому положенні 
приблизно на протязі 8 секунд (Мал. 3-13).
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Після входу в програмування можна переходити 
між п'ятьма меню (G, P, t, A, F) шляхом натискання 
на кнопку "Літо/Зима" на протязі 1 секунди.

Вибір параметра здійснюється за допомогою пе-
ремикача "регулювання санітарної води" (в тому ж 
самому під-меню), а для зміни значення слід скори-
стуватися перемикачем "регулювання опалення".
Для того, щоб зберегти в пам'яті параметри, на-
тиснути на кнопку перезапуску “Reset” на протязі 
1 секунди.
Підтвердженням збереження параметру в пам'яті 
служить відображення напису “88” на індикаторі 
(Посил. 14 мал. 2-1) на протязі 2 секунд.

Щоб вийти з меню програмування, слід зачекати 
15 хвилин або натиснути одночасно кнопку пере-
запуску “Reset” та кнопку "Літо / Зима".

Увага: у разі необхідності можна відновити 
значення за замовчуванням, що відподвідаєть 
параметрам “S” і “P0 ÷ P2” змінюючи тип газу 
(параметр “G”) і відновлюючи його відповідно до 
фактичних умовами роботи (зачикати близько 
10 секунд між заміною газу та відновленням).
Відновлені значення будуть відповідати типу 
зазначеного котла в параметрах “n” і “F”.
Після завершення цієї операції відображається 
аномалія “E62”, після чого слід виконати повне 
тарування.

- Меню “G”. Це меню служить для налашту-
вання контролю повітря-газу і включає два 
підвиди меню (n та S), що використовують-
ся для настройок контролю вентилятора 
та газового клапана. Після внесення змін 
у ці параметри слід активувати функцію 
повного тарування (див. парагр. 3.7). Щоб 
отримати доступ до параметрів “n” та “S”, 
слід послідовно натиснути на кнопку пе-
резапуску “Reset”. Для виходу з цієї частини 
меню та переходу до інших (групи P, t, A, F) 
необхідно натиснути кнопку «Літо/Зима». 
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Id 
Parametre Parametre Tanımlama Aralık Varsayılan

İsteğe 
uyarlanmış 

değer

G
Doğalgaz ile çalışmayı tanımlar nG

nG
LPG ile çalışmayı tanımlar LG

Eğer hata "E62" görünür ve tam kalibrasyon yapmak gerekir.

Id 
Parametre Parametre Tanımlama Aralık Varsayılan

İsteğe 
uyarlanmış 

değer

n Kombi modeli Kombi modelini tanımlar 0 ÷ n 02 = Victrix 24 
TT 1E

Dikkat:yalnızca yüklü kazan ile ilgili parametresini kullanın.
Eğer hata "E62" görünür ve tam kalibrasyon yapmak gerekir.

3.11 BACA TESTİ.
“Baca Testi” sırasında “ baca uzunluğu”na göre 
“F0” parametre değeri ayarlanmalıdır.

Dikkat: Test gerçekleştirilmeden önce yoğuşma 
drenaj sifonunun düzgün doldurulduğundan 
emin olun.

Bu modu harekete geçirmek için kombinin 
“stand-by” modunda olması gerekir ve ekranda 
( ) sembolü görünmelidir.

NOT.: kombi CARV2 bağlı ise “stand-by” fonk-
siyonu sadece uzaktan kumanda paneli ile olur.

İşlevi etkinleştirmek için  (aşağıda) görüntülenen 
fonksiyon aktif olana kadar  (2) “Reset” ve “on/
off ” (6) düğmelerine basın. Ekranda fan çalışma 
hızı göstergesi (içinde yüz katı olarak) “ kalorifer 
ısıtma” (13) ve “Sıcak Kullanım Suyu” (8) sem-
bolleri yanıp söner.

Birim bu modda fan hızını sabit tutarak en fazla 
15 dakika kalır.
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şlev 15 dakika sonunda, veya  kombi, ya da 
“on/off “ (6) düğmesine  8 saniye basıldığında 
devreden çıkar.

Aşağıdaki tabloda gösterilen değerlere göre iki 
basınç testi arasındaki Δ P’yi kontrol edin ( 
res.1- 29 Ref.13) : 

Parametre F0 Basınç

0 < 145 Pa

1 146 ÷178 Pa

2 179 ÷205 Pa

Tespit Edilen Değer 
(İlk kontrolde)

NOT.: ölçümler delikleri mühürleme tarafından 
yapılmalıdır duman analizörleri yatkın onları 
sıkı hava yaparak.

Dikkat: Kombinin arızalanması durumunda atık 
gaz baca sisteminde hiçbir engel olmadığından 
emin olmak için baca testi yapılır. Yukarıda belir-
tilen bu tablolardan farklı değerler  özellikle atık 
gaz baca boru sisteminde aşırı (direnç) kaybı veya 
tıkanmış baca sistemi nedeniyle atık gaz baca  
borusunda bir sistem arızasını işaret etmektedir.

3.12 ELEKTRONİK KARTIN 
PROGRAMLANMASI.

Kombi bazı çalışma parametrelerinin olası prog-
ramlamaları için hazırlanmıştır. Bu parametreleri 
takiben belirtilen işlemler vasıtasıyla değiştirmek 
suretiyle kombiyi özel gereksinimlerinize uyar-
lamak mümkün olacaktır.

Programlama aşamasına girmek için düğmeleri 
ayarlamanız gerekir; sıcak kullanım suyu düğ-
mesini  “ saat 6” konumuna, ısıtma (kalorifer) 
sıcaklığı ayar düğmesini “ saat 9” konumuna ge-
tirdikten sonra yaklaşık 8 saniye “Reset” ve “Yaz 
/ Kış” (Res. 3-13) butonuna basılması gerekir . 

3-13

Programlama moduna girdikten sonra “yaz/kış” 
butonuna 1 saniye için basarak beş farklı (G, P, t, 
A, F) menüleri arasında gezinebilirsiniz. 

"Kullanma suyu ayarı" düğmesi ile parametre(ay-
nı alt menüde) seçilir ve düğmenin dönmesi 
aracılığı ile "ısıtma ayarı" değeri modifiye edilir.
Çeşitli parametre varyasyonlarını hafızaya almak 
için 1 saniye "Reset" düğmesine basınız.
Hafızaya alma işlemi tamamlandığında, göster-
gede (Ref. 14 res. 2-1 ) 2 saniye boyunca “88” 
yazısı gösterilir.

Programlama aşamasından çıkmak için 15 
dakika beklemek veya “Reset” ve “Yaz / Kış” 
düğmelerine aynı anda basmak gerekir.

Dikkat: gerekli durumda “S” ve “P0 ÷ P2”  para-
metrelerine ait default değerlerine, geçici olarak 
gaz tipi (parametre“G”) ve değiştirilerek ve reel 
işleyiş koşullarına göre eski haline getirilerek geri 
dönmek mümkündür (gaz değişimi ve sıfırlama 
arasında yaklaşık 10 saniye bekleyin).
Eski hallerine getirilen değerler “n” ve “F” pa-
rametrelerinde ayarlanan kombi tipine ilişkin 
olanlardır.
Bu operasyon sonunda “E62” hatası belirecektir 
ve tam kalibrasyon yapmak gerekecektir.

- “G” menüsü. Bu menü hava-gaz kontrolü 
ayarları için ayrılmıştır ve içinde iki alt menüler 
içeriyor (n ve S) delege kontrolü ayarlarına fan 
ve gaz vanası. Bu parametrelerdeki her varyas-
yon Tam Kalibrasyon işlevinin etkinleştirilmesi 
tarafından izlenmelidir (bakınız parag. 3.7). 
Giriş parametreleri “n” ve “S” erişmek için 
sırayla “Reset” düğmesine basın. Bu menüden 
çıkış ve diğer bölümleri erişim (aileler P, t, A, 
F) “Yaz/kış” düğmesine basarak gerçekleşir.
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Id 
Parámetro Parámetro Descripción Rango Por defecto Valor per-

sonalizado

G
Define el funcionamiento con gas natural nG

nG
Define el funcionamiento con gas GLP LG

En caso de cambio aparece la anomalía “E62” y es necesario realizar la calibración completa.

Id 
Parámetro Parámetro Descripción Rango Por defecto Valor per-

sonalizado

n Modelo de 
caldera Define el modelo de caldera 0 ÷ n 02 = Victrix 24 

TT 1E
Atención: utilice solo el parámetro inherente a la caldera instalada.
En caso de cambio aparece la anomalía “E62” y es necesario realizar la calibración completa.

3.11 TEST CONDUCTOS DE TOMA DE 
AIRE.

Para definir el valor que hay que configurar en 
el parámetro "longitud conductos de toma de 
aire" "F0" realice la detección de los parámetros 
durante el "test conductos de toma de aire".

Atención: asegúrese de que el sifón de descarga 
de condensación se haya llenado correctamente 
antes de realizar el test.

Para activar esta modalidad la caldera debe estar 
en modalidad “stand-by” visible desde cuando 
deja de verse el símbolo ( ).

IMPORTANTE: si la caldera está conectada 
al CARV2 la función "stand-by" se acciona sólo 
desde el panel de mando remoto.

Para accionar la función, presione al mismo 
tiempo los pulsadores “Reset” (2) y “on/off ” (6) 
hasta la activación de la función que se visua-
liza mediante la indicación de la velocidad de 
funcionamiento del ventilador (en cientos de 
revoluciones) y el encendido intermitente de 
los símbolos "sanitario" (8) y calefacción (13).

El aparato permanece en esta modalidad durante 
un tiempo máximo de 15 minutos manteniendo 
constante la velocidad del ventilador.
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La función finaliza después de 15 minutos, o 
quitando la alimentación a la caldera, o bien 
presionando el pulsador "on/off " (6) durante 
alrededor de 8 segundos.

Compruebe el ΔP entre las dos pruebas de 
presión (fig. 1-29 Ref. 13) según los valores 
reproducidos en las tablas siguientes:

Parámetro F0 Presión

0 < 145 Pa

1 146 ÷ 178 Pa

2 179 ÷ 205 Pa

Valor detectado 
(en la primera com-

probación)

IMPORTANTE: las detecciones se tienen que 
realizar sellando los agujeros preparados para 
los analizadores de humos, volviéndolos de 
estanqueidad neumática.

Atención: en caso de problemas de funciona-
miento de la caldera es posible realizar el test de 
los conductos de toma de aire para comprobar 
que no haya obstrucciones en dicho sistema. Los 
valores diferentes a los indicados en las tablas 
anteriores indican un problema de funciona-
miento del sistema de conductos de toma de aire, 
específicamente, excesivas pérdidas de carga u 
obstrucciones.

3.12 PROGRAMACIÓN DE LA TARJETA 
ELECTRÓNICA.

La caldera está preparada para programar 
algunos parámetros de funcionamiento. Modi-
ficando estos parámetros, según las siguientes 
explicaciones, será posible adaptar la caldera a 
requerimientos específicos.

Para acceder a la fase de programación es 
necesario colocar el selector sanitario en la 
posición "6 horas", el selector de calefacción en 
la posición "9 horas" y presionar durante aprox. 
8 segundos los pulsadores "Verano/Invierno" y 
"Reset" (Fig. 3-13).
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Una vez que se entra en programación es posible 
moverse a través de los cinco menús (G, P, t, A, 
F) presionando el pulsador "Verano / Invierno" 
durante 1 segundo.

Con el selector "regulación sanitario" se selec-
ciona el parámetro (dentro del mismo menú) y 
mediante la rotación del selector "regulación de 
calefacción" se modifica el valor.
Para memorizar la variación de los parámetros 
presione durante 1 segundo el pulsador "Reset".
El proceso de guardar en la memoria se repre-
senta con el mensaje "88" en el indicador (Ref. 
14 fig. 2-1) durante 2 segundos.

Se sale de la modalidad de programación espe-
rando 15 minutos o presionando simultáneamen-
te los pulsadores "Verano/Invierno" y "Reset".

Atención: en caso de ser necesario, es posible 
restablecer los valores por defecto relativos 
a los parámetros “S” y “P0 ÷ P2” cambiando 
temporalmente el tipo de gas (parámetro “G”) 
y restableciéndolo a continuación en función de 
las condiciones reales de funcionamiento (espere 
unos 10 segundos entre el cambio del gas y el 
restablecimiento).
Los valores serán los relativos al tipo de caldera 
definida en los parámetros “n” y “F”.
Al finalizar esta operación, aparecerá el error 
“E62” y será necesario realizar una calibración 
completa.

- Menú “G”. Este menú está reservado a los ajus-
tes de control aire-gas y en su interior contiene 
dos submenús (n y S) dedicados a los ajustes de 
control del ventilador y la válvula de gas. Tras 
cualquier variación de estos parámetros hay 
que proceder a activar la función Calibración 
completa (consultar Apart. 3.7). Para acceder 
a los parámetros “n” y “S” hay que presionar el 
pulsador “Reset” de forma secuencial. La salida 
de esta parte de menú y el acceso a otras partes 
(familias P, t, A, F) tiene lugar presionando el 
pulsador “Verano / invierno”.
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Šifra 
Parametar Parametar Opis Opseg Fabrička 

postavka
Personalizirana 

vrednost

G
Definiše rad sa gasom metanom nG

nG
Definiše rad sa gasom TNG LG

U slučaju modifikacije pojaviće se anomalija "E62" i moraćete obaviti kompletnu kalibraciju.

Šifra 
Parametar Parametar Opis Opseg Fabrička 

postavka
Personalizirana 

vrednost

n Model kotla Definiše model kotla 0 ÷ n 02 = Victrix 24 
TT 1E

Pažnja: koristite isključivo parametar koji se tiče instaliranog kotla.
U slučaju modifikacije pojaviće se anomalija "E62" i moraćete obaviti kompletnu kalibraciju.

3.11 TEST DIMOVODA.
Da biste definisali vrednost za podešavanje 
u parametar "dužina dimovoda" "F0" obavite 
određivanje parametara tokom "testa dimovoda".

Pažnja: Uverite se da je sifon za odvod 
kondenzacije pravilno napunjen pre nego što 
obavite test.

Da biste aktivirali ovaj režim rada, kotao 
mora biti u stanju "stand-by" koji se prikazuje 
pojavljivanjem simbola ( ).

NAPOMENA: u slučaju da je kotao povezan na 
DPUV2 funkcija “stand-by” se postiže samo preko 
panela daljinskog upravljača.

Da biste aktivirali funkciju istovremeno pritisnite 
dugmad "Reset" (2) i "on/off " (6) sve dok se 
funkcija ne aktivira a to se prikazuje indikacijom 
brzine rada ventilatora (u stotinama obrtaja) i 
uključuju se svetljenjem simboli "sanitarni" (8) 
i grejanje (13).

Aparat će ostati u ovom režimu maksimalno 
15 minuta i održaće konstantnom brzinu 
ventilatora.
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Na isteku 15 minuta, funkcija će završiti a to se 
može postići i ako isključite napajanje kotla ili 
pritisnete dugme "on/off " (6) u trajanju od oko 
8 sekunda.

Proverite ΔP sa dve probe pritiska (sl. 1-30 
Ref. 29) u skladu sa vrednostima navedenim u 
sledećim tabelama:

Parametar F0 Pritisak

0 < 145 Pa

1 146 ÷ 178 Pa

2 179 ÷ 205 Pa

Očitana vrednost 
(prilikom prve 

provere)

NAPOMENA: određivanje vrednosti se mora 
obaviti zaptivanjem otvora namenjenih analizi 
dima na način da postanu hermetični.

Pažnja: u slučaju kvara kotla možete obaviti test 
dimovoda da biste se uverili da sistem dimovoda 
nije začepljen. Vrednosti koje se razlikuju od onih 
navedenih u prethodnim tabelama su indikacija 
kvara na sistemu dimovoda i to naročito cevi sa 
preteranim gubitkom opterećenja ili da je sistem 
začepljen.

3.12 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.

Da biste ušli u fazu programiranja morate 
postaviti sanitarni selektor u poziciju "6 sati", 
selektror grejanja u poziciju "9 sati" i pritisnuti 
u trajanju od oko 8 sekunda dugmad "Reset" i 
"Leto / Zima" (Sl. 3-13).
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Kada uđete u programiranje možete kliziti po pet 
menija (G, P, t, A, F) pritiskom na dugme “Leto/ 
Zima” u trajanju od 1 sekunda.

Sa selektorom "sanitarno podešavanje" se 
izabire parametar ( unutar istog podmenija) i 
okretanjem selektora "podešavanje grejanja" se 
menja vrednost.
Da bi sistem zapamtio izmenu parametara 
pritisnite i držite pritisnutim 1 sekunde dugme 
"Reset". 
Natpis "88" u trajanju od 2 sekunda na indikatoru 
(Ref. 14 sl.2-1) potvrđuje da je došlo do 
memorizovanja.

Možete izaći iz režima za programaciju na način 
sa sačekate 15 minuta ili istovremeno pritisnete 
dugmad "Reset" i "Leto / Zima".

Pažnja: u slučaju potrebe default vrednosti koje 
se odnose na parametre "S" i "P0" iste mogu da se 
ponište ÷ P2” privremenom promenom vrste gasa 
(parametar "G") i ponovnim uspostavljanjem 
prema realnim uslovima rada (sačekajte cirka 
10 sekunda između promene gasa i ponovne 
uspostave).
Ponovno uspostavljene vrednosti su one koje 
se odnose na vrstu kotla koji je unesen u 
parametrima "n" i "F".
Na završetku ove operacije pojavljuje se natpis 
anomalija "E62" i trebat će ponovo da se uradi 
kompletna kalibracija.

- Meni “G”. Meni G je rezervisan za podešavanje 
kontrole vazduha- gasa i u svojoj unutrašnjosti 
sadrži dva podmenija (n i S) koji podešavaju 
kontrolu ventilatora i ventila za gas. Svaka 
promena ovih parametara treba da se uradi 
aktiviranjem funkcije kompletne kalibracije 
(vidi odl. 3.7). Da biste ušli u parametre "n" i "S" 
morate pritisnuti dugme "Reset" sekvencijalno. 
Izlaz iz ovog dela menija i ulaz u druge delove 
(grupe P, t, A, F) se obavlja pritiskom na 
dugmad "Leto / zima". 
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Id 
Параметр Параметр Описание Диапазон По умолчанию

Персонали-
зированное 

значение

G
Определяет работу на метановом газе nG

nG
Определяет работу на сжиженном нефтяном газе LG

При изменении появится код неполадки “E62”, необходимо выполнить полное тарирование

Id 
Параметр Параметр Описание Диапазон По умолчанию

Персонали-
зированное 

значение

n Модель котла Определяет модель котла 0 ÷ n 02 = Victrix 24 
TT 1E

Внимание! использовать только параметр для установленного котла.
При изменении появится код неполадки “E62”, необходимо выполнить полное тарирование

3.11 ТЕСТ КОМПОНЕНТОВ ДЫМОВОЙ 
СИСТЕМЫ.

Чтобы определить значение, устанавливаемое 
в параме тре ”длина дымохода” “F0” 
выполнить определение параметров во 
время “теста компонентов дымовой системы”.

Внимание: проверить, что сливной сифон конден-
сата был заполнен правильно до проведения теста.

Чтобы подключить данный режим котёл должен 
быть в режиме “ожидания”, который обозначается 
значком ( ).

Примечание: если котел подключен к CARV2 функ-
ция "режима ожидания" может быть установлено 
только через панель дистанционного управления.

Чтобы запустить функцию, нажать одновременно 
на кнопки “Сброс” (2) и “вкл/выкл” (6) до под-
ключения функции, которая показывается ука-
занием рабочей скорости вентилятора (в сотнях 
оборотов) и начинают мигать значки “ГВС” (8) и 
отопление (13).

Изделие остается в настоящем режиме не более 
15 минут, при этом остаётся постоянной скорость 
вентилятора.

Функция завершается по истечении 15 минут, или 
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отключая электропитание от котла, или нажимая 
на кнопку “вкл/выкл” (6) приблизительно на 8 
секунд.

Проверить ΔP между двумя точками замера 
давления (рис. 1-29 п. 13) согласно значениям, 
приведённым в следующих таблицах:

Параметр F0 Давление

0 < 145 Па

1 146 ÷ 178 Па

2 179 ÷ 205 Па

Полученное Зна-
чение 

(при первой про-
верке)

Примечание. при измерении закрываются отвер-
стия для анализаторов дыма, чтобы обеспечива-
лась пневматическая герметичность

Внимание: в случае неполадки котла 
нужно выполнить проверку комплекта 
дымоудаления чтобы убедиться, что нет 
заторов в системе дымоудаления. Если 
значения отличаются от тех, что приводятся 
в предыдущих таблицах, появляются 
неполадки в системе дымоудаления, прежде 
всего, высокая потеря напора или затор 
системы.

3.12 ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА.

На котле возможно произвести программирова-
ние некоторых рабочих параметров. Изменяя эти 
параметры согласно нижеприведённым указани-
ям, можно настроить котел согласно собственным 
нуждам.

Для доступа к режиму программирования, необ-
ходимо установить регулятор ГВС в положение "6 
часов", регулятор отопления в положение "9 часов" 
и приблизительно на 8 секунд нажать кнопки 
"Сброс" и "Лето/Зима" (рис. 3-13).
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После перехода в режим программирования 
можно прокрутить 5 меню (G, P, t, A, F) нажимая 
на кнопку “Лето/ Зима” на 1 секунду.

С помощью регулятора “настройка температуры 
ГВС” выбирается параметр (в том же подменю), 
и вращая регулятор “настройка температуры 
отопления” изменяется значение.
Чтобы занести в память изменение параметров, 
нажать на 1 секунду кнопку "Сброс".
При занесении в память на индикаторе (п. 14 рис. 
2-1), в течение 2 секунд выводится "88".

Режим программирования автоматически закры-
вается по истечении 15 минут или одновременно 
нажимая на кнопки "Сброс" и "Лето/Зима".

Внимание: в случае необходимости можно уста-
новить значения по умолчанию, относящиеся к 
параметрам “S” и “P0 ÷ P2”, сразу изменяя тип газа 
(параметр “G”) и восстанавливая в соответствии 
с фактическими условиями работы (подождать 
примерно 10 секунд между сменой газа и восста-
новлением).
Будут восстановлены те значения, которые каса-
ются типа котла, установленного в параметрах 
«n» и «F».
По завершении этой операции появится код 
ошибки “E62” , и будет необходимо выполнить 
полное тарирование.

- В меню G выполняются настройки по контролю 
воздуха-газа и в нём находятся два подменю (n и 
S), здесь выполняются настройки вентилятора и 
газового клапана. Каждое изменение настоящих 
параметров выполняется при подклю чении 
функции Полного тарирования (см. параг. 3.7). 
Чтобы перейти к параметрам “n” и “S” необ-
ходимо несколько раз нажать на кнопку “Сброс”. 
Выход из данной части меню и доступ к другим 
подменю (семейства P, t, A, F) происходит при 
нажатии на кнопку “Лето / зима”. 
С помощью регулятора “настройка температуры 
ГВС” выбирается параметр (в том же подменю), 
и вращая регулятор “настройка температуры 
отопления” изменяется значение. 
Чтобы занести в память изменение параметров, 
нажать на 1 секунду кнопку „Сброс”. 
При занесении в память на индикаторе (п. 14 рис. 
2-1), в течение 2 секунд выводится „88”. 
Режим программирования автоматически 
закры вается по истечении 15 минут или од-
новременно нажимая на кнопки „Сброс” и 
„Лето/Зима”.
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Id 
Parameter Parameter Description Range Default Personali-

zed value

G
Defines operation with methane gas nG

nG
Defines operation with LPG gas LG

In the event of an alteration, anomaly “E62” appears and complete calibration is required.

Id 
Parameter Parameter Description Range Default Personali-

zed value

n Boiler model Define the boiler model 0 ÷ n 02 = Victrix 24 
TT 1E

Caution: only use the parameter relating to the boiler installed.
In the event of an alteration, anomaly “E62” appears and complete calibration is required.

3.11 FLUE TEST.
To define the value to set in the ”flue length” 
“F0” parameter, detect the parameters during 
the “flue test”.

Attention: Ensure that the condensate drain 
trap has been filled correctly before carrying 
out the test.

To activate this mode, the boiler must be in 
“stand-by” mode, which is visible when the 
( ) symbol appears.

N.B.: if the boiler is connected to the CARV2 the 
“stand-by” function can only be activated via the 
remote control panel.

To activate the function, press the “Reset” (2) and 
“on/off ” (6) buttons simultaneously until func-
tion activation, which is displayed by indicating 
the fan operation speed (in hundreds of revs) and 
ignition of the flashing “D.H.W.” (8) and central 
heating symbols.

The appliance remains in this mode for a max-
imum period of 15 minutes, keeping the fan 
speed constant.

3-12

This function ends once 15 minutes have elapsed, 
or by disconnecting supply voltage to the boiler, 
or by pressing the “on/off ” (6) button for approx-
imately 8 seconds.

Check the ΔP between the test pressures (fig. 1-29 
Ref. 13), in compliance with the values indicated 
in the following table:

Parameter F0 Pressure

0 < 145 Pa

1 146 ÷ 178 Pa

2 179 ÷ 205 Pa

Detected Value 
(Upon first check)

N.B.: examinations are carried out by sealing the 
holes provided to analyse the flues, making them 
pneumatically sealed.

Attention: should there be a boiler malfunction, 
you can carry out a flue test to check that there 
are no obstructions in the flue system. Different 
values to those indicated in the previous tables 
indicate a flue system malfunction, especially 
a flue system with excessive load losses or ob-
structed system.

3.12 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 stage, set the DHW 
selector in the “6 o' clock” position and the 
heating selector in the “9 o' clock” position and 
press the “Reset” and “Summer/Winter” buttons 
for about 8 seconds (Fig. 3-13).

3-13

Once the programming mode has been accessed, 
scroll through the five menus (G, P, t, A, F) by 
pressing the “Summer / Winter” button for 1 
second.

Use the ''D.H.W. regulator'' selector to select 
the parameter (within the same sub-menu) 
and rotate the ''C.H. regulator'' selector to alter 
the value.
Press the "Reset" button for 1 second to store the 
altered parameters.
If the parameters are stored successfully, "88" 
appears on the indicator (Ref. 14 fig. 2-1) for 
2 seconds.

Exit the programming mode by waiting for 15 
minutes or by pressing the “Reset” and "Summer/
Winter" buttons at the same time.

Attention: if necessary the default values relating 
to parameters “S” and “P0 ÷ P2” can be altered by 
temporarily modifying the type of gas (parameter 
“G”) and by restoring it according to the actual 
operating conditions (wait for approximately 10 
seconds between the gas change and the when 
it is restored).
The restored values will be those relating to the 
type of boiler set in parameters “n” and “F”.
At the end of this operation, anomaly “E62” will 
appear and complete calibration will be required.

- Menu “G”. This menu is reserved for the air-gas 
control settings and it features two sub-menus 
(n and S), relating to fan and gas valve control 
settings. Every time these parameters are al-
tered, the complete calibration function must 
be activated (see par. 3.8). In order to access 
parameters “n” and “S” press the “Reset” button 
sequentially. In order to exit this part of the 
menu and access other parts (categories P, t, 
A, F) press the “Summer / winter” button.
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Інд. 
Параметр Параметр Опис Діапазон За замов-

чуванням

Персона-
лізоване 
значення

S0 Пот. мін. Електронна плата визначає режим роботи та потужність котель-
ного агрегату на основі комбінації ряду параметрів. Комбінація 
параметрів меню “n” та “F” визначає правильну потужність роботи 
пристрою.
А тому рекомендується не вносити зміни в параметри цього меню, 
щоб на зашкодити правильній роботі самого котельного агрегату.

750 ÷ 1700 
об/хв

Виходячи 
з моделі 

котла
S1 Пот. макс. S0 ÷ 6900 

об/хв

S2 Пот. вмикання 2000 ÷ 4500 
об/хв

У разі внесення змін відображається аномалія “E62”, після чого слід виконати повне тарування.

Інд. 
Параметр Параметр Опис Діапазон За замов-

чуванням

Персона-
лізоване 
значення

P0 Макс. санітар-
ний ГВП

Визначає в процентах максимальну потужність котла у фазі виробни-
цтва сантехнічної гарячої води для системи ГВП відносно можливої 
максимальної потужності

0 - 99 % 99%

P1 Мін. потужність Визначає в процентах мінімальну потужність котла відносно мож-
ливої мінімальної потужності 0 - P2 0%

P2 Макс. опалення Визначає в процентах максимальну потужність котла у фазі опалення 
відносно можливої максимальної потужності 0 - 99%

Виходячи 
з моделі 

котла

P3 Реле 1
(опція)

Котел підготовлений для можливої роботи з платою реле (опція) зі 
змінними конфігураціями
0 = Вимкнено (Off)
1 = Команда основної зони
2 = Тривога загального характеру
3 = Фаза опалення активована
4 = Подача зовнішнього газового клапану
5 = (Не використовується на цій моделі котла)
6 = (Не використовується на цій моделі котла)
7 = (Не використовується на цій моделі котла)

0 - 7 1

P4 Реле 2
(опція)

Котел підготовлений для можливої роботи з платою реле (опція) зі 
змінними конфігураціями
0 = Вимкнено (Off)
1 = Тривога загального характеру
2 = Фаза опалення активована
3 = Подача зовнішнього газового клапану
4 = Команда другорядної зони (від термостату TA до контакту 
плати реле)
5 = Тепловий насос
6 = (Не використовується на цій моделі котла)
7 = (Не використовується на цій моделі котла)

0 - 7 0

P5 Реле 3
(опція)

Котел підготовлений для можливої роботи з платою реле (опція) зі 
змінними конфігураціями
0 = Вимкнено (Off)
1 = Дистанційна активація охолоджувача
2 = Тривога загального характеру
3 = Фаза опалення активована
4 = Подача зовнішнього газового клапану
5 = Тепловий насос
6 = (Не використовується на цій моделі котла)
7 = Команда основної зони
8 = (Не використовується на цій моделі котла)
9 = (Не використовується на цій моделі котла)

0 - 9 0

P6 Функціонуван-
ня циркулятора

Циркулятор може працювати у двох режимах. 
0 переривчастий: в режимі "зима" циркулятор керується термостатом 

середовища та пультом ДУ
1 безперервний: в режимі "зима" циркулятор завжди під живленням, 

а отже - завжди працює

0 - 1 0

P7
Корекція 

зовнішнього 
датчика

У разі невірного зчитування даних зовнішнім датчиком можна 
відкоректувати його, щоб компенсувати дію зовнішніх факторів 
середовища.
(Крім значення +9 на дисплеї відображається напис “CE”, що задіює 
функцію зовнішнього контролю котельного агрегату додатково до 
контролера системи)

-9 ÷ 9 K 0

P8 - Не використовується на цій моделі котла - -
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Інд. 
Параметр Параметр Опис Діапазон За замов-

чуванням

Персона-
лізоване 
значення

S0 Пот. мін. Електронна плата визначає режим роботи та потужність котель-
ного агрегату на основі комбінації ряду параметрів. Комбінація 
параметрів меню “n” та “F” визначає правильну потужність роботи 
пристрою.
А тому рекомендується не вносити зміни в параметри цього меню, 
щоб на зашкодити правильній роботі самого котельного агрегату.

750 ÷ 1700 
об/хв

Виходячи 
з моделі 

котла
S1 Пот. макс. S0 ÷ 6900 

об/хв

S2 Пот. вмикання 2000 ÷ 4500 
об/хв

У разі внесення змін відображається аномалія “E62”, після чого слід виконати повне тарування.

Інд. 
Параметр Параметр Опис Діапазон За замов-

чуванням

Персона-
лізоване 
значення

P0 Макс. санітар-
ний ГВП

Визначає в процентах максимальну потужність котла у фазі виробни-
цтва сантехнічної гарячої води для системи ГВП відносно можливої 
максимальної потужності

0 - 99 % 99%

P1 Мін. потужність Визначає в процентах мінімальну потужність котла відносно мож-
ливої мінімальної потужності 0 - P2 0%

P2 Макс. опалення Визначає в процентах максимальну потужність котла у фазі опалення 
відносно можливої максимальної потужності 0 - 99%

Виходячи 
з моделі 

котла

P3 Реле 1
(опція)

Котел підготовлений для можливої роботи з платою реле (опція) зі 
змінними конфігураціями
0 = Вимкнено (Off)
1 = Команда основної зони
2 = Тривога загального характеру
3 = Фаза опалення активована
4 = Подача зовнішнього газового клапану
5 = (Не використовується на цій моделі котла)
6 = (Не використовується на цій моделі котла)
7 = (Не використовується на цій моделі котла)

0 - 7 1

P4 Реле 2
(опція)

Котел підготовлений для можливої роботи з платою реле (опція) зі 
змінними конфігураціями
0 = Вимкнено (Off)
1 = Тривога загального характеру
2 = Фаза опалення активована
3 = Подача зовнішнього газового клапану
4 = Команда другорядної зони (від термостату TA до контакту 
плати реле)
5 = Тепловий насос
6 = (Не використовується на цій моделі котла)
7 = (Не використовується на цій моделі котла)

0 - 7 0

P5 Реле 3
(опція)

Котел підготовлений для можливої роботи з платою реле (опція) зі 
змінними конфігураціями
0 = Вимкнено (Off)
1 = Дистанційна активація охолоджувача
2 = Тривога загального характеру
3 = Фаза опалення активована
4 = Подача зовнішнього газового клапану
5 = Тепловий насос
6 = (Не використовується на цій моделі котла)
7 = Команда основної зони
8 = (Не використовується на цій моделі котла)
9 = (Не використовується на цій моделі котла)

0 - 9 0

P6 Функціонуван-
ня циркулятора

Циркулятор може працювати у двох режимах. 
0 переривчастий: в режимі "зима" циркулятор керується термостатом 

середовища та пультом ДУ
1 безперервний: в режимі "зима" циркулятор завжди під живленням, 

а отже - завжди працює

0 - 1 0

P7
Корекція 

зовнішнього 
датчика

У разі невірного зчитування даних зовнішнім датчиком можна 
відкоректувати його, щоб компенсувати дію зовнішніх факторів 
середовища.
(Крім значення +9 на дисплеї відображається напис “CE”, що задіює 
функцію зовнішнього контролю котельного агрегату додатково до 
контролера системи)

-9 ÷ 9 K 0

P8 - Не використовується на цій моделі котла - -
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Id 
Parametre Parametre Tanımlama Aralık Varsayılan

İsteğe 
uyarlanmış 

değer

S0 Pot min Elektronik pano işletim modu tanımlar ve kazan güçü birden çok para-
metre birleşimini göre. Menü parametre bileşiminden"N" ve "F" çalışma 
gücü uygun cihazı tanımlar.
Bu nedenle bu menü parametrelerini değiştirmek için tavsiye edilir 
sırayla düzgün işleyişini tehlikeye değil kazanın kendisine.

750 ÷ 1700 
rpm

Kazan 
modeline 

göre
S1 Pot max S0 ÷ 6900 

rpm

S2 Pot ateşleme 2000 ÷ 4500 
rpm

Eğer hata "E62" görünür ve tam kalibrasyon yapmak gerekir.

Id 
Parametre Parametre Tanımlama Aralık Varsayılan

İsteğe 
uyarlanmış 

değer

P0 Max Sıcak Kulla-
nım Suyu

Kombinin Sıcak Kullanım Suyu kullanılabilir maksimum  güç yüzdesini 
tanımlar 0 - % 99 % 99

P1 En az güç Kombinin en düşük güçte çalışması durumundaki minimum güç yüzdesini 
tanımlar. 0 - P2 0%

P2 Maksimum 
Isıtma

Kombinin kalorifer ısıtmasında kullanacağı maksimum güçte çalışma 
yüzdesini tanımlar. 0 - % 99

Kazan 
modeline 

göre

P3 Rele 1
(opsiyonel)

Kombi konfigüre edilebilir röle kartı (opsiyonel) ile çalışmak için hazır-
lanmıştır
0 = Off
1 = Ana bölge kumandası
2 = Genel alarm
3 = Isıtma aşaması aktif
4 = Dış gaz valfı beslemesi
5 = (Bu kombi modelinde kullanmayınız)
6 = (Bu kombi modelinde kullanmayınız)
7 = (Bu kombi modelinde kullanmayınız)

0 - 7 1

P4 Rele 2
(opsiyonel)

Kombi konfigüre edilebilir röle kartı (opsiyonel) ile çalışmak için hazır-
lanmıştır
0 = Off
1 = Genel alarm
2 = Isıtma aşaması aktif
3 = Dış gaz valfı beslemesi
4 = Yardımcı bölge kumandası (TA'dan röle kartı teması üzerine)
5 = Isı pompası
6 = (Bu kombi modelinde kullanmayınız)
7 = (Bu kombi modelinde kullanmayınız)

0 - 7 0

P5 Relè 3
(opsiyonel)

Kombi konfigüre edilebilir röle kartı (opsiyonel) ile çalışmak için hazır-
lanmıştır
0 = Off
1 = Chiller uzaktan aktivasyon
2 = Genel alarm
3 = Isıtma aşaması aktif
4 = Dış gaz valfı beslemesi
5 = ısı pompası
6 = (Bu kombi modelinde kullanmayınız)
7 = Ana bölge kumandası
8 = (Bu kombi modelinde kullanmayınız)
9 = (Bu kombi modelinde kullanmayınız).

0 - 9 0

P6 Pompanın çalış-
ması

Sirkülasyon motoru iki şekilde çalışır. 
0 aralıklı: kış "modunda" pompa, ortam termostatı veya uzaktan kumanda 

tarafından yönetilir
1 sürekli: "kış" modunda pompa sürekli

0 - 1 0

P7
Dış hava sıcaklık 
sensörü düzelt-

mesi

Dış Hava Sıcaklık Sensörü okumasının doğru olmaması halinde muhtemel 
ortam şartlarını eşitlemek için düzeltme yapmak mümkündür.
(Dış hava sıcaklık sensörü değerinin üzerinde ekranda “CE” yazısı belirir, 
böylelikle kombinin bir tesisat denetimci cihaza bağlanması için harici 
kontrol fonksiyonu devreye girer)

-9÷9 K 0

P8 - Bu kombi modelinde kullanılmamaktadır - -
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Id 
Parámetro Parámetro Descripción Rango Por defecto Valor perso-

nalizado

S0 Pot mín. La tarjeta electrónica define la modalidad de funcionamiento y la poten-
cia de la caldera en base a la combinación de varios parámetros. A partir 
de los parámetros del menú “n” y “F” se define la potencia de funciona-
miento correcta del aparato.
Por esta razón, se sugiere no cambiar los parámetros de este menú para 
no comprometer el buen funcionamiento de la caldera.

750 ÷ 1700 
rpm

En base al 
modelo de 

caldera
S1 Pot máx. S0 ÷ 6900 

rpm

S2 Pot encendido 2000 ÷ 4500 
rpm

En caso de cambio aparece la anomalía “E62” y es necesario realizar la calibración completa.

Id 
Parámetro Parámetro Descripción Rango Por defecto Valor perso-

nalizado

P0 Máx. sanitario Define en porcentaje la potencia máxima de la caldera en fase sanitario 
respecto a la potencia máxima disponible 0 - 99 % 99%

P1 Mín. potencia Define en porcentaje la potencia mínima de la caldera respecto a la potencia 
mínima disponible 0 - P2 0%

P2 Máx. calefacción Define en porcentaje la potencia máxima de la caldera en fase calefacción 
respecto a la potencia máxima disponible 0 - 99%

en base al 
modelo de 

caldera

P3 Relé 1
(opcional)

La caldera está preparada para el funcionamiento con la tarjeta relé 
(opcional) configurable
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 = (No use con este modelo de caldera)
6 = (No use con este modelo de caldera)
7 = (No use con este modelo de caldera)

0 - 7 1

P4 Relé 2
(opcional)

La caldera está preparada para el funcionamiento con la tarjeta relé 
(opcional) configurable
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)
5 = Bomba de calor
6 = (No use con este modelo de caldera)
7 = (No use con este modelo de caldera)

0 - 7 0

P5 Relé 3
(opcional)

La caldera está preparada para el funcionamiento con la tarjeta relé 
(opcional) configurable
0 = Off
1 = Activación remota chiller
2 = Alarma genérica
3 = Fase de calefacción activa
4 = Alimentación de la válvula de gas externa
5 = bomba de calor
6 = (No use con este modelo de caldera)
7 = Mando de la zona principal
8 = (No use con este modelo de caldera)
9 = (No use con este modelo de caldera).

0 - 9 0

P6 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

P7 Corrección 
sonda externa

Si la lectura de la sonda externa no es correcta puede corregirse para 
compensar eventuales factores ambientales.
(Más allá del valor +9, la pantalla visualiza el letrero “CE” que habilita 
una función de control externo de la caldera para combinarla con un 
supervisor de instalación)

-9 ÷ 9 K 0

P8 - No se usa con este modelo de caldera - -
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Šifra 
Parametar Parametar Opis Opseg Fabrička 

postavka
Personalizirana 

vrednost

S0 Min snaga Elektronska kartica definiše režim rada i snagu kotla na bazi 
kombinacije više parametara. Preko kombinacije parametara menija 
"n" i "F" se definiše pravilna snaga rada aparata.
Iz tog se razloga savetuje da ne modifikujete parametre ovog menija 
da ne biste onemogućili pravilan rad kotla.

750 ÷ 1700 
rpm

Zavisno 
od modela 

kotla
S1 Maks snaga S0 ÷ 6900 

rpm

S2 Snaga uključ. 2000 ÷ 4500 
rpm

U slučaju modifikacije pojaviće se anomalija "E62" i moraćete obaviti kompletnu kalibraciju.

Šifra 
Parametar Parametar Opis Opseg Fabrička 

postavka
Personalizirana 

vrednost

P0 Maks sanitarni Definiše u procentima maksimalnu snagu kotla u sanitarnoj fazi u 
odnosu na maksimalnu dostupnu snagu 0 - 99 % 99%

P1 Min snaga Definiše u procentima minimalnu snagu kotla u sanitarnoj fazi u odnosu 
na minimalnu dostupnu snagu 0 - P2 0%

P2 Maks grejanja Definiše u procentima maksimalnu snagu kotla u fazi grejanja u odnosu 
na maksimalnu dostupnu snagu 0 - 99%

zavisno 
od modela 

kotla

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 spoljašnjeg gasnog ventila
5 =Ne koristite na ovom modelu kotla
6 =Ne koristite na ovom modelu kotla
7 =Ne koristite na ovom modelu kotla

0 - 7 1

P4 Relej 2
(opcija)

Kotao je pripremljen za rad sa relejskom karticom (opciona oprema) 
koja se može konfigurisati
0 = Isključeno
1 = Opšti alarm
2 = Grejna faza uključena
3 = Napajanje sa spoljašnjeg gasnog ventila
4 = Upravljanje sekundarnom zonom (sa ambientalnog termostata na 
kontakt relejske kartice)
5 = Toplotna pumpa
6 =Ne koristite na ovom modelu kotla
7 =Ne koristite na ovom modelu kotla

0 - 7 0

P5 Relej 3
(opcija)

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 spoljašnjeg gasnog ventila
5 = toplotna pumpa
6 = (Ne koristite na ovom modelu kotla)
7 = Upravljanje glavnom zonom
8 = (Ne koristite na ovom modelu kotla)
9 = (Ne koristite na ovom modelu kotla)

0 - 9 0

P6 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

P7 Korekcija spoljne 
sonde

U slučaju da je očitavanje spoljne sonde neispravno možete ga korigovati 
da se kompenzuju eventualni faktori okoline.
(Iznad vrednosti +9 displej će prikazati natpis “CE” koji osposobljava 
funkciju spoljne kontrole kotla da bi se kombinovala sa supervizorom 
uređaja)

-9 ÷ 9 K 0

P8 - Ne koristi se na ovom modelu kotla - -
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Id 
Параметр Параметр Описание Диапазон По умолча-

нию

Персонали-
зированное 

значение

S0 Мощ. мин Электронная плата определят режим работы и мощность котла в 
зависимости от комбинации нескольких параметров. От комбинации 
параметров в меню “n” и “F” определяется правильная рабочая мощ-
ность изделия.
По этой причине рекомендуется не изменять параметров в настоящем 
меню чтобы не оказать негативного влияния на работу котла.

750 ÷ 1700 об/
мин

В зависимо-
сти от моде-

ли котла
S1 Мощ. макс S0 ÷ 6900 об/

мин

S2 Мощ. включения 2000 ÷ 4500 
об/мин

При изменении появится код неполадки “E62”, необходимо выполнить полное тарирование

Id 
Параметр Параметр Описание Диапазон По умолча-

нию

Персонали-
зированное 

значение

P0 Макс. ГВС Определяет в процентном соотношении максимальную мощность относи-
тельно доступной максимальной мощности 0 - 99 % 99%

P1 Мин мощность Определяет в процентном соотношении минимальную мощность относи-
тельно доступной минимальной мощности 0 - P2 0%

P2 Макс. отопление Определяет в процентном соотношении максимальную мощность котла на 
этапе отопления относительно доступной максимальной мощности 0 - 99%

в зависимо-
сти от моде-

ли котла

P3 Реле 1
(факультативно)

Котел 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 = (Не использовать на этой модели котла)
6 = (Не использовать на этой модели котла)
7 = (Не использовать на этой модели котла)

0 - 7 1

P4 Реле 2
(факультативно)

Котел может работать с конфигурируемой платой реле (опция)
0 = Выкл
1 = Общий сигнал тревоги
2 = Активизирован режим отопления
3 = Питание внешнего газового клапана
4 = Управление со вторичной зоны (с TA на контакте платы реле)
5 = Тепловой насос
6 = (Не использовать на этой модели котла)
7 = (Не использовать на этой модели котла)

0 - 7 0

P5 Реле 3
(факультативно)

Котел 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 = тепловой насос
6 = (Не использовать на этой модели котла)
7 = Управление основной зоной
8 = (Не использовать на этой модели котла)
9 = (Не использовать на этой модели котла).

0 - 9 0

P6 Работа циркуля-
ционного насоса

Циркуляционный насос может работать в двух режимах. 
0 мигает: в "зимнем" режиме циркуляционный насос управляется термоста-

том помещения или дистанционным управлением.
1 горит: в "зимнем" режиме к циркуляционному насосу постоянно подаётся 

питание, а значит, он всегда находится в работе.

0 - 1 0

P7 Коррекция внеш-
него датчика

В том случае, если измерение внешнего пробника не являются корректным, 
возможно его исправления для компенсации различных факторов внешней 
среды.
(Кроме значения +9 на дисплей выводится надпись “CE”, что подключает 
функцию внешнего контроля котла при его подключении к мониторингу 
системы)

0

P8 - Не используется на этой модели котла - -
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Id 
Parameter Parameter Description Range Default Personali-

zed value

S0 Min output The P.C.B. defines the operating mode and the boiler output according 
to the combination of several parameters. The proper operating output 
of the appliance is defined according to the combination of the parame-
ters of menus “n” and “F”.
For this reason it is recommended not to alter the parameters of this 
menu in order not to compromise the proper operation of the boiler.

750 ÷ 1700 
rpm

According 
to the boiler 

model
S1 Max output S0 ÷ 6900 

rpm

S2 Ignition output 2000 ÷ 4500 
rpm

In the event of an alteration, anomaly “E62” appears and complete calibration is required.

Id 
Parameter Parameter Description Range Default Personali-

zed value

P0 DHW max Defines the maximum heat output percentage of the boiler during the 
D.H.W. phase compared to the maximum heat output available 0 - 99 % 99%

P1 Min output Defines the minimum heat output percentage of the boiler compared to 
the minimum heat output available 0 - P2 0%

P2 Heating max Defines the maximum heat output percentage of the boiler during the 
central heating mode compared to the maximum heat output available 0 - 99%

according 
to the boiler 

model

P3 Relay 1
(optional)

The boiler is set-up for functioning with the relay P.C.B. (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 = (Do not use on this boiler model)
6 = (Do not use on this boiler model)
7 = (Do not use on this boiler model)

0 - 7 1

P4 Relay 2
(optional)

The boiler is set-up for functioning with the relay P.C.B. (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 P.C.B. contact)
5 = Heat pump
6 = (Do not use on this boiler model)
7 = (Do not use on this boiler model)

0 - 7 0

P5 Relay 3
(optional)

The boiler is set-up for functioning with the relay P.C.B. (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 = heat pump
6 = (Do not use on this boiler model)
7 = Main zone control
8 = (Do not use on this boiler model)
9 = (Do not use on this boiler model).

0 - 9 0

P6 Pump function-
ing

The pump can function in two ways. 
0 intermittent: in winter "mode" the circulator is managed by the room 

thermostat or by the remote control
1 continuous: in "winter" mode the circulator is always powered and is 

therefore always in operation

0 - 1 0

P7 External probe 
correction

If the reading of the external probe is not correct it is possible to correct it 
in order to compensate any environmental factors.
(Over the value of +9 the display shows “CE”, which enables an external con-
trol function of the boiler for coupling of the same with a system supervisor)

-9 ÷ 9 K 0

P8 - Not used on this boiler model - -
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Інд. 
Параметр Параметр Опис Діапазон За замов-

чуванням

Персона-
лізоване 
значення

t0
Мінімальна тем-
пература уставки 

опалення
Визначає мінімальну температуру подачі. 20 ÷ 50 °C 25

t1
Максимальна тем-
пература уставки 

опалення
Визначає максимальну температуру подачі. (t0+5) ÷ 85 °C 85

t2 Термостат ГВП

Визначає режим вимикання ГВП.

1 та 3 Корельовано: вимикання котла відбувається відповідно до заданої 
температури.

0 та 2 Постійно: температура вимикання фіксована на постійному максималь-
ному значенні незалежно від значення, заданого на панелі управління.

0 - 3 2

t3 Таймер затримки 
сонячних батарей

Котел настроєний на вмикання відразу ж після запиту на гарячу санітарну воду. 
У разі використання разом з бойлером сонячних батарей, встановленим вище 
по лінії від котла, можна компенсувати відстань між бойлером та котлом, щоб 
дати змогу гарячій воді дійти до котла. Ввести значення часового проміжку, 
щоб перевірити, що температура води достатня (див. парагр. Функція під'єд-
нання сонячних панелей).

0 - 30 секунд 0

t4
Таймер першості 

подачі гарячої 
води

В режимі "зима" котельний агрегат настроєний таким чином, що після запиту 
на подачу гарячої води перемикається на режим опалення, якщо він активо-
ваний. Завдяки цьому таймеру визначається проміжок часу очікування з боку 
котельного агрегату до зміни робочого режиму, щоб швидко задовольнити 
потребу у подальшому нагріванні сантехнічної води.

0 - 100 секунд 
(крок 10 сек) 2

t5
Таймери 

увімкнення опа-
лення

Котел оснащений електронним таймером, який запобігає занадто частим 
вмиканням пальника у фазі опалення.

0 - 600 секунд
(крок 10 сек) 18

t6 Таймер поступо-
вого опалення

Котел у фазі опалення слідує рампі (ступеням), щоб досягти встановленої 
максимальної потужності.

0 - 840
секунд

(крок 10 сек)
18

t7

Затримка 
увімкнення опа-
лення на запити 
від кімнатного 

термостату і 
пристрою ДУ.

Настройки котла передбачають вмикання відразу ж після запиту. У випадку 
особливих систем (напр., системи с зонами, устаткованими моторизованими 
термостатами та ін.) може виникнути необхідність у затримці вмикання.

0 - 600 секунд
(крок 10 сек) 0

t8 Підсвічування 
дисплею

Визначає режим підсвічування дисплея.
0 Автоматичний: дисплей підсвічується під час використання і вимикається 

через 15 секунд бездіяльності, при виявленні неполадки дисплей працюва-
тиме в режимі миготіння.

1 Низький: дисплей завжди підсвічується з низькою інтенсивністю.
2 Високий: дисплей завжди підсвічується з високою інтенсивністю.

0 - 2 0

t9 Відображення 
дисплею

Визначає, що відображується індикатором 14 (Мал. 2-1).
Режим "Літо":
0: індикатор завжди вимкнений
1: активний циркулятор відображує температуру подачі, 
 циркулятор вимкнений - індикатор вимкнений

Режим "Зима":
0: завжди відображує введене значення перемикача опалення
1: активний циркулятор відображує температуру подачі, 
 вимкнений циркулятор відображує введене значення переми-

кача опалення

0 - 1 1
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Інд. 
Параметр Параметр Опис Діапазон За замов-

чуванням

Персона-
лізоване 
значення

t0
Мінімальна тем-
пература уставки 

опалення
Визначає мінімальну температуру подачі. 20 ÷ 50 °C 25

t1
Максимальна тем-
пература уставки 

опалення
Визначає максимальну температуру подачі. (t0+5) ÷ 85 °C 85

t2 Термостат ГВП

Визначає режим вимикання ГВП.

1 та 3 Корельовано: вимикання котла відбувається відповідно до заданої 
температури.

0 та 2 Постійно: температура вимикання фіксована на постійному максималь-
ному значенні незалежно від значення, заданого на панелі управління.

0 - 3 2

t3 Таймер затримки 
сонячних батарей

Котел настроєний на вмикання відразу ж після запиту на гарячу санітарну воду. 
У разі використання разом з бойлером сонячних батарей, встановленим вище 
по лінії від котла, можна компенсувати відстань між бойлером та котлом, щоб 
дати змогу гарячій воді дійти до котла. Ввести значення часового проміжку, 
щоб перевірити, що температура води достатня (див. парагр. Функція під'єд-
нання сонячних панелей).

0 - 30 секунд 0

t4
Таймер першості 

подачі гарячої 
води

В режимі "зима" котельний агрегат настроєний таким чином, що після запиту 
на подачу гарячої води перемикається на режим опалення, якщо він активо-
ваний. Завдяки цьому таймеру визначається проміжок часу очікування з боку 
котельного агрегату до зміни робочого режиму, щоб швидко задовольнити 
потребу у подальшому нагріванні сантехнічної води.

0 - 100 секунд 
(крок 10 сек) 2

t5
Таймери 

увімкнення опа-
лення

Котел оснащений електронним таймером, який запобігає занадто частим 
вмиканням пальника у фазі опалення.

0 - 600 секунд
(крок 10 сек) 18

t6 Таймер поступо-
вого опалення

Котел у фазі опалення слідує рампі (ступеням), щоб досягти встановленої 
максимальної потужності.

0 - 840
секунд

(крок 10 сек)
18

t7

Затримка 
увімкнення опа-
лення на запити 
від кімнатного 

термостату і 
пристрою ДУ.

Настройки котла передбачають вмикання відразу ж після запиту. У випадку 
особливих систем (напр., системи с зонами, устаткованими моторизованими 
термостатами та ін.) може виникнути необхідність у затримці вмикання.

0 - 600 секунд
(крок 10 сек) 0

t8 Підсвічування 
дисплею

Визначає режим підсвічування дисплея.
0 Автоматичний: дисплей підсвічується під час використання і вимикається 

через 15 секунд бездіяльності, при виявленні неполадки дисплей працюва-
тиме в режимі миготіння.

1 Низький: дисплей завжди підсвічується з низькою інтенсивністю.
2 Високий: дисплей завжди підсвічується з високою інтенсивністю.

0 - 2 0

t9 Відображення 
дисплею

Визначає, що відображується індикатором 14 (Мал. 2-1).
Режим "Літо":
0: індикатор завжди вимкнений
1: активний циркулятор відображує температуру подачі, 
 циркулятор вимкнений - індикатор вимкнений

Режим "Зима":
0: завжди відображує введене значення перемикача опалення
1: активний циркулятор відображує температуру подачі, 
 вимкнений циркулятор відображує введене значення переми-

кача опалення

0 - 1 1
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Id 
Parametre Parametre Tanımlama Aralık Varsayılan

İsteğe 
uyarlanmış 

değer

t0
Minimum ısıtma 

ayar noktası 
sıcaklığı

Minimum çıkış sıcaklığını belirtir 20 ÷ 50 °C 25

t1
Maksimum ısıt-
ma ayar noktası 

sıcaklığı
Maksimum çıkış sıcaklığını belirtir. (t0+5) ÷ 85 

°C 85

t2 Kullanım suyu 
termostatı

Kullanım suyunda kapanış modunu belirler.

1 ve 3 ilgili: kombinin kapanışı ayarlanan sıcaklık bazında gerçekleşir.
0 ile 2 sabit: kapanış sıcaklığı kumandalar paneli üzerinde ayarlanan de-

ğerden bağımsız olarak azami değer üzerindedir.

0 - 3 2

t3 Solar zamanlayıcı 
gecikmesi

Kombi talep üzerine hemen ateşleme yapacak şekilde ayarlanmıştır. Kom-
binin 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

t4
Kullanım suyu 
öncelik zaman-

lama

İşletim modu isteğe bağlı su ısıtıcı sonundaki isıtma kazanı işlemini de-
ğiştirmek için tasarlanmıştır çevre isıtma modu eğer etkin bir istek varsa. 
Bu zaman farkı ile ne zaman kazan beklemesi işletim modu değiştirmeden 
önce bir süre tanımlar hızlı ve konforlu karşılamak için daha fazla istek 
isıtma kullanma suyu.

0 = 100 saniye 
(step 10 sn) 2

t5 Isıtma ateşleme 
zamanlayıcı

Kombi cihazı, ısıtma aşamasında brülör'ün fazla sık ateşlemelerini engel-
lemek amacıyla elektronik zamanlayıcı ile donatılmıştır.

0 = 600 saniye
(step 10 sn) 18

t6 Isınma rampa 
zamanlayıcı

Kombi Isıtma süresi ayarlanan maksimum güce ulaşmak için bir ısıtma 
rampası gerçekleştir 

0 - 840
saniye

(step 10 sn)
18

t7

TA ve CR 
taleplerinden 

ısıtma ateşlemesi 
gecikmesi

Kombi bir talebin hemen ardından ateşleme yapacak şekilde ayarlanmış-
tır. Özel tesisatlar (örneğin, motorize termostatik valflı bölgeli tesisatlar) 
durumunda ateşlemenin geciktirilmesi gerekli olabilir

0 = 600 saniye
(step 10 sn) 0

t8 Ekran aydınlat-
ması

Ekranın aydınlatma modunu belirler.
0 Otomatik: ekran kullanım sırasında aydınlanır ve 15 dakika kullanıl-

madan geçen süre ardında zayıflar, anormallik durumunda ekran yanıp 
söner şekilde çalışır.

1 Low: ekran daima düşük yoğunlukta aydınlıktır
2 High: ekran daima yüksek yoğunlukta aydınlıktır.

0 - 2 0

t9 Ekran görüntü-
lemesi

14 göstergesinin neyi görüntülediğini belirler (Res. 2-1).
“Yaz” modu: 
0: Gösterge daima kapalıdır
1: sirkülasyon motoru devrede, çıkış sıcaklığını gösterir, 
 sirkülasyon motoru kapalı gösterge kapalı

“Kış” modu: 
0:  daima ısıtma selektöründe ayarlı değeri gösterir
1: sirkülasyon motoru devrede çıkış sıcaklığını gösterir, 
 sirkülasyon motoru kapalı, ısıtma selektöründe ayarlı değeri gösterir

0 - 1 1
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Id 
Parámetro Parámetro Descripción Rango Por defecto Valor perso-

nalizado

t0

Temperatura 
mínima punto 

de consigna 
calefacción

Define la temperatura de ida mínima. 20 ÷ 50 °C 25

t1

Temperatura 
máxima punto 

de consigna 
calefacción

Define la temperatura de ida máxima. (t0+5) ÷ 85 
°C 85

t2 Termostato 
sanitario

Establece la modalidad de apagado en sanitario.

1 y 3 Relacionado: la caldera se apaga en base a la temperatura configurada.
0 y 2 Fijo: la temperatura de apagado se fija en el valor máximo indepen-

dientemente del valor configurado en el panel de mandos.

0 - 3 2

t3 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 segun-
dos 0

t4
Temporización 

preferencia 
sanitario

En modalidad invierno la caldera al final de una solicitud de agua caliente 
sanitaria está preparada para conmutar el funcionamiento en modalidad 
de calefacción ambiente, si hay una solicitud activa. Mediante esta tempo-
rización se define un tiempo en el que la caldera espera antes de cambiar la 
modalidad de funcionamiento para satisfacer de forma rápida y confortable 
otra solicitud de calentamiento de agua caliente sanitaria.

0 - 100 segun-
dos 

(step 10 s)
2

t5
Temporizaciones 

de encendidos 
calefacción

La caldera dispone de un temporizador electrónico que impide que el 
quemador sea encendido demasiado frecuentemente en fase de calefac-
ción

0 - 600 segun-
dos

(step 10 s)
18

t6
Temporizador 
rampa calefac-

ción

La caldera en fase de calefacción efectúa una rampa para llegar a la potencia 
máxima programada

0 - 840
segundos
(step 10 s)

18

t7

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 termos-
táticas motorizadas, etc.) podría resultar necesario retardar el encendido.

0 - 600 segun-
dos

(step 10 s)
0

t8 Iluminación 
pantalla

Establece el modo de iluminación de la pantalla.
0 Automática: la pantalla se ilumina durante el uso y se baja tras 15 se-

gundos sin actividad, en caso de anomalías la pantalla funciona en modo 
intermitente.

1 Low: la pantalla está siempre iluminada con baja intensidad
2 High: la pantalla está siempre iluminada con alta intensidad.

0 - 2 0

t9 Visualización 
pantalla

Establece qué visualiza el indicador 14 (Fig. 2-1).
Modo "Verano".
0: el indicador está apagado
1: circulador activo visualiza la temperatura de ida, 
 circulador apagado, el indicador está apagado

Modo "Invierno".
0: visualiza siempre el valor configurado en el selector de calefacción
1: circulador activo visualiza la temperatura de ida, 
 circulador apagado, visualiza el valor configurado en el selector de 

calefacción

0 - 1 1
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Šifra 
Parametar Parametar Opis Opseg Fabrička 

postavka
Personalizirana 

vrednost

t0
Minimalna 

temperatura radne 
tačke grejanja

Definiše minimalnu polaznu temperaturu. 20 ÷ 50 °C 25

t1
Maksimalna 

temperatura radne 
tačke grejanja

Definiše maksimalnu polaznu temperaturu. (t0+5) ÷ 85 
°C 85

t2 Sanitarni termostat

Određuje način gašenja u sanitranom režimu rada.

1 i 3 Povezani: do gašenja kotla dolazi na osnovu postavljene temperature. 
0 i 2  Fiksno: temperatura gašenja ima fiksnu vrednost bez obzira na vrednost 

temperature podešene na komandnoj tabli.

0 - 3 2

t3
Podešavanje 
zakašnjenja 

solarnog sistema

Kotao je postavljen tako da se uključuje odmah nakon zahteva za toplom sanitarnom 
vodom. U slučaju spajanja sa solarnim 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 kombinovanje sa solarnim panelima)

0 = 30 
sekunda 0

t4 Tajmer prvenstva 
sanitarnog režima

U zimskom režimu rada na kraju zahteva za proizvodnom tople sanitarne vode, 
kotao je spreman da prebaci način rada u onaj grejanja prostora ako postoji neki 
aktivni zahtev. Ovim se tajmerom definiše vreme u kojem će kotao sačekati pre 
nego što promeni režim rada da bi brzo zadovoljio eventualni dodatni zahtev za 
grejanjem tople sanitarne vode.

0 = 100 
sekunda 

(pomak 10 
sek)

2

t5 Tajmeri za 
uključenje grejanja

Kotao je opremljen elektronskim tajmerom koji sprečava prečesto uključivanje 
gorionika u fazi grejanja.

0 = 600 
sekundi

(pomak 10 
sek)

18

t6 Tajmer rampe 
grejanja

Kotao u fazi grejanja obavlja paljenje određenom brzinom kako bi dostignuo 
postavljenu maksimalnu snagu

0 - 840
sekunda

(pomak 10 
sek)

18

t7

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 uključivanje

0 = 600 
sekundi

(pomak 10 
sek)

0

t8 Osvetljenje displeja

Određuje način osvetljenja displeja.
0 Automatsko: displej se pali za vreme korišćenja i osvetljenje se gasi ako on ostane 

neaktivan 15 sekundi. U slučaju greške displej treperi.
1 Low/Nizak: displej je uvek osvetljen slabim intenzitetom.
2 High / Visok: displej je uvek osvetljen jakim intenzitetom.

0 - 2 0

t9 Prikaz na 
displeju

Određuje šta će prikazati indikator 14 (Sl. 2-1).
Režim "Leto":
0: indikator je uvek isključen
1: cirkulator je aktivan i prikazuje polaznu temperaturu, 
 cirkulator je isključen indikator je isključen

Režim "Zima":
0: uvek prikazuje vrednost podešenu na selektoru za grejanje
1: cirkulator je aktivan i prikazuje polaznu temperaturu, 
 cirkulator je isključen i prikazuje vrednost podešenu na selektoru 

za grejanje

0 - 1 1
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Id 
Параметр Параметр Описание Диапазон По умолча-

нию

Персонали-
зированное 

значение

t0

Минимальная 
установленная 

температура ото-
пления

Определяет минимальную температуру подачи. 20 ÷ 50 °C 25

t1

Максимальная 
установленная 

температура ото-
пления

Определяет максимальную температуру подачи. 85

t2 Термостат ГВС

Устанавливает способ выключения в режиме ГВС.

1 и 3 Связанная: выключение бойлера происходит в зависимости от установлен-
ной температуры.

0 и 2 Постоянная:температура выключения устанавливается на максимальном 
значении вне зависимости от установленного значения на панели управления.

0 - 3 2

t3

Программирова-
ние по времени за-
держки солнечной 

функции

Котел установлен на немедленное включение после запроса ГВС. Если на входе в 
котел установлено водонагреватель с солнечной функцией, то расстояние между 
водонагревателем и котлом можно компенсировать, чтобы позволить горячей 
воде достигнуть котла. Установить время, необходимое для проверки, что вода 
достаточно горячая (смотреть параг. Подключение солнечных панелей)

0 - 30 секунд 0

t4
Программирова-
ние по времени 

приоритета ГВС.

В зимнем режиме котёл, по завершении запроса ГВС, может быть переключен 
на режим отопления помещения при наличии активного запроса. С помощью 
программирования по времени определяется время, за которое котёл ожидает, 
перед тем, как изменить режим работы, для быстрого и удобного удовлетворения 
запроса ГВС.

0 - 100 секунд 
(шаг 10 сек) 2

t5
Программирование 
по времени вклю-
чения отопления

Котел оснащён электронным реле времени, который предотвращает частое 
зажигание горелки, на фазе отопления.

0 - 600 секунд
(шаг 10 сек) 18

t6 Таймер рампы 
отопления Время достижения максимальной установленной мощности

0 - 840
секунд

(шаг 10 сек)
18

t7
Задержка включе-
ния отопления с 

запросов TA и CR

Котел установлен на немедленное включение после запроса. В случае особых 
установок (напр. установки разделённые на зоны с термостатическими мото-
ризированными клапанами и т.д.) может быть необходима задержка зажигания

0 - 600 секунд
(шаг 10 сек) 0

t8 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 Низкий: дисплей постоянно освещён на низкой интенсивности
2 Высокий: дисплей постоянно освещён на высокой интенсивности

0 - 2 0

t9 Отображение 
дисплея

Устанавливает, что отображает индикатор 14 (рис. 2-1).
Режим “Лето”:
0: индикатор всегда выключен
1: активизированный циркуляционный насос отображает температуру пода-

чи, 
 выключенный циркуляционный насос, индикатор выключен

Режим "Зима"
0: всегда отображает установленное значение на регуляторе отопления
1: активизированный циркуляционный насос отображает температуру пода-

чи, 
 выключенный циркуляционный насос отображает установленное значение 

на регуляторе отопления

0 - 1 1
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Id 
Parameter Parameter Description Range Default Personali-

zed value

t0

Central heating 
set point min-
imum temper-

ature

Defines the minimum flow temperature. 20 ÷ 50 °C 25

t1

Central heating 
set point max-
imum temper-

ature

Defines the maximum flow temperature. (t0+5) ÷ 85 
°C 85

t2 DHW thermostat

Establishes the switch-off method in DHW mode.

1 and 3 Correlated: the boiler switches off according to the temperature 
set.

0 and 2 Fixed: the switch-off temperature is fixed at the maximum value 
regardless of the value set on the control panel.

0 - 3 2

t3 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 neces-
sary to verify that the water is hot enough (see par. Solar panels coupling)

0 - 30 seconds 0

t4
Domestic hot 
water priority 

timing

In winter mode the boiler, at the end of a domestic hot water request, is 
ready to switch to central heating mode if there is an active request. Timing 
sets a time period in which the boiler waits before changing the operating 
mode, in order to quickly and comfortably satisfy an additional request 
for domestic hot water.

0 - 100 sec-
onds 

(step 10 sec)
2

t5 Central heating 
ignitions timer

The boiler has electronic timing, which prevents the burner from ignit-
ing too often in central heating mode

0 - 600 sec-
onds

(step 10 sec)
18

t6 Central heating 
ramp timer

In the heating stage, the boiler performs an ignition ramp in order to reach 
the maximum output set

0 - 840
seconds

(step 10 sec)
18

t7
CH ignition de-
lay from TA and 

CR request

The boiler is set to switch-on immediately after a request. In the event of 
particular systems (e.g. area systems with motorised thermostatic valves 
etc.) it may be necessary to delay ignition

0 - 600 sec-
onds

(step 10 sec)
0

t8 Display lighting

Establishes the display lighting mode.
0 Automatic: the display lights up during use and dims after 15 seconds 

of inactivity. In the event of an anomaly the display flashes.
1 Low: the display is always lit with low intensity
2 High: the display is always lit with high intensity.

0 - 2 0

t9 Display

Establishes what the indicator displays 14 (Fig. 2-1).
"Summer" mode:
0: the indicator is always off
1: circulator active, it displays the flow temperature 
 pump off the indicator is off

"Winter" mode:
0: it always displays the value set on the central heating selector
1: circulator active, it displays the flow temperature 
 pump off always displays the value set on the CH selector

0 - 1 1
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Інд. 
Параметр Параметр Опис Діапазон За замов-

чуванням

Персона-
лізоване 
значення

A0 Модель гідрав-
лічної системи Визначає тип гідравлічної системи котельного агрегату Настроїти

0 0

A1 - Не використовується на цій моделі котла - -

A2 Модель 
циркулятора Визначає тип циркулятора котельного агрегату Настроїти

2 2

A3
Максимальна 

швидкість цир-
кулятора 

Визначає максимальну швидкість циркулятора 1 ÷ 9 -

A4
Мінімальна 

швидкість цир-
кулятора 

Визначає мінімальну швидкість циркулятора 1 ÷ A3 -

A5
Режим роботи 

циркуляційного 
насоса

Визначає режим роботи циркуляційного насоса Настроїти
0 -

A7

Автоматичний 
повітряний 
клапан фази 
ввімкнення

Визначає автоматичний режим активації автоматичного повітряного 
клапана під час нового живлення котла.
Функція має тривалість 8 хвилин і позначається зворотнім відліком 
часу, що  сигналізується відповідним індикатором (Позн. 14 Мал. 2-1). 
Протягом цього періоду функції гарячої сантехнічної води та опалення 
не активні. Можна відмінити функцію “автоматичного повітряного 
клапана”, натиснувши кнопку перезапуску “reset”
1: автоматичний повітряний клапан активізується при кожному 

новому підключенні до електричного живлення.
0: автоматичний повітряний клапан включається тільки при першому 

під’єднанні до електроживлення  після установки параметра «0», якщо 
функція виконана або зупинена за допомогою кнопки «перезавантаження»,  
не буде активована знову, якщо не перевстановити параметр «1».

0 - 1 1

Інд. 
Параметр Параметр Опис Діапазон За замов-

чуванням

Персона-
лізоване 
значення

F0 Довжина системи 
виводу димових газів

Визначає довжину системи виводу димових газів (див. парагр. 
3.10). 0 - 2 0

F1 - Не використовується на цій моделі котла - -

У разі внесення змін відображається аномалія “E72”, після чого слід виконати швидке тарування.

3.13 РОБОТА У СПОЛУЧЕННІ З 
СОНЯЧНИМИ БАТАРЕЯМИ.

Котел може працювати, отримуючи від системи 
з сонячними батареями воду, попередньо нагріту 
максимально до 65°C. У будь-якому разі, необхідно 
завжди встановлювати змішувальний клапан на 
гідравлічному контурі на вході у котел в місці 
входу холодної води.

Примітка: для правильної роботи котла: тем-
пература на сонячному клапані має бути на 5 
°C вище температури, встановленої на панелі 
управління котла.

Для коректного використання котла за цих 
умов рекомендується встановити параметр t2 
(термостат системи ГВП) на «1», а параметр 
t3 (таймер затримки сонячних батарей) на 
час, достатній для отримання води з бойлера, 
розташованого вище по лінії від котла: чим 
більша відстань від бойлера, тим більший час 
очікування слід ввести; з такими регулюваннями 
котел не увімкнеться, якщо температура води на 
вході у котел дорівнюватиме або перевищуватиме 
температуру, задану перемикачем для гарячої 
води.

3.14 ФУНКЦІЯ «САЖОТРУС».
Увімкнення цієї функції примушує котел працю-
вати при змінній потужності протягом 15 хвилин.
В цьому стані виключені всі установки та ре-
гулювання, активними залишаються тільки 
запобіжний термостат температури та обмежу-
вальний термостат. Для того, щоб задіяти функцію 

"Сажотрус", слід натиснути кнопку перезапуску 
“Reset” (2) до активації функції при відсутності 
запиту на гарячу воду.

На активацію вказує одночасне миготіння на 
дисплеї індикаторів (11 та 12 Мал. 2-1), а на пульті 
ДУ CARV2 у разі його використання (опція) вона 
відображається як “ERR>07”.

Ця функція дає змогу технікові перевірити пара-
метри горіння. 
З увімкненою функцією можна вибрати чи пере-
вірити стан системи опалення чи стан санітарної 
системи ГВП шляхом відкриття будь-якого крану 
з гарячою водою, а також відрегулювати потуж-
ність за допомогою перемикача "регулювання 
опалення" (6).
Режим опалення або санітарний вказується відпо-

відними умовними позначками  або .

Після завершення перевірки дезактивувати цю 
функцію, вимкнувши та знову ввімкнувши ко-
тельний агрегат.

Увага: перед виконанням перевірки параметрів 
горіння котельний агрегат потребує деякого часу 
для стабілізації; отже, необхідно почекати, щоб 
котельний агрегат здійснив тест з самодіагностики, 
на який вказує миготіння символу ( ); після 
вимикання символу можна розпочати перевірку 
параметрів горіння.

3.15 ФУНКЦІЯ АНТИБЛОКУВАННЯ 
НАСОСУ.

Котел має функцію, що змушує насос вмикатися 
хоча б 1 раз на добу приблизно на 30 секунд для 
того, щоб знизити ризик блокування насоса з 
причин довготривалого невикористання.

3.16 ФУНКЦІЯ АНТИБЛОКУВАННЯ 
ТРЬОХХОДОВОГО ВУЗЛА.

Як у фазі "подача гарячої води для системи ГВП", 
так і у фазі "подача гарячої води для системи ГВП 
- опалення" котел має функцію, за якою після 24 
годин з моменту останньої дії моторизованого 
трьохходового вузла він вмикається для вико-
нання повного циклу з метою скорочення ризику 
блокування з причини довготривалого простою.

3.17 ФУНКЦІЯ ПРОТИ ЗАМЕРЗАННЯ 
ТЕРМОСИФОНІВ.

Якщо вода у зворотній лінії опалення зменшується 
навіть нижче за 4°C, котел розпочинає працювати, 
щоб досягти температури 42°C.

3.18 ПЕРІОДИЧНА САМОПЕРЕВІРКА 
ЕЛЕКТРОННОЇ ПЛАТИ.

Під час роботи в режимі опалення або при котлі 
в положенні "stand-by" ця функція активується 
кожні 18 годин після останньої перевірки / жив-
лення котла. У разі роботи в санітарному режимі 
самоперевірка включається протягом 10 хвилин 
після закінчення відбору проб, і триває приблизно 
10 секунд.

N.B.: під час самоперевірки котел залишається 
неактивним.

34

УС
ТА

Н
О

ВК
А

К
О

РИ
С

ТУ
ВА

Н
Н

Я
ТЕ

ХН
ІЧ

Н
Е 

ОБ
СЛ

УГ
ОВ

УВ
АН

Н
Я

Інд. 
Параметр Параметр Опис Діапазон За замов-

чуванням

Персона-
лізоване 
значення

A0 Модель гідрав-
лічної системи Визначає тип гідравлічної системи котельного агрегату Настроїти

0 0

A1 - Не використовується на цій моделі котла - -

A2 Модель 
циркулятора Визначає тип циркулятора котельного агрегату Настроїти

2 2

A3
Максимальна 

швидкість цир-
кулятора 

Визначає максимальну швидкість циркулятора 1 ÷ 9 -

A4
Мінімальна 

швидкість цир-
кулятора 

Визначає мінімальну швидкість циркулятора 1 ÷ A3 -

A5
Режим роботи 

циркуляційного 
насоса

Визначає режим роботи циркуляційного насоса Настроїти
0 -

A7

Автоматичний 
повітряний 
клапан фази 
ввімкнення

Визначає автоматичний режим активації автоматичного повітряного 
клапана під час нового живлення котла.
Функція має тривалість 8 хвилин і позначається зворотнім відліком 
часу, що  сигналізується відповідним індикатором (Позн. 14 Мал. 2-1). 
Протягом цього періоду функції гарячої сантехнічної води та опалення 
не активні. Можна відмінити функцію “автоматичного повітряного 
клапана”, натиснувши кнопку перезапуску “reset”
1: автоматичний повітряний клапан активізується при кожному 

новому підключенні до електричного живлення.
0: автоматичний повітряний клапан включається тільки при першому 

під’єднанні до електроживлення  після установки параметра «0», якщо 
функція виконана або зупинена за допомогою кнопки «перезавантаження»,  
не буде активована знову, якщо не перевстановити параметр «1».

0 - 1 1

Інд. 
Параметр Параметр Опис Діапазон За замов-

чуванням

Персона-
лізоване 
значення

F0 Довжина системи 
виводу димових газів

Визначає довжину системи виводу димових газів (див. парагр. 
3.10). 0 - 2 0

F1 - Не використовується на цій моделі котла - -

У разі внесення змін відображається аномалія “E72”, після чого слід виконати швидке тарування.

3.13 РОБОТА У СПОЛУЧЕННІ З 
СОНЯЧНИМИ БАТАРЕЯМИ.

Котел може працювати, отримуючи від системи 
з сонячними батареями воду, попередньо нагріту 
максимально до 65°C. У будь-якому разі, необхідно 
завжди встановлювати змішувальний клапан на 
гідравлічному контурі на вході у котел в місці 
входу холодної води.

Примітка: для правильної роботи котла: тем-
пература на сонячному клапані має бути на 5 
°C вище температури, встановленої на панелі 
управління котла.

Для коректного використання котла за цих 
умов рекомендується встановити параметр t2 
(термостат системи ГВП) на «1», а параметр 
t3 (таймер затримки сонячних батарей) на 
час, достатній для отримання води з бойлера, 
розташованого вище по лінії від котла: чим 
більша відстань від бойлера, тим більший час 
очікування слід ввести; з такими регулюваннями 
котел не увімкнеться, якщо температура води на 
вході у котел дорівнюватиме або перевищуватиме 
температуру, задану перемикачем для гарячої 
води.

3.14 ФУНКЦІЯ «САЖОТРУС».
Увімкнення цієї функції примушує котел працю-
вати при змінній потужності протягом 15 хвилин.
В цьому стані виключені всі установки та ре-
гулювання, активними залишаються тільки 
запобіжний термостат температури та обмежу-
вальний термостат. Для того, щоб задіяти функцію 

"Сажотрус", слід натиснути кнопку перезапуску 
“Reset” (2) до активації функції при відсутності 
запиту на гарячу воду.

На активацію вказує одночасне миготіння на 
дисплеї індикаторів (11 та 12 Мал. 2-1), а на пульті 
ДУ CARV2 у разі його використання (опція) вона 
відображається як “ERR>07”.

Ця функція дає змогу технікові перевірити пара-
метри горіння. 
З увімкненою функцією можна вибрати чи пере-
вірити стан системи опалення чи стан санітарної 
системи ГВП шляхом відкриття будь-якого крану 
з гарячою водою, а також відрегулювати потуж-
ність за допомогою перемикача "регулювання 
опалення" (6).
Режим опалення або санітарний вказується відпо-

відними умовними позначками  або .

Після завершення перевірки дезактивувати цю 
функцію, вимкнувши та знову ввімкнувши ко-
тельний агрегат.

Увага: перед виконанням перевірки параметрів 
горіння котельний агрегат потребує деякого часу 
для стабілізації; отже, необхідно почекати, щоб 
котельний агрегат здійснив тест з самодіагностики, 
на який вказує миготіння символу ( ); після 
вимикання символу можна розпочати перевірку 
параметрів горіння.

3.15 ФУНКЦІЯ АНТИБЛОКУВАННЯ 
НАСОСУ.

Котел має функцію, що змушує насос вмикатися 
хоча б 1 раз на добу приблизно на 30 секунд для 
того, щоб знизити ризик блокування насоса з 
причин довготривалого невикористання.

3.16 ФУНКЦІЯ АНТИБЛОКУВАННЯ 
ТРЬОХХОДОВОГО ВУЗЛА.

Як у фазі "подача гарячої води для системи ГВП", 
так і у фазі "подача гарячої води для системи ГВП 
- опалення" котел має функцію, за якою після 24 
годин з моменту останньої дії моторизованого 
трьохходового вузла він вмикається для вико-
нання повного циклу з метою скорочення ризику 
блокування з причини довготривалого простою.

3.17 ФУНКЦІЯ ПРОТИ ЗАМЕРЗАННЯ 
ТЕРМОСИФОНІВ.

Якщо вода у зворотній лінії опалення зменшується 
навіть нижче за 4°C, котел розпочинає працювати, 
щоб досягти температури 42°C.

3.18 ПЕРІОДИЧНА САМОПЕРЕВІРКА 
ЕЛЕКТРОННОЇ ПЛАТИ.

Під час роботи в режимі опалення або при котлі 
в положенні "stand-by" ця функція активується 
кожні 18 годин після останньої перевірки / жив-
лення котла. У разі роботи в санітарному режимі 
самоперевірка включається протягом 10 хвилин 
після закінчення відбору проб, і триває приблизно 
10 секунд.

N.B.: під час самоперевірки котел залишається 
неактивним.
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Id 
Parametre Parametre Tanımlama Aralık Varsayılan

İsteğe 
uyarlanmış 

değer

A0 Hidrolik modeli Kombi içinde hidrolik tip tanımlar Ayarla
0 0

A1 - Bu kombi modelinde kullanılmamaktadır - -

A2 Pompa modeli Kombi içinde bu pompanın tipini tanımlar Ayarla
2 2

A3 Sirkülatör azami 
hızı Sirkülatörün azami işleyiş hızını belirler 1 ÷ 9 -

A4 Sirkülatör asgari 
hızı Sirkülatörün asgari işleyiş hızını belirler 1 ÷ A3 -

A5 Sirkülatör işleyiş 
şekli Açılış aşamasında otomatik tahliye Ayarla

0 -

A7
Sirkülatör 

pompası  işleyiş 
şeklini belirler

Kombinin yeniden beslenmesi aşamasında otomatik olarak havalandırma 
etkinleştirme modunu belirler.
İşlemin süresi 8 dakikadır ve ilgili gösterge aracılığı ile bildirilen bir geri sayım 
ile görüntülenir (Ref. 14 Şek. 2-1). Bu fonksiyon sırasında sıcak kullanım suyu 
ve ısıtma fonksiyonları devreye girmez. “Otomatik tahliye” fonksiyonu “reset” 
düğmesine basılarak iptal edilebilir.
1: lotomatik tahliye her yeni güç kaynağında etkinleşir.
0: otomatik tahliye parametre “0” olarak ayarlandıktan sonra yalnız ilk güç 

kaynağında etkinleşir, işlev bittiğinde veya “reset” düğmesi aracılığı ile 
kesildiğinde, parametre “1” olarak ayarlanmazsa bir daha aktifleşme.

0 - 1 1

Id 
Parametre Parametre Tanımlama Aralık Varsayılan

İsteğe 
uyarlanmış 

değer

F0 Baca uzunluğu Baca uzunluğu tanımlar (parag bakın. 3.10) 0 - 2 0

F1 - Bu kombi modelinde kullanılmamaktadır - -

Eğer hata "E72" görünür ve hızlı kalibrasyon yapmak gerekir.

3.13 GÜNEŞ PANELLERİ EŞLEŞME 
İŞLEVİ.

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 sıcaklık, kombinin kuman-
da paneli üzerinde seçilen sıcaklığa oranla 5°C 
daha yüksek olması gerekir.

Bu koşulda t2 parametresini (kullanma suyu 
termostatı) "1" üzerine ve t3 (solar gecikme 
zamanlaması) parametresini kombinin girişine 
koyulmuş bir boylerden su kabul etmesine 
yetecek bir süreye ayarlamak tavsiye edilebilir, 
boylerden mesafe ne kadar fazla olursa ayarla-
nacak bekleme süresi de o kadar fazla olur, bu 
ayarlamaları gerçekleştirdikten sonra, su kombi-
nin girişindeyken sıcaklık, sıcak kullanım suyu 
düğmesi ile ayarlanana eşit veya daha yüksek 
olduğunda kombi çalışmaz.

3.14 “BACA TEMİZLEME” FONKSİYONU.
Bu işlev devreye sokulduğunda, kombiyi değiş-
ken bir güçte 15 dakika çalışmaya zorlar.
Bu durumda tüm ayarlar devredışı kalır ve 
yalnızca emniyet termostatı ile limit termostatı 
aktiftirler. Baca temizleme işlevini harekete 
geçirmek için "Reset" (2) düğmesine işlev kulla-
nım suyu talepleri olmadan aktive olana kadar 
basmak gerekir.

Yanıp-sönen semboller (Şekil 2.3’de 11 ve 12 
nolu semboller) sistemin aktive olduğu gösterir, 
mümkün olan süre CAR V2 (opsiyonel) olarak 
raporlanır "ERR 07 >"

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 gücü "kalorifer ısıtma 
ayarı" (6) düğmesini çevirmek suretiyle ayarla-
mak mümkündür.

Isıtma veya kullanım suyu fonksiyonları 

veya  sembolleri ile gösterilir.

İşlev kontrollerini, kombiyi kapatıp açarak 
bitirin.

Dikkat: Kombi yanma parametrelerinin sa-
bitlenmesi için test ( ) sembolünün yanıp 
sönme zamanı boyunca yanma parametrelerini 
kontrol edebileceğiniz bir süre onaylamanızı 
bekleyecektir.

3.15 POMPA KİLİTLENMESİNİ ÖNLEME 
İŞLEVİ.

Kombi ,uzun süreli hareketsizlikten kaynaklı 
pompanın kilitlenme riskini azaltmak için pom-
payı her 24 saatte en azından bir kez 30 saniye 
çalıştıran bir işlev ile donatılmıştır.

3.16 ÜÇ YOLLU  VANA KİLİTLENMESİNİ 
ÖNLEME İŞLEVİ.

Kombi, gerek "kullanma suyu" gerekse "kullanma 
suyu-kalorifer" aşamalarında motorize üç yollu 
grubunun son işleyişinden 24 saat sonra uzun 
süreli hareketsizlik kaynaklı üç Yollu Vana kilit-
lenme  riskini azaltmak için onu devreye sokarak 
tam bir devir yapan bir işlev ile donatılmıştır.

3.17 TERMOSİFON ANTİFRİZ 
FONKSİYONU.

Tesisatta geri dönüş su sıcaklığının 4°C dere-
ceden daha düşük olması halinde kombi 42°C 
derece sıcaklığa erişene kadar çalışır.

3.18 ELEKTRONİK KART PERİYODİK 
OTOMATİK KONTROLÜ.

Kalorifer konumunda çalışma esnasında veya 
kombi stand-by konumdayken işlev, kombinin 
son kontrolünden / beslenmesinden itibaren 18 
saatte bir devreye girer. Kullanım suyu konumun-
da çalışması esnasında ise, su kullanımından 10 
dakika sonra başlayan otokontrol yaklaşık 10 
saniye sürer.

NOT: otokontrol esnasında kombi devre dışı 
kalır.
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Id 
Parámetro Parámetro Descripción Rango Por defecto Valor perso-

nalizado

A0 Modelo hidráu-
lica Define el tipo de hidráulica presente en la caldera Configurar

0 0

A1 - No se usa con este modelo de caldera - -

A2 Modelo 
circulador Define el tipo de circulador presente en la caldera Configurar

2 2

A3 Velocidad máxi-
ma del circulador Define la velocidad máxima de funcionamiento del circulador 1 ÷ 9 -

A4 Velocidad míni-
ma del circulador Define la velocidad mínima de funcionamiento del circulador 1 ÷ A3 -

A5
Modalidad de 

funcionamiento 
del circulador

Define el modo de funcionamiento del circulador Configurar
0 -

A7
Purga automáti-
ca en la fase de 

encendido

Define la modalidad de activación de la purga automática en la fase de nueva 
alimentación de la caldera.
La función dura 8 minutos y se visualiza mediante una cuenta atrás señalada 
por el indicador correspondiente (Ref. 14 Fig. 2-1). Durante este periodo, no 
están activas las funciones de agua caliente sanitaria y calefacción. La función 
de «purga automática» puede anularse presionando el pulsadores «reset».
1: la purga automática se activa con cada nueva alimentación eléctrica.
0: la purga automática solo se activa con la primera alimentación eléctrica 

tras haber configurado el parámetro en «0»; cuando concluye la función 
o se interrumpe con el pulsador «reset», ya no se activa más, a no ser 
que se vuelva a configurar el parámetro en «1».

0 - 1 1

Id 
Parámetro Parámetro Descripción Rango Por defecto Valor perso-

nalizado

F0 Longitud  conductos 
de toma de aire Define la longitud de los conductos de toma de aire (véase el Apart. 3.10) 0 - 2 0

F1 - No se usa con este modelo de caldera - -

En caso de cambio aparece la anomalía “E72” y es necesario realizar la calibración rápida.

3.13 FUNCIÓN DE INTEGRACIÓN DE 
PANELES SOLARES.

La caldera está preparada para recibir agua preca-
lentada 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 caldera, 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 t2 (termostato sanitario) en "1" y el 
parámetro t3 (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.

3.14 FUNCIÓN “DESHOLLINADOR”.
Al activar esta función, la caldera alcanza la potencia 
variable durante 15 minutos.
En este estado están desactivadas todas las regu-
laciones y sólo permanece activo el termostato de 
seguridad que controla la temperatura y el termostato 
límite. Para accionar la función deshollinador hay que 
presionar el pulsador "Reset" (2) hasta la activación 
de la función en ausencia de solicitudes sanitarias.

La intermitencia simultánea de los indicadores en la 
pantalla de la caldera indica su activación (11 y 12, 
fig. 2-1), mientras en el CARV2 (opcional) se señala 
como “ERR>07”.

Esta función permite que el técnico pueda controlar 
los parámetros de combustión.
Una vez activada la función es posible elegir si realizar 
el control con la calefacción o en sanitario, abriendo 
cualquier grifo del agua caliente sanitaria, regulando 
la potencia mediante la rotación del selector "regula-
ción calefacción" (6).
El funcionamiento en calefacción o sanitario se indica 

con los respectivos símbolos  o .

Finalizados los controles, desactivar la función apa-
gando y volviendo a encender la caldera.

Atención: la caldera necesita un cierto período de 
estabilización antes de poder realizar el control de los 
parámetros de combustión, es necesario esperar a que 
la caldera realice el test de autodiagnóstico señalado 
mediante el parpadeo del símbolo ( ), una vez 
apagado el símbolo es posible realizar el control de 
los parámetros de combustión.

3.15 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.

3.16 FUNCIÓN ANTI-BLOQUEO DE TRES 
VÍAS.

Tanto en funcionamiento “sanitario” como en 
“sanitario-calefacción” la caldera dispone de una 
función que, transcurridas 24 horas desde la último 
vez que estuvo en funcionamiento el grupo tres vías 
motorizado, lo activa cumpliendo un ciclo completo 
para reducir el riesgo de bloqueo de las tres vías por 
inactividad prolongada.

3.17 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.

3.18 AUTOCONTROL PERIÓDICO DE LA 
TARJETA ELECTRÓNICA.

Durante el funcionamiento en modo calefacción 
o con la caldera en stand-by, la función se activa 
a las 18 horas del último control / alimentación 
caldera. En funcionamiento en modo sanitario 
el autocontrol se efectúa 10 minutos después 
de finalizar el servicio en curso, y dura unos 10 
segundos.

IMPORTANTE: durante el autocontrol la cal-
dera permanece inactiva.
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Šifra 
Parametar Parametar Opis Opseg Fabrička 

postavka
Personalizirana 

vrednost

A0 Model hidraulike Definiše tip hidraulike na kotlu Podesiti
0 0

A1 - Ne koristi se na ovom modelu kotla - -

A2 Model 
cirkulator Definiše tip cirkulatora koji postoji na kotlu Podesiti

2 2

A3 Maksimalna 
brzina cirkulatora Definiše maksimalnu brzinu rada cirkulatora 1 ÷ 9 -

A4 Minimalna 
brzina cirkulatora Definiše minimalnu brzinu rada cirkulatora 1 ÷ A3 -

A5 Način rada 
cirkulatora Definiše način rada cirkulatora Podesiti

0 -

A7   

Definiše način aktiviranja automatske oduške u fazi novog napajanja 
kotla.
Funkcija traje 8 minuta i prikazuje se odbrojavanjem kojeg signalizuje 
odgovarajući indikator (Ref. 14 Sl. 2-1). Tokom tog perioda nisu aktivne 
funkcije tople sanitarne vode i grejanja. Možete poništiti funkciju “au-
tomatske oduške” na način da pritisnete dugme “reset”.
1: automatska oduška se aktivira pri svakom novom električnom 

napajanju.
0: automatska oduška se aktivira samo pri prvom električnom napa-

janju nakon podešavanja parametra na “0”, kada funkcija završi ili 
se prekine pritiskom na dugme za “reset” više se neće aktivirati sem 
u slučaju ponovnog podešavanja parametra na “1”.

0 - 1 1

Šifra 
Parametar Parametar Opis Opseg Fabrička 

postavka
Personalizirana 

vrednost

F0 Dužina 
dimovoda Definiše dužinu dimovoda (vidi pogl. 3.10) 0 - 2 0

F1 - Ne koristi se na ovom modelu kotla - -

U slučaju modifikacije pojaviće se anomalija "E72" i moraćete obaviti brzu kalibraciju.

3.13 FUNKCIJA KOMBINACIJE 
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 t2 (termostat za sanitarnu vodu) na 
vrednost “1”, a parametar t3 (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 vre-
me čekanja na vodu odnosno za vreme kašnjenja 
vode trebalo da bude veća. Kada podesite ovo 
vreme i kada je temperatura vode na ulazu u 
kotao ista ili veća od one podešene indikatorom 
za toplu sanitarnu vodu, kotao se neće uključiti.

3.14 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 dimnjačar morate da pritisnete dugme 
"Reset" (2) sve dok se funkcija ne uključi. 
Tom prilikom ne sme da dođe do zahteva za 
sanitarnom vodom.

Na displeju se ta aktivacija signalizuje 
istovremenim svetlenjem indikatora (11 i 12 
Sl. 2-1), dok na eventualnom DPUV2 (opcija) se 
signalizuje kao “ERR>07”.

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 
na način da otvorite bilo koji slavinu za toplu 
sanitarnu vodu i podesite snagu pomoću 
selektora za "podešavanje grejanja" (6).
Rad u režimu grejanja ili u režimu proizvodnje 
sanitarne tople vode je prikazan pomoću 

svetlećih simbola  ili .

Kada završite sa kontrolama deaktivirajte 
funkciju na način da isključite i ponovo uključite 
kotao.

Pažnja: kotao ima potrebu za nekim određenim 
vremenom da se stabilizuje pre nego što počne 
obavljati proveru parametara sagorevanja, zato 
morate sačekati da kotao obavi test automatske 
dijagnoze koji se signalizuje bleštenjem simbola 
( ), nakon što se simbol isključi možete 
obaviti proveru parametara sagorevanja.

3.15 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.

3.16 FUNKCIJA PROTIV BLOKADE 
TROKRAKOG SISTEMA.

Bilo u "sanitarnoj fazi" bilo mešovitoj "Sanitarna-
grejanje", 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.

3.17 FUNKCIJA PROTIV ZAMRZAVANJA 
RADIJATORA.

Ako je povratni deo uređaja na temperaturi 
nižoj od 4°C, kotao se pušta u rad sve dok ne 
dostigne 42°C.

3.18 PERIODIČNA AUTOMATSKA 
KONTROLA ELEKTRONSKE 
KARTICE.

Tokom rada u načinu grejanje ili kada je kotao u 
stanju stand-by, funkcija se aktivira svakih 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.
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Id 
Параметр Параметр Описание Диапазон По умолча-

нию

Персонали-
зированное 

значение

A0 Гидравлическая 
модель Определяет гидравлический тип котла Установить

0 0

A1 - Не используется на этой модели котла - -

A2 Модель циркуляци-
онный насос Определяет тип циркуляционного насоса в котле Установить

2 2

A3
Максимальная 

скорость циркуля-
ционного насоса

Определяет максимальную скорость работы циркуляционного насоса 1 ÷ 9 -

A4
Минимальная ско-
рость циркуляци-

онного насоса
Определяет минимальную скорость работы циркуляционного насоса 1 ÷ A3 -

A5
Режим работы 

циркуляционного 
насоса

Определяет режим работы циркуляционного насоса Установить
0 -

A7
Автоматическое 
стравливание на 
этапе включения

Определяет метод активации автоматического стравливания на этапе очередного 
подключения энергии котла.
Функция длится 8 минут и отображается посредством обратного счета, указанного 
соответствующим индикатором (ред. 14 Илл. 2-1). В это время не активизированы 
функции ГВС и отопления Функцию “автоматического стравливания” можно отменить, 
нажимая кнопку “сброса”.

1:   автоматическое стравливание активируется каждый раз при подключении элек-
трической энергии.

0:   автоматическое стравливание активируется только при первом подключении энергии, 
после установки параметра на «0», по окончании функции и прерывании с помощью 
кнопки «сброс» не она будет более активирована, если не установить снова параметр «1».

0 - 1 1

Id 
Параметр Параметр Описание Диапазон По 

умолчанию

Персонали-
зированное 

значение

F0 Длина 
дымового канала Определяет длину дымового канала (см. параг. 3.10) 0 - 2 0

F1 - Не используется на этой модели котла - -

При изменении появится код неполадки “E72” и необходимо выполнить быстрое тарирование

3.13 ФУНКЦИЯ КОМБИНАЦИИ 
СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ.

Котел оснащён для получения предварительно 
нагретой воды системой солнечных панелей до 
максимальной температуры 65°C. В любом случае 
на гидравлическую систему необходимо устано-
вить смесительный клапан на входе в котел на 
входе холодной воды.

Примечание. Для хорошей работы котла, на 
солнечном клапане должна быть установлена 
температура выше 5°C относительно температуры, 
выбранной на панели управления.

В настоящих условиях необходимо установить 
параметр t2 (термостат ГВС) на “1” и параметр 
t3 (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 установ-
ленной на регуляторе ГВС, котел не запустится.

3.14 ФУНКЦИЯ “ТРУБОЧИСТА”.
При включении данной функции, котел вклю-
чается на максимальной мощности на 15 минут.
При данном режиме работы невозможно осу-
ществить никакие настройки и остаётся вклю-
ченным только предохранительный термостат и 
ограничивающий термостат. Для запуска функции 
трубочиста, нажать кнопку “Сброс” (2) до запуска 
функции, при отсутствии запроса ГВС.

На дисплее подключение обозначается одновре-
менным миганием индикаторов (11 и 12 рис. 2-1), 
а на устройстве CARV2, при его наличии (опция) 
появляется сообщение “ERR>07”.

Эта функция позволяет технику проверить пара-
метры горения.
После того, как запущена функция, можно 
выбрать, в каком режиме выполнять проверку: 
отопления или ГВС, открывая любой кран горячей 
воды, настроить мощность поворачивая регулятор 
"настройка отопления" (6).
Работа в режиме отопления или ГВС отображается 

соответствующим значками  и .

По окончании проверки, отключить данную 
функцию, выключая и повторно включая котел.

Внимание! котёл нуждается в определённом пе-
риоде стабилизации перед проведением проверки 
параметров горения, затем необходимо нажать 
кнопку ( ), после выключения значка, можно 
выполнить проверку параметров горения.

3.15 ФУНКЦИЯ АНТИБЛОКИРОВАНИЯ 
НАСОСА.

Котел оснащён функцией, который запускает 
насос не менее 1 раза каждые 24 часа на период, 
равный 30 секунд с целью уменьшения риска 
блокирования, из-за большого простоя.

3.16 ФУНКЦИЯ АНТИБЛОКИРОВАНИЯ 
ТРЁХХОДОВОЙ ГРУППЫ.

Как в режиме "производство горячей воды" так и 
в режиме "производство горячей воды-отопление" 
котел оснащён функцией, которая запускает трёх-
ходовую группу на полный рабочий цикл, через 
каждые 24 часа после последнего произведённого 
цикла. Данная функция служит для уменьшения 
риска блокирования трёхходовой группы, из-за 
большого простоя.

3.17 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ 
ТЕРМОСИФОНОВ.

Если температура возврата воды из отопительной 
системы ниже 4°C, котел запускается до дости-
жения 42°C.

3.18 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ САМОПРОВЕРКА 
ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА.

Во время работы в режиме отопления или в 
режиме ожидания котла, каждые 18 часов после 
последней проверки/питания запускается на-
стоящая функция. Если котел работает в режиме 
производства горячей воды, то самопроверка 
запускается через 10 минут через произведённого 
забора воды на 10 секунд.

Примечание! во время самопроверки котел нахо-
дится в пассивном состоянии.
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Id 
Parameter Parameter Description Range Default Personali-

zed value

A0 Hydraulic model Defines the type of hydraulics in the boiler Set
0 0

A1 - Not used on this boiler model - -

A2 Model 
Pump Defines the type of circulator in the boiler Set

2 2

A3 Maximum pump 
speed Sets the maximum pump operating speed 1 ÷ 9 -

A4 Minimum pump 
speed Sets the minimum pump operating speed 1 ÷ A3 -

A5 Pump operating 
mode Sets the pump operating mode Set

0 -

A7 Ignition phase 
automatic vent

Sets the activation mode of the automatic vent at each new electric powering 
phase of the boiler.
This function lasts 8 minutes, and is displayed via a countdown signalled by 
the special indicator (Ref. 14 Fig. 2-1). During this period the DHW and CH 
functions are not active. The “automatic vent” function can be annulled by 
pressing the “reset” button.
1: the automatic vent is enabled at each new electric power supply.
0: the automatic vent is enabled only at the first electric power supply 

after having set the parameter to “0”; once the function has ended, or 
is interrupted by pressing the “reset” button, it will not be enabled again 
unless the parameter is set to “1”.

0 - 1 1

Id 
Parameter Parameter Description Range Default Personali-

zed value

F0 Equivalent length 
flue Defines the length of the flue (see par. 3.10) 0 - 2 0

F1 - Not used on this boiler model - -

In the event of an alteration, anomaly “E72” appears and fast calibration is required.

3.13 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 
necessary to install a mixing vale on the hy-
draulic circuit upstream from the boiler on the 
cold water inlet.

Note: in order for the boiler to work properly, the 
temperature selected on the solar valve must be 
5°C greater than the temperature selected on the 
boiler control panel.

In this condition, parameter t2 (DHW ther-
mostat) must be set at “1” and parameter t3 
(solar delay time) must be set for a period that 
is sufficient to receive water from a storage tank 
located upstream of the boiler. The greater the 
distance from the storage tank, the longer the 
stand-by time to be set. Once these adjustments 
have been made, when the temperature of the 
boiler inlet water is the same or greater than that 
set by the DHW selector switch, the boiler does 
not switch on.

3.14 "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 ther-
mostat remain active. To activate the chimney 
sweep function, press the “Reset” button (2) 
until activation of the function in the absence 
of DHW requests.

Its activation on the boiler display is confirmed 
by the indicators flashing at the same time (11 
and 12 Fig. 2-1), while on the CARV2 (optional) 
it is indicated as “ERR>07”.

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 (6).
The central heating or DHW operating mode is 

displayed by the relative symbols  or .

After the checks, deactivate the function switch-
ing the boiler off and then on again.

Attention: the boiler needs a certain amount of 
time to stabilise itself before carrying out a com-
bustion parameters check. It is thus necessary to 
wait for the boiler to carry out a self-diagnosis 
test, which is signalled by the ( ) flashing 
symbol. Once the symbol stops flashing, it is 
possible to check the combustion parameters.

3.15 PUMP ANTI-BLOCK FUNCTION.
The boiler has a function that starts the pump at 
least once every 24 hours for the duration of 30 
seconds in order to reduce the risk of the pump 
becoming blocked due to prolonged inactivity.

3.16 THREE-WAY ANTI-BLOCK 
FUNCTION.

Both in “domestic hot water” and in “domestic 
hot water-central heating” phase the boiler is 
equipped with a function that starts the three-
way motorised group 24 hours after it was last 
in operation, running it for a full cycle so as to 
reduce the risk of the three-way group becoming 
blocked due to prolonged inactivity.

3.17 RADIATORS ANTIFREEZE 
FUNCTION.

If the system return water is below 4°C, the boiler 
starts up until reaching 42°C.

3.18 P.C.B. PERIODIC SELF-CHECK.
During functioning in central heating mode or 
with boiler in standby, the function activates 
every 18 hours after the last boiler check/power 
supply. In case of functioning in domestic hot wa-
ter mode the self-check starts within 10 minutes 
after the end of the withdrawing in progress, for 
duration of approx. 10 seconds.

N.B.: during self-check, the boiler remains off.



3-14
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3.19 РЕЖИМ "АВТОМАТИЧНОГО ВИВОДУ 
ПОВІТРЯ".

У випадку нових систем опалення, особливо 
систем з підлоговим монтажем, дуже важливо 
забезпечити належний випуск повітря з системи. 
Ця функція полягає в періодичній активації ци-
ркулятора (100 сек ВВІМКН, 20 сек ВИМКН) та 
трьохходового клапана (120 сек санітарний, 120 
сек опалення).
Функція активується у двох різних режимах:

- щоразу з кожним новим живленням котла за-
лежно від встановлення параметру «А7;

- при одночасному натисканні на кнопки (3 та 5 
Мал. 2-1) на протязі 5 секунд, коли котельний 
агрегат знаходиться у режимі "stand-by".

  N.B.: у тому разі, коли котельний агрегат спо-
лучений з пультом ДУ CARV2, функцію "stand-by" 
можна викликати лише з пульта ДУ.

У першому випадку функція діє на протязі 8 хви-
лин, її можна перервати, натиснувши на кнопку 
перезапуску “Reset” (2); у другому випадку функція 
діє на протязі 18 годин, її можна перервати про-
стим вмиканням котельного агрегату.

На активацію функції вказує зображення зворот-
нього відліку на індикаторі (14).

3.20 ЩОРІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТА ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЮ.

Хоча б раз на рік слід проводити такі заходи.
- Перевірити, щоб PH води системи повинен бути 

в рамках від 6,5 до 8,5.
- Візуально перевірити на відсутність витоку 

води, окислювання сполучень та з'єднань, слідів 
накипу від конденсату в середині герметичної 
камери.

- Перевірити вміст сифону виводу конденсату.
- Перевірити, чи немає накопичування матеріалів, 

що заважають виведенню конденсату; крім того, 
перевірити, щоб вся система виведення конден-
сату працювала ефективно і не мала забивань.

- Візуально перевірити, щоб отвір запобіжного 
клапану води не був забитий.

- Перевірити, щоб подача в розширювальний 
бак системи опалення після зниження тиску на 
системі до нуля (читається з манометру котла), 
дорівнювала 1,0 бар.

- Перевірити, щоб статичний тиск системи (при 
холодній системі та після заповнення системи 
через кран наповнювання) був у рамках від 1 до 
1,2 бар.

- Візуально перевірити, щоб захисні та контроль-
ні прилади та пристрої не були пошкоджені, 
вимкнені та/або блоковані.

- Перевірити цілісність та надійність електричної 
системи, зокрема:

 - проводи електричного живлення повинні бути 
вкладені в ущільнювачі проводів;

 - не повинно бути слідів почорніння, закопчу-
вання та горіння.

- Перевірити правильність вмикання та роботи.
- Перевірити правильність тарування запальника 

в фазі виробництва гарячої води та в фазі опа-
лення.

- Перевірити правильність роботи пристроїв 
управління та регулювання, зокрема:

 - спрацювання датчиків регулювання системи 
опалення;

 - спрацювання термостату регулювання систе-
ми гарячої води;

- Перевірити герметичність газового контуру 
агрегату та всієї внутрішньої системи.

- Перевірити спрацювання пристрою в разі від-
сутності газу, контроль полум'я.

- Перевірити рівень димових газів CO2, вико-
ристовуючи функцію «Сажотрус» при трьох 
установлених потужностях і використовуючи 
параметри на зображенні. 3-14. У тому випад-
ку, коли отримані значення виходять за рамки 
встановленого діапазону, перевірити цілісність 
свічки вмикання/контролю за полум'ям та замі-
нити її у разі необхідності, разом з відповідним 
ущільненням. Після цього слід ввімкнути функ-
цію "повного тарування".

Увага: для нормальної роботи пристрою немає 
необхідності у відкриванні запальника, але у ви-
падку його демонтажу слід обов'язково замінити 
ущільнення.

N.B.: в ході періодичного щорічного технічного 
обслуговування слід також проводити огляд і 
технічне обслуговування системи опалення та 
перевірку її ефективності, як це передбачено 
діючими нормами.

CO2 при номіналь-
ній потужності

(99 %)

CO2 при середній 
потужності

(53 %)

CO2 при мінімаль-
ній потужності

(0 %)
G 20 9,20 ± 0,80 9,00 ± 0,80 9,00 ± 0,80

G 31 10,20 ± 1,00 10,00 ± 1,00 10,00 ± 1,00

 Зауваження:  виміри та тарування слід виконувати виключно за допо-
могою відповідним чином каліброваних інструментів та 
пристроїв.
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3.19 РЕЖИМ "АВТОМАТИЧНОГО ВИВОДУ 
ПОВІТРЯ".

У випадку нових систем опалення, особливо 
систем з підлоговим монтажем, дуже важливо 
забезпечити належний випуск повітря з системи. 
Ця функція полягає в періодичній активації ци-
ркулятора (100 сек ВВІМКН, 20 сек ВИМКН) та 
трьохходового клапана (120 сек санітарний, 120 
сек опалення).
Функція активується у двох різних режимах:

- щоразу з кожним новим живленням котла за-
лежно від встановлення параметру «А7;

- при одночасному натисканні на кнопки (3 та 5 
Мал. 2-1) на протязі 5 секунд, коли котельний 
агрегат знаходиться у режимі "stand-by".

  N.B.: у тому разі, коли котельний агрегат спо-
лучений з пультом ДУ CARV2, функцію "stand-by" 
можна викликати лише з пульта ДУ.

У першому випадку функція діє на протязі 8 хви-
лин, її можна перервати, натиснувши на кнопку 
перезапуску “Reset” (2); у другому випадку функція 
діє на протязі 18 годин, її можна перервати про-
стим вмиканням котельного агрегату.

На активацію функції вказує зображення зворот-
нього відліку на індикаторі (14).

3.20 ЩОРІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТА ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЮ.

Хоча б раз на рік слід проводити такі заходи.
- Перевірити, щоб PH води системи повинен бути 

в рамках від 6,5 до 8,5.
- Візуально перевірити на відсутність витоку 

води, окислювання сполучень та з'єднань, слідів 
накипу від конденсату в середині герметичної 
камери.

- Перевірити вміст сифону виводу конденсату.
- Перевірити, чи немає накопичування матеріалів, 

що заважають виведенню конденсату; крім того, 
перевірити, щоб вся система виведення конден-
сату працювала ефективно і не мала забивань.

- Візуально перевірити, щоб отвір запобіжного 
клапану води не був забитий.

- Перевірити, щоб подача в розширювальний 
бак системи опалення після зниження тиску на 
системі до нуля (читається з манометру котла), 
дорівнювала 1,0 бар.

- Перевірити, щоб статичний тиск системи (при 
холодній системі та після заповнення системи 
через кран наповнювання) був у рамках від 1 до 
1,2 бар.

- Візуально перевірити, щоб захисні та контроль-
ні прилади та пристрої не були пошкоджені, 
вимкнені та/або блоковані.

- Перевірити цілісність та надійність електричної 
системи, зокрема:

 - проводи електричного живлення повинні бути 
вкладені в ущільнювачі проводів;

 - не повинно бути слідів почорніння, закопчу-
вання та горіння.

- Перевірити правильність вмикання та роботи.
- Перевірити правильність тарування запальника 

в фазі виробництва гарячої води та в фазі опа-
лення.

- Перевірити правильність роботи пристроїв 
управління та регулювання, зокрема:

 - спрацювання датчиків регулювання системи 
опалення;

 - спрацювання термостату регулювання систе-
ми гарячої води;

- Перевірити герметичність газового контуру 
агрегату та всієї внутрішньої системи.

- Перевірити спрацювання пристрою в разі від-
сутності газу, контроль полум'я.

- Перевірити рівень димових газів CO2, вико-
ристовуючи функцію «Сажотрус» при трьох 
установлених потужностях і використовуючи 
параметри на зображенні. 3-14. У тому випад-
ку, коли отримані значення виходять за рамки 
встановленого діапазону, перевірити цілісність 
свічки вмикання/контролю за полум'ям та замі-
нити її у разі необхідності, разом з відповідним 
ущільненням. Після цього слід ввімкнути функ-
цію "повного тарування".

Увага: для нормальної роботи пристрою немає 
необхідності у відкриванні запальника, але у ви-
падку його демонтажу слід обов'язково замінити 
ущільнення.

N.B.: в ході періодичного щорічного технічного 
обслуговування слід також проводити огляд і 
технічне обслуговування системи опалення та 
перевірку її ефективності, як це передбачено 
діючими нормами.

CO2 при номіналь-
ній потужності

(99 %)

CO2 при середній 
потужності

(53 %)

CO2 при мінімаль-
ній потужності

(0 %)
G 20 9,20 ± 0,80 9,00 ± 0,80 9,00 ± 0,80

G 31 10,20 ± 1,00 10,00 ± 1,00 10,00 ± 1,00

 Зауваження:  виміри та тарування слід виконувати виключно за допо-
могою відповідним чином каліброваних інструментів та 
пристроїв.
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3.19 OTOMATİK TAHLİYE 
FONKSİYONU.

Yeni tesisatlarda, ve özellikle zemin tesisatları 
için hava alma işleminin doğru şekilde yapılması 
çok önemlidir. Sirkülasyon işlevinin (100 s ON, 
20 s OFF) ve 3 yollu valfın (120 s kullanım suyu, 
120 s kalorifer) evresel olarak aktif hale getiril-
mesinden ibarettir.
Bu fonksiyon iki farklı şekilde devreye sokulur: 

- “A7” parametresinin ayarlanmasına bağlı ola-
rak kombi her beslendiğinde;

-  düğmelere basarak ( 5 ve 3 Res. 2-1) 5 saniye 
için kazan stand-by modunda.

 NOT.: kombi CARV2 bağlı ise “stand-by” fonk-
siyonu sadece uzaktan kontrol paneli ile olur. 

Birinci durumda, fonksiyon 8 dakika sürer ve 
“reset” (2) düğmesi ile iptal edilebilir; ikinci 
durumda ise 18 saat sürer ve kombi çalıştırıldı-
ğında iptal olur.

Fonksiyonun durumu göstergedeki (14) geri 
sayım ile belirtilir.

3.20 CİHAZIN MANÜEL OLARAK 
KONTROL VE BAKIMI.

En azından yıllık periyotlarla aşağıda belirti-
len bakım ve kontrol işlemlerinin izlenmesi 
gereklidir.
- Suyun PH 6,5 ile 8,5 arasında olduğundan emin 

olun.
- Su kaçağı ve termik grup rakorlarında pas-

lanma izleri ve kapalı haznedeki yoğuşma 
birikimini görerek kontrol edin.

- Yoğuşma tahliye sifonu içeriğini denetleyin.
- Yoğuşma geçişini tıkayan madde artıkları 

olmadığını kontrol edin; ayrıca tüm yoğuşma 
tahliye devresinin açık ve iyi çalıştığını tespit 
edin.

- Su emniyet valfinin tahliyesinin tıkalı olmadı-
ğını görerek kontrol ediniz.

- Genleşme tankının yükünün,tesisatın basıncını 
sıfıra getirerek boşalttıktan sonra (kombinin 
manometresi üzerinden okunabilir), 1,0 bar 
seviyesinde olduğunu denetleyin.

- Tesisatın statik basıncının (soğuk tesisatta ve 
doldurma musluğu aracılığı ile tesisatın doldur-
duktan sonra) 1 ile 1,2 bar arasında olduğunu 
kontrol edin.

- Emniyet ve kontrol düzeneklerinin özellikle 
de aşağıdaki hususlar doğrultusunda, değiş-
tirilmemiş ve kısa devre yapmamış olduğunu 
kontrol edin.

- özellikle aşağıdakiler olmak üzere, elektrik 
tesisatının sağlam ve tam olduğunu kontrol 
ediniz : 

 - elektrik giriş kablolarının kablo yuvalarında 
olmaları gerekir;

 - kararma ve yanma izlerinin olmaması gerekir.
- Ateşleme ve işlevlerin sağlıklı yürütülmesinin 

kontrolü.
- Kombinin ısıtma ve kullanım suyu amaçlı 

çalışması esnasında doğru ayarlamalarının 
yapılmış olmasının kontrolü.

- Özellikle aşağıda belirtilen başta olmak üzere 
cihazın kumanda ve ayar aksamının sağlıklı 
çalışmasının kontrolü : 

 - tesisat ayarlama sondalarının müdahalesi;
 - Kullanım suyu ayar termostatının müdaha-

lesi;
- Cihazın ve tesisatın gaz devrelerinin sızdırmaz-

lığı kontrol edin.
- Gaz eksikliğine karşı iyonizasyonlu alev kont-

rolü cihazının müdahalesinin denetleyin.
- Şek 3-14 parametrelerinden faydalanarak her 

üç referans güçte uygulanan baca temizleme 
işlevi ile CO2 kontrolü yapın. Değer algıladıysa 
belirtilen tolerans dışında buji bütünlüğünü 
denetlemek ateşleme/algılama ve gerekirse 
değiştirin, hatta conta değiştirme. Bu noktada"-
Kalibrasyon tamamlandı" işlevini etkinleştirin.

Dikkat: normal bakım donanımları için yazıcı 
açmak için gerekli değildir, her ihtimale karşı, 
demonte ancak conta değiştirmeniz gerekir.

NOT.: yıllık bakıma ilave olarak, yürürlükteki 
teknik düzenlemeler tarafından belirtilenlere 
uygun dönemlerde ve biçimde ısıtma tesisatını 
ve enerji verimliliği,kontrolü yapmak gereklidir. 

CO 2 nominal güçte
(99 %)

CO 2 orta güçte
(53 %)

CO 2 asgari güçte
(0 %)

G 20 9,20 ± 0,80 9,00 ± 0,80 9,00 ± 0,80

G 31 10,00±1,00 10,00±1,00 10,00±1,00

 Not:   ölçümlerde ve kalibrasyonlarda düzenli olarak kalibre yapılan cihazları 
kullanınız.

35

IN
ST

A
LA

D
O

R
U

SU
A

R
IO

EN
CA

RG
AD

O 
DE

 M
AN

TE
NI

M
IE

NT
O

3.19 FUNCIÓN DE PURGA 
AUTOMÁTICA.

Cuando se cuenta con instalaciones de calefac-
ción nuevas, en particular en instalaciones de 
suelo, es muy importante que la desaireación se 
realice correctamente. La función consiste en la 
activación cíclica del circulador (100 s ON, 20 s 
OFF) y de la válvula de 3 vías (120 s sanitario, 
120 s calefacción).
La función se activa de dos modos diferentes:

- con cada nueva alimentación de la caldera en 
función de la configuración del parámetro 
«A7»;

- presionando simultáneamente los pulsadores (3 
y 5 Fig. 2-1) durante 5 segundos con la caldera 
en reposo.

  IMPORTANTE: si la caldera está conectada 
al CARV2 la función "stand-by" se acciona sólo 
desde el panel de mando remoto.

En el primer caso la función dura 8 minutos y 
puede interrumpirse presionando el pulsador 
"reset" (2); en el segundo caso dura 18 horas y 
puede interrumpirse simplemente encendiendo 
la caldera.

La activación de la función se señala con una 
cuenta regresiva en el indicador (14).

3.20 CONTROL Y MANTENIMIENTO 
ANUAL DEL APARATO.

Las siguientes operaciones de control y manteni-
miento se deben realizar al menos una vez al año.
- Comprobar que el PH del agua de la instalación 

esté comprendido entre 6,5 y 8,5.
- Comprobar la ausencia de pérdidas de agua y 

oxidaciones desde/en los racores y los restos 
de residuos de condensado en el interior de la 
cámara estanca.

- Comprobar el contenido del sifón de descarga 
de la condensación.

- Comprobar que no existan residuos de material 
que obstruyan el paso de la condensación; com-
probar además que todo el circuito de descarga 
de condensación esté libre y sea eficiente.

- Controlar visualmente que la descarga de la 
válvula 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 bar.

- Controlar visualmente que los dispositivos de 
seguridad y de control no hayan sido alterados 
y/o cortocircuitados.

- Comprobar la conservación y la integridad de 
la instalación eléctrica y especialmente:

 - Los cables de alimentación eléctrica deben 
estar dentro de los sujetacables.

 - No deben existir signos de ennegrecimiento 
o quemaduras.

- 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:

 - la intervención de las sondas de regulación 
de la instalación;

 - el funcionamiento del termostato de regula-
ción sanitaria;

- Controlar la estanqueidad del circuito de gas 
del equipo y de la instalación interior.

- Controlar el funcionamiento del dispositivo 
contra la falta de gas, control de la llama de 
ionización.

- Controlar el CO2 utilizando la función des-
hollinador a las tres potencias de referencia, 
utilizando los parámetros indicados en la figura 
Fig. 3-14. Si se detectan valores fuera de las 
tolerancias indicadas, controle la integridad de 
la bujía de encendido / detección y sustitúyala 
si es necesario, sustituyendo también la respec-
tiva junta. En este momento active la función 
"calibración completa".

Atención: no es necesario abrir el quemador 
para el mantenimiento normal del aparato, y si 
se desmonta es obligatorio sustituir la junta de 
estanqueidad.

IMPORTANTE: además del mantenimiento 
anual, debe efectuar periódicamente, con la fre-
cuencia que indica la legislación técnica vigente, 
el control de la instalación térmica y la eficiencia 
energética.

CO2 a pot. nominal
(99 %)

CO2 a pot. intermedia
 (53 %)

CO2 a pot. mínima
(0 %)

G 20 9,20 ± 0,80 9,00 ± 0,80 9,00 ± 0,80

G 31 10,20 ± 1,00 10,00 ± 1,00 10,00 ± 1,00

 Nota: las medidas y las calibraciones se deben realizar usando instrumentos 
regularmente calibrados.
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3.19 FUNKCIJA AUTOMATSKE ODZRAKE.
U slučaju novih uređaja za grejanje i naročito 
kada je reč o podnom grejanju, veoma je važno 
ispravno obaviti odzračivanje. Funkcija se sastoji 
od cikličke aktivacije cirkulatora (100 s ON, 20 
s OFF) i trokrakog ventila (120 s sanitarni, 120 
s grejanje).
Funkcija se aktivira na dva različita načina:

- pri svakom novom napajanju kotla na bazi 
podešavanja parametra “A7”;

- istovremenim pritiskom na dugmad (3 i 5 Sl. 
2-1) u trajanju od 5 sekunda sa kotlom u režimu 
stand-by.

 NAPOMENA: u slučaju da je kotao povezan 
na DPUV2 funkcija “stand-by” se postiže samo 
preko panela daljinskog upravljača.

U prvom slučaju funkcija traje 8 minuta a može 
se prekinuti pritiskom na dugme "reset" (2); u 
drugom slučaju traje 18 sati i može se prekinuti 
uključivanjem kotla.

Aktiviranje se funkcije signalizuje odbrojavanjem 
prikazanim na indikatoru (14).

3.20 GODIŠNJA KONTROLA I 
ODRŽAVANJE APARATA.

Svake godine se moraju obaviti sledeće operacije 
kontrole i održavanja.
- Uverite se da je PH vode uređaja u rasponu od 

6,5 do 8,5.
- Vizuelno se uverite da nema propuštanja vode 

i oksidacije na spojkama i tragova ostataka 
kondenzacije u unutrašnjosti zatvorene 
komore.

- Proverite sadržaj sifona i odvoda kondenzacije.
- Proverite da nema ostataka koji začepljavaju 

prolazak kondenzacije; sem toga uverite se da 
je čitav krug za odvod kondenzacije slobodan 
i efikasan.

- Vizuelno proverite da odvod bezbednosnog 
ventila vode nije začepljen.

- Proverite 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 kontrolni 
uređaji ne budu uništeni i/ili u kratkom spoju.

- 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.
- 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:

 - intervenciju sonde za prilagođavanje uređaja;
 - intervencije termostata za sanitarno 

prilagođavanje.
- Proverite nepropusnosti kruga za gas aparata i 

unutrašnjeg uređaja.
- Proverite inter venciju uređaja protiv 

pomanjkanja  gasa  kontrole  plamena 
jonizacijom.

- Proverite CO2 uz pomoć funkcije dimnjačar na 
tri referentne snage i uz pomoć parametara sa 
Sl.  3-14. U slučaju da otkrijete vrednosti izvan 
navedene tolerancije, kontrolišite celovitost 
svećice za uključivanje /otkrivanje i zamenite 
je ako bude potrebno, zamenite i odgovarajući 
zaptivač. Tada aktivirajte funkciju "kompletne 
kalibracije".

Pažnja: ne morate otvoriti gorionik prilikom 
normalnog održavanja aparata, u slučaju da 
to napravite, obavezno zamenite zaptivač za 
nepropusnost.

NAPOMENA:  kao dodatak godišnjem 
održavanju, morate obaviti kontrolu toplotnog 
uređaja i energetske efikasnosti, periodično i 
na način u skladu sa onim što navodi tehničko 
zakonodavstvo na snazi.

CO2 na naziv.snazi
(99 %)

CO2 na sred.snazi
(53 %)

CO2 n min.snazi
(0 %)

G 20 9,20 ± 0,80 9,00 ± 0,80 9,00 ± 0,80

G 31 10,20 ± 1,00 10,00 ± 1,00 10,00 ± 1,00

 NAPOMENA:  merenje i kalibracija se moraju obaviti korišćenjem pravilno 
kalibrisanih instrumenata.
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3.19 ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
СТРАВЛИВАНИЯ.

Для новых установок отопления и прежде всего 
для напольных установок, очень важно правиль-
но производить стравливание воздуха. Функция 
позволяет производить циклический запуск 
циркуляционного насоса (100 с ВКЛ, 20 с ВЫКЛ) и 
трехходового клапана (120 с ГВС, 120 с отопление). 
Функция активизируется двумя способами:

- каждый раз при подключении энергии питания 
котла, в зависимости от параметра «А7»; 

- нажимая одновременно на кнопки (3 и 5 рис. 2-1) 
в течении 5 секунд с котлом в режиме ожидания.

  Примечание: если котел подключен к CARV2 
функция "режима ожидания" может быть уста-
новлено только через панель дистанционного 
управления.

В первом случае функция длиться 8 минут и она 
может быть прервана нажимая на кнопку "сброса" 
(2), во втором случае, длиться 18 часов и для её 
прерывания достаточно включить котел.

При активизации функции на индикаторе (14) 
показывается обратный отсчёт.

3.20 ЕЖЕГОДНЫЙ КОНТРОЛЬ И 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ АГРЕГАТА.

Не реже одного раза в год следует выполнять сле-
дующие операции по техобслуживанию.
- Проверить, что PH воды в установке имеет 

значение от 6,5 и до 8,5.
- Визуально проверять отсутствие утечек воды и 

ржавчины в местах соединений а также конден-
сат в закрытой камере.

- Проверить содержание сифона слива конденса-
та.

- Проверить отсутствие остатков материала, ко-
торые загораживают проход конденсата; а также 
проверить, что весь контур слива конденсата 
свободен и эффективен.

- 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.

- Визуально проверять, чтобы предохранительные 
и управляющие устройства не были короткозам-
кнуты и/или подвергну ты несанкционирован-
ным изменениям.

- Проверять сохранность и целостность электро-
оборудования, в частности, следующее:

 - электрические провода должны проходить 
через специально предназначенные для этого 
кабельные каналы;

 - они не должны быть почерневшими или под-
горевшими.

- Проверять правильность включения и функци-
онирования агрегата.

- Проверять правильность тарирования горелки в 
режимах подогрева сантехнической воды и воды 
в отопительной системе.

- Проверять правильность функционирования 
управляющих и регулирующих устройств агре-
гата, в частности:

 - срабатывание датчиков регулировки в отопи-
тельной системе;

 - срабатывание термостата регулировки темпе-
ратуры ГВС.

- Проверить герметичность газовой системы 
агрегата и внутренней системы.

- Проверить срабатывание ионизационного де-
тектора пламени, при отсутствии газа.

- Проверить CO2, используя функцию трубочиста 
на трёх контрольных мощностях и пользуясь 
параметрами на рис. 3-14. Если обнаруживаются 
значения выходящие за указанный диапазон, 
проверить целостность электрода розжига/ 
контроля пламени и при необходимости, заме-
нить вместе с уплотнителем. Теперь необходимо 
подключить функцию “полное тарирование”.

Внимание! Нет необходимости открывать горелку 
для нормального техобслуживания прибора, в том 
случае, если демонтаж всё же выполнен, необхо-
димо заменить уплотнитель.

Примечание. В дополнение к ежегодному техоб-
служиванию, необходимо выполнять проверку 
системы отопления, периодичность и способ 
проведения устанавливаются действующими 
техническими стандартами.

CO2 при номинальной мощ.
(99 %)

CO2 при промежуточной
(53 %)

CO2 при минимальной мощ.
(0 %)

G 20 9,20 ± 0,80 9,00 ± 0,80 9,00 ± 0,80

G 31 10,20 ± 1,00 10,00 ± 1,00 10,00 ± 1,00

 Примечание: замеры и тарирования должны быть выполнены с помощью откалиброванного 
инструмента.
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3.19 AUTOMATIC VENT FUNCTION.
In the case of new central heating systems and 
in particular mode for floor systems, it is very 
important that dearation is performed correctly. 
The function consists of the cyclic activation of 
the pump (100 s ON, 20 s OFF) and the 3-way 
valve (120 s D.H.W., 120 s C.H.). 
The function is activated in two different ways:

- at each new boiler power supply, based on the 
setting of parameter “A7”;

- by pressing the buttons at the same time (3 
and 5 Fig. 2-1) for 5 seconds with the boiler in 
stand-by.

  N.B.: if the boiler is connected to the CARV2 
the “stand-by” function can only be activated 
via the remote control panel.

In the first case, the function has duration of 8 
minutes and it can be interrupted by pressing 
the “reset” button (2). In the second case it has 
duration of 18 hours and it can be interrupted by 
simply switching the boiler on.

Activation of the function is signalled by the 
countdown shown on the indicator (14).

3.20 YEARLY APPLIANCE CHECK AND 
MAINTENANCE.

The following checks and maintenance should 
be performed at least once a year.
- Check that the system's water PH is between 

6.5 and 8.5.
- Visually check for water leaks or oxidation 

from/on fittings and traces of condensate 
residues inside the sealed chamber.

- Check contents of the condensate drain trap.
- Check that there are no residues of material 

clogging the condensate passage; also check 
that the entire condensate drainage circuit is 
clear and efficient.

- Visually check that the water safety drain valve 
is not clogged.

- Check that, after discharging system pressure 
and bringing it to zero (read on boiler pressure 
gauge), the expansion vessel 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 
short-circuited.

- Check the condition and integrity of the elec-
trical system and in particular:

 - supply voltage cables must be inside the 
fairleads;

 - there must be no traces of blackening or 
burning.

- Check ignition and operation.
- Check correct calibration of the burner in 

domestic hot water and central heating phases.
- Check the operation of the appliance control 

and adjustment devices and in particular:
 - system regulation probes intervention;
 - domestic hot water control thermostat inter-

vention.
- Check sealing efficiency of the gas circuit and 

the internal system.
- Verify the intervention of the ionisation flame 

control no gas device:
- Check the CO2 by using the chimney sweep 

function at the three reference heat outputs (us-
ing the parameters indicated in the Fig. 3-14). 
Should values out of the indicated tolerance 
range be detected, check the integrity of the 
ignition / detection electrode and, if required, 
change it, also changing the relative gasket. At 
this point, activate the “complete calibration” 
function.

Attention: the burner does not need to be 
opened for normal maintenance of the appliance. 
However, should it be removed, you must change 
the gasket.

N.B.: in addition to yearly maintenance, you 
must also check the thermal system and energy 
efficiency, with the frequency and procedures 
that comply with the technical regulations in 
force.

CO2 at nominal output
(99 %)

CO2 at intermediate output
(53 %)

CO2 at minimum output
(0 %)

G 20 9.20 ± 0.80 9.00 ± 0.80 9.00 ± 0.80

G 31 10.20 ± 1.00 10.00 ± 1.00 10.00 ± 1.00

 N.B.:  measurements and calibration must be carried out by using regularly-calibrated instruments.
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3.21 ДЕМОНТАЖ ОБШИВКИ.
Для спрощення технічного обслуговування 
котла можна зняти обшивку, дотримуючись 
наступних простих інструкцій:
• Нижня решітка (Мал. 3-15a).
1) Відкрутити два гвинти (a).
2) Натиснути на гачки, що блокують нижню 

решітку (b) в напрямку до середини.
3) зняти решітку (b).
• Фронтальна панель (Мал. 3-15b).
4) Зняти пробки (c) та відкрутити гвинти (d).
5) Потягти на себе фронтальну панель (e) і 

зняти її з нижньої опори.

• Передня кришка (Мал. 3-15c).
6) Відкрутити два гвинти (g).
7) Злегка потягти на себе передню кришку 

(f).
8) Зняти передню кришку (f) зі стрижнів 

(h), потягнувши її на себе і піднімаючи 
доверху.
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3.21 ДЕМОНТАЖ ОБШИВКИ.
Для спрощення технічного обслуговування 
котла можна зняти обшивку, дотримуючись 
наступних простих інструкцій:
• Нижня решітка (Мал. 3-15a).
1) Відкрутити два гвинти (a).
2) Натиснути на гачки, що блокують нижню 

решітку (b) в напрямку до середини.
3) зняти решітку (b).
• Фронтальна панель (Мал. 3-15b).
4) Зняти пробки (c) та відкрутити гвинти (d).
5) Потягти на себе фронтальну панель (e) і 

зняти її з нижньої опори.

• Передня кришка (Мал. 3-15c).
6) Відкрутити два гвинти (g).
7) Злегка потягти на себе передню кришку 

(f).
8) Зняти передню кришку (f) зі стрижнів 

(h), потягнувши її на себе і піднімаючи 
доверху.
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3.21 KAPAĞIN SÖKÜLMESİ.
Kombi cihazının kolay bakımı için aşağıdaki ba-
sit talimatları uygulamak suretiyle cihaz kasasını 
sökebilirsiniz:
• Alt ızgara (Res. 3-15a).
1) Iki vidayı sökün (a).
2) Alt kapağı (b) tutan kancayı içe doğru itin.
3) (b) alt kapağı çıkartın.
• Aynası (Res. 3-15b).
4) (c) kapak vida kapağını çıkarın ve (d) sabit-

leme vidasını sökün.
5) Kendini (e) aynası çek ve yuvasından ayır.

• Cephe (Res. 3-15c).
6) Iki vidayı sökün (g).
7) Biraz kendinize karşı (f) çekin.
8) Kapağı bastırarak ve yukarı doğru kaldırarak 

(f) üst pimlerden (h) kurtarıp kendinizi doğ-
ru çekerek çıkarın.
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3.21 DESMONTAJE DEL 
REVESTIMIENTO.

Para un fácil mantenimiento de la caldera, se pue-
de desmontar completamente el revestimiento 
siguiendo estas simples instrucciones:
• Rejilla inferior (Fig. 3-15a).
1) Desatornille los dos tornillos (a).
2) Presione hacia el interior los ganchos que 

bloquean la rejilla inferior (b).
3) extraiga la rejilla (b).
• Frente (Fig. 3-15b).
4) Extraiga los tapones de cubierta (c) y desen-

rosque los tornillos (d).
5) Tire hacia sí el frente (e) y desengánchelo del 

asiento inferior.

• Fachada (Fig. 3-15c).
6) Desatornille los dos tornillos (g).
7) Tire ligeramente hacia sí mismo la fachada 

(f).
8) Desenganche la fachada (f) de los pernos (h) 

tirándola hacia sí y al mismo tiempo empuje 
hacia arriba.
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3.21 RASTAVLJANJE KUĆIŠTA.
Da bi se kotao mogao lako održavati, kućište se 
može kompletno rastaviti na način da sledite ova 
jednostavna uputstva:
• Donja rešetka (Sl. 3-15a).
1) Odvijte dva šrafa (a).
2) Pritisnite kuke prema unutra na način da 

blokiraju donju rešetku (b).
3) izvucite rešetku (b).
• Prednji poklopac (Sl. 3-15b).
4) Izvadite čepove za pokrivanje (c) i odvijte 

šrafove (d).
5) Povucite prema sebi prednji poklopac (e) i 

otkačite ga iz donjeg sedišta.

• Prednja strana (Sl. 3-15c).
6) Odvijte dva šrafa (g).
7) Lagano puvucite prema sebi prednju stranu 

(f).
8) Otkačite prednju stranu (f) iz zatikača (h) na 

način da povučete prema sebi i istovremeno 
gurnite prema gore.
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3.21 ДЕМОНТАЖ КОРПУСА.
Для упрощения технического обслуживания кот-
ла, возможно, полностью демонтировать корпус, 
следуя этим простым указаниям:
• Нижняя решётка (рис. 3-15a).
1) Отвинтить два винта (a).
2) Нажать на блокирующие крючки решётки 

вовнутрь (b).
3) снять решётку (b).
•Передняя панель (рис. 3-15b).
4) Снять колпачки (c) и отвинтить винты (d).
5) Потянуть на себя переднюю панель (e) и снять 

с нижнего гнезда.

• Главная панель (рис. 3-15c).
6) Отвинтить два винта (g).
7) Слегка потянуть на себя главную панель (f).
8) Снять главную панель (f) со штырей (h), тянуть 

её на себя и одновременно проталкивать вверх.
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3.21 CASING REMOVAL.
To facilitate boiler maintenance the casing can 
be completely removed as follows:
• Lower grid (Fig. 3-15a).
1) Loosen the two screws (a);
2) Press the hooks inwards, which block the 

lower grid (b).
3) Remove the grid (b).
• Front panel (Fig. 3-15b).
4) Remove the cover caps (c) and loosen screws 

(d).
5) Pull the front panel (e) towards you and 

release it from its lower seat.

• Front (Fig. 3-15c).
6) Loosen the two screws (g).
7) Pull the front (f) slightly towards you.
8) Release front (f) from pins (h) pulling it 

towards you while pushing it upwards at the 
same time.
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• Приладова панель (Мал. 3-15d).
9) Натиснути на гачки, що маються збоку 

від приладової панелі (і).
10) Відхилити приладову панель (і) на себе.

• Бокові панелі обшивки (Мал. 3-15e).
11) Відкрутити кріпильні гвинти (k) бокових 

панелей обшивки (j).
12) Зняти бокові панелі, вийнявши їх із задніх 

гнізд (Посил. X).

Посил. X
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• Приладова панель (Мал. 3-15d).
9) Натиснути на гачки, що маються збоку 

від приладової панелі (і).
10) Відхилити приладову панель (і) на себе.

• Бокові панелі обшивки (Мал. 3-15e).
11) Відкрутити кріпильні гвинти (k) бокових 

панелей обшивки (j).
12) Зняти бокові панелі, вийнявши їх із задніх 

гнізд (Посил. X).

Посил. X
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• Kontrol paneli (Res. 3-15d).
9) Kanca tarafında gösterge paneli (i) tuşuna 

basın.
10) Pano (i) için kendinize doğru.

• Yanal yanları (Res. 3-15e).
11) Yan kapağın (j) sabitleme vidalarını (k) gevşetin. 
12) Yan kapakları arka kancalarından çıkararak 

sökün (Ref. X). 

Ref. X
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• Panel de mandos (Fig. 3-15d).
9) Presione los ganchos que están en el panel 

de mandos (i).
10) Haga bascular el panel de mandos (i) hacia sí.

• Costados (Fig. 3-15e).
11) Desatornille los tornillos (k) de fijación de 

los costados (j).
12) Desmonte los costados extrayéndolos del 

asiento trasero (Ref. X).

Ref. X

IN
ST

A
LA

TE
R

K
O

R
IS

N
IK

O
D

R
ŽA

VA
LA

C

37

• Komandna tabla (Sl. 3-15d).
9) Pritisnite kuke na bočnoj strani komandne 

table (i).
10) Nagnite komandnu tablu (i) prema sebi.

• Bočne strane (Sl. 3-15e).
11) Odvijte šrafove za (k) pričvršćivanje bočnih 

strana (j).
12) Rastavite bočne strane na način da ih izvadite 

iz zadnjeg sedišta (Ref. X).

Ref. X
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• Приборный щиток (рис. 3-15d).
9) Нажать на крючки по бокам приборного 

щитка (i).
10) Откинуть приборный щиток (i) на себя.

• Боковые панели (рис. 3-15e).
11) Отвинтить крепёжные винты (k) боковых 

панелей (j).
12) Демонтировать боковые панели, снимая из 

сзади (п. X).

п. X
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• Control panel (Fig. 3-15d).
9) Press the hooks on the side of the control 

panel (i).
10) Tilt the control panel (i) towards you.

• Sides (Fig. 3-15e).
11) Loosen screws (k) of side fastening (j).
12) Remove the sides by extracting them from 

their rear seat (Rif. X).

Ref. X
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3.22 ЗМІННА ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ.
N.B.: дані в таблиці відповідають розмірам 
витяжної труби довжиною 0,5 м. Спожи-

вання газу відносяться до теплотворної 
здатності при температурі нижче 15 °C і при 
тиску 1013 мбар.

МЕТАН (G20) ПРОПАН (G31)

ТЕПЛОВА 
ПОТУЖНІСТЬ

ТЕПЛОВА 
ПОТУЖНІСТЬ МОДУЛЯЦІЯ ПОДАЧА ГАЗУ 

ЗАПАЛЬНИК
ПОДАЧА ГАЗУ 
ЗАПАЛЬНИК

(кВт) (ккал/год) (%) (м3/год) (кг/год)

23,6 20296
СИСТЕ-
МА ГВП

99 2,61 1,91
23,0 19780 97 2,54 1,86
22,0 18920 92 2,42 1,78
21,0 18060 87 2,31 1,70
20,5 17630

ОПАЛЕН.
+

СИСТЕ-
МА ГВП

85 2,25 1,65
19,0 16340 78 2,08 1,53
18,0 15480 73 1,97 1,45
17,0 14620 68 1,86 1,36
16,0 13760 64 1,75 1,28
15,0 12900 59 1,64 1,20
14,0 12040 54 1,53 1,12
13,0 11180 49 1,42 1,04
12,0 10320 45 1,30 0,96
11,0 9460 40 1,19 0,88
10,0 8600 35 1,09 0,80
9,0 7740 30 0,98 0,72
8,0 6880 25 0,87 0,64
7,0 6020 20 0,76 0,56
6,0 5160 15 0,65 0,48
5,0 4300 10 0,54 0,40
4,0 3440 5 0,43 0,32
3,0 2580 0 0,00 0,00

3.23 ПАРАМЕТРИ ГОРІННЯ.

G20 G31
Тиск подачі мбар (мм HО) 20 (204) 37 (377)
Діаметр газової форсунки мм 5,15 5,15
Масова пропускна здатність димових газів при номінальній потужності кг/год 40 41
Масова пропускна здатніть димових газів при мінімальній потужності кг/год 5 5
CO2 до Q. Ном./Мін. ±0,2 % 9,20/9,00 10,20/10,00
CO в 0% O2 до Q. Ном./Мін. ppm (часток на мільйон) 115/10 205/10
NOX в 0% O2 до Q. Ном./Мін. мг/кВт год 35/20 30/25
Температура димових газів при номінальній потужності °C 80 84
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 53 56

Параметри згоряння: умови виміру корисної 
продуктивності (температура лінії подачі/
температура лінії повернення = 80/60°C), 
базова температура повітря = 15 °С.
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3.22 ЗМІННА ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ.
N.B.: дані в таблиці відповідають розмірам 
витяжної труби довжиною 0,5 м. Спожи-

вання газу відносяться до теплотворної 
здатності при температурі нижче 15 °C і при 
тиску 1013 мбар.

МЕТАН (G20) ПРОПАН (G31)

ТЕПЛОВА 
ПОТУЖНІСТЬ

ТЕПЛОВА 
ПОТУЖНІСТЬ МОДУЛЯЦІЯ ПОДАЧА ГАЗУ 

ЗАПАЛЬНИК
ПОДАЧА ГАЗУ 
ЗАПАЛЬНИК

(кВт) (ккал/год) (%) (м3/год) (кг/год)

23,6 20296
СИСТЕ-
МА ГВП

99 2,61 1,91
23,0 19780 97 2,54 1,86
22,0 18920 92 2,42 1,78
21,0 18060 87 2,31 1,70
20,5 17630

ОПАЛЕН.
+

СИСТЕ-
МА ГВП

85 2,25 1,65
19,0 16340 78 2,08 1,53
18,0 15480 73 1,97 1,45
17,0 14620 68 1,86 1,36
16,0 13760 64 1,75 1,28
15,0 12900 59 1,64 1,20
14,0 12040 54 1,53 1,12
13,0 11180 49 1,42 1,04
12,0 10320 45 1,30 0,96
11,0 9460 40 1,19 0,88
10,0 8600 35 1,09 0,80
9,0 7740 30 0,98 0,72
8,0 6880 25 0,87 0,64
7,0 6020 20 0,76 0,56
6,0 5160 15 0,65 0,48
5,0 4300 10 0,54 0,40
4,0 3440 5 0,43 0,32
3,0 2580 0 0,00 0,00

3.23 ПАРАМЕТРИ ГОРІННЯ.

G20 G31
Тиск подачі мбар (мм HО) 20 (204) 37 (377)
Діаметр газової форсунки мм 5,15 5,15
Масова пропускна здатність димових газів при номінальній потужності кг/год 40 41
Масова пропускна здатніть димових газів при мінімальній потужності кг/год 5 5
CO2 до Q. Ном./Мін. ±0,2 % 9,20/9,00 10,20/10,00
CO в 0% O2 до Q. Ном./Мін. ppm (часток на мільйон) 115/10 205/10
NOX в 0% O2 до Q. Ном./Мін. мг/кВт год 35/20 30/25
Температура димових газів при номінальній потужності °C 80 84
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 53 56

Параметри згоряння: умови виміру корисної 
продуктивності (температура лінії подачі/
температура лінії повернення = 80/60°C), 
базова температура повітря = 15 °С.
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3.22 DEĞİŞKEN ISIL GÜÇ.
NOT.: tabloda yer alan güç değerleri 0,5 m 
emiş-tahliye baca borusu ile elde edilmişlerdir. 

Gaz debileri için 15°C derecenin altındaki ka-
lori gücü ile 1013 mbar basınç referans olarak 
alınmıştır.

METAN GAZI (G20) PROPAN GAZI (G31)

ISIL GÜÇ ISIL GÜÇ MODÜLASYON BRÜLÖR GAZ DEBİSİ BRÜLÖR GAZ DEBİSİ

(kW) (kcal/h) (%) (m3/h) (kg/h)

23,6 20296

KULL. SU.

99 2,61 1,91
23,0 19780 97 2,54 1,86
22,0 18920 92 2,42 1,78
21,0 18060 87 2,31 1,70
20,5 17630

KALO.
+

KULL. SU.

85 2,25 1,65
19,0 16340 78 2,08 1,53
18,0 15480 73 1,97 1,45
17,0 14620 68 1,86 1,36
16,0 13760 64 1,75 1,28
15,0 12900 59 1,64 1,20
14,0 12040 54 1,53 1,12
13,0 11180 49 1,42 1,04
12,0 10320 45 1,30 0,96
11,0 9460 40 1,19 0,88
10,0 8600 35 1,09 0,80
9,0 7740 30 0,98 0,72
8,0 6880 25 0,87 0,64
7,0 6020 20 0,76 0,56
6,0 5160 15 0,65 0,48
5,0 4300 10 0,54 0,40
4,0 3440 5 0,43 0,32
3,0 2580 0 0,00 0,00

3.23 YANMA PARAMETRELERİ.

G20 G31
Güç kaynağı gerilimi mbar (mm H2O) 20 (204) 37 (377)
Gaz enjektör çapı mm 5,15 5,15
Atık gaz kütlesinin nominal güçte debisi kg/h 40 41
Asgari kuvvette duman kütle debisi kg/h 5 5
CO2 M. Nom./Min. ±0,2 % 9,20 / 9,00 10,20 / 10,00
 %0 O2ile CO M. Nom./Min. ppm 115 / 10 205 / 10
NOX%0 O2 M. Nom./Min. mg/kWh 35 / 20 30 / 25
Nominal kuvvette atık gaz sıcaklığı °C 80 84
Minimum güçte atık gaz sıcaklığı °C 53 56

Yanma parametreleri: kullanışlı verim ölçü 
koşulları (gönderi sıcaklığı / dönüş sıcaklığı = 80 
/ 60 °C), ortam sıcaklığı referans = 15°C.
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3.22 POTENCIA TÉRMICA VARIABLE.
IMPORTANTE: los datos de potencia en la tabla 
han sido obtenidos con tubo de aspiración-des-

carga de longitud 0,5 m. Los caudales de gas se 
refieren al poder calorífico inferior a una tem-
peratura de 15°C y a una presión de 1013 mbar.

METANO (G20) PROPANO (G31)

POTENCIA 
TÉRMICA

POTENCIA 
TÉRMICA MODULACIÓN CAUDAL DE GAS-

QUEMADOR
CAUDAL DE GAS-

QUEMADOR

(kW) (kcal/h) (%) (m3/h) (kg/h)

23,6 20296

SANIT.

99 2,61 1,91
23,0 19780 97 2,54 1,86
22,0 18920 92 2,42 1,78
21,0 18060 87 2,31 1,70
20,5 17630

CALEF.
+

SANIT.

85 2,25 1,65
19,0 16340 78 2,08 1,53
18,0 15480 73 1,97 1,45
17,0 14620 68 1,86 1,36
16,0 13760 64 1,75 1,28
15,0 12900 59 1,64 1,20
14,0 12040 54 1,53 1,12
13,0 11180 49 1,42 1,04
12,0 10320 45 1,30 0,96
11,0 9460 40 1,19 0,88
10,0 8600 35 1,09 0,80
9,0 7740 30 0,98 0,72
8,0 6880 25 0,87 0,64
7,0 6020 20 0,76 0,56
6,0 5160 15 0,65 0,48
5,0 4300 10 0,54 0,40
4,0 3440 5 0,43 0,32
3,0 2580 0 0,00 0,00

3.23 PARÁMETROS DE COMBUSTIÓN.

G20 G31
Presión de alimentación mbar (mm H2O) 20 (204) 37 (377)
Diámetro inyector de gas mm 5,15 5,15
Caudal de masa de humos a potencia nominal kg/h 40 41
Caudal de masa de humos a potencia mínima kg/h 5 5
CO2 a Q. Nom./Mín. ±0,2 % 9,20 / 9,00 10,20 / 10,00
CO a 0% de O2 a Q. Nom./Mín. ppm 115 / 10 205 / 10
NOX a 0% de O2 a Q. Nom./Mín. mg/kWh 35 / 20 30 / 25
Temperatura humos a potencia nominal °C 80 84
Temperatura humos a potencia mínima °C 53 56

Parámetros de combustión: condiciones del 
rendimiento útil (flujo de temperatura / tempe-
ratura de retorno = 80/60 ° C), temperatura de 
referencia = medición de 15 ° C.
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3.22 PROMENJIVA TOPLOTNA SNAGA.
NAPOMENA:Podaci o snazi u tabeli se određuju 
sa cevi za usis-odvod dužine 0,5 m. Protok gasa 

se odnosi na toplotnu moć nižu u odnosu na 
temperaturu od 15°C i na pritisak od 1013 mbara.

METAN (G20) PROPAN (G31)

TERMIČKA 
SNAGA

TERMIČKA 
SNAGA MODULACIJA PROTOK GASA GORI-

ONIKA
PROTOK GASA GORI-

ONIKA

(kW) (kcal/h) (%) (m3/h) (kg/h)

23,6 20296

SANIT.

99 2,61 1,91
23,0 19780 97 2,54 1,86
22,0 18920 92 2,42 1,78
21,0 18060 87 2,31 1,70
20,5 17630

GREJ.
+

SANIT.

85 2,25 1,65
19,0 16340 78 2,08 1,53
18,0 15480 73 1,97 1,45
17,0 14620 68 1,86 1,36
16,0 13760 64 1,75 1,28
15,0 12900 59 1,64 1,20
14,0 12040 54 1,53 1,12
13,0 11180 49 1,42 1,04
12,0 10320 45 1,30 0,96
11,0 9460 40 1,19 0,88
10,0 8600 35 1,09 0,80
9,0 7740 30 0,98 0,72
8,0 6880 25 0,87 0,64
7,0 6020 20 0,76 0,56
6,0 5160 15 0,65 0,48
5,0 4300 10 0,54 0,40
4,0 3440 5 0,43 0,32
3,0 2580 0 0,00 0,00

3.23 PARAMETRI SAGOREVANJA.

G20 G31
Pritisak napajanja mbar (mm H2O) 20 (204) 37 (377)
Prečnik mlaznice za gas mm 5,15 5,15
Maseni protok dimnih gasova na nazivnoj snazi kg/h 40 41
Maseni protok dimnih gasova na minimalnoj snazi kg/h 5 5
CO2 na Q. Nom./Min. ±0,2 % 9,20 / 9,00 10,20 / 10,00
CO na 0% O2 na Q. Nom./Min. ppm 115 / 10 205 / 10
NOX na 0% O2 na Q. Nom./Min. mg/kWh 35 / 20 30 / 25
Temperatura dima na nazivnoj snazi °C 80 84
Temperatura dima na minimalnoj snazi °C 53 56

Parametri sagorevanja: uslovi merenja korisnih 
performansi (polazna temperatura / povratna 
temperatura = 80 / 60 °C), referentna temperatura 
ambijenta = 15 °C.
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3.22 ИЗМЕНЯЕМАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ 
МОЩНОСТЬ.

Примечание! данные мощности, приведен-
ные в таблице, получены при длине возду-

ховода всасывания/ дымоудаления равной 
0,5 м. Величины расхода газа приведены для 
минимальной тепловой мощности при тем-
пературе 15°C и давлении 1013 мбар.

МЕТАН (G20) ПРОПАН (G31)

ПОЛЕЗНАЯ ТЕПЛОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОЛЕЗНАЯ ТЕПЛОВАЯ 
МОЩНОСТЬ МОДУЛЯЦИЯ РАСХОД ГАЗА НА 

ГОРЕЛКЕ
РАСХОД ГАЗА НА 

ГОРЕЛКЕ

(кВт) (ккал/ч) (%) (м3/ч) (кг/ч)

23,6 20296

ГВС

99 2,61 1,91
23,0 19780 97 2,54 1,86
22,0 18920 92 2,42 1,78
21,0 18060 87 2,31 1,70
20,5 17630

ОТОП.
+

ГВС

85 2,25 1,65
19,0 16340 78 2,08 1,53
18,0 15480 73 1,97 1,45
17,0 14620 68 1,86 1,36
16,0 13760 64 1,75 1,28
15,0 12900 59 1,64 1,20
14,0 12040 54 1,53 1,12
13,0 11180 49 1,42 1,04
12,0 10320 45 1,30 0,96
11,0 9460 40 1,19 0,88
10,0 8600 35 1,09 0,80
9,0 7740 30 0,98 0,72
8,0 6880 25 0,87 0,64
7,0 6020 20 0,76 0,56
6,0 5160 15 0,65 0,48
5,0 4300 10 0,54 0,40
4,0 3440 5 0,43 0,32
3,0 2580 0 0,32 0,24

3.23 ПАРАМЕТРЫ ГОРЕНИЯ.

G20 G31
Давление питания мбар (мм H2O) 20 (204) 37 (377)
Диаметр газового сопла мм 5,15 5,15
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности кг/ч 40 41
Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности кг/ч 5 5
CO2 при Q. Ном./Мин. ±0,2 % 9,20 / 9,00 10,20 / 10,00
CO при 0% O2 при Q. Ном./Мин. ppm 115 / 10 205 / 10
NOX при 0% O2 при Q. Ном./Мин. мг/кВтч 35 / 20 30 / 25
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 80 84
Температура дымовых газов при минимальной мощности °C 53 56

Параметры горения: условия измерения КПД 
(температура подачи / температура возврата 
= 80 / 60 °C), контрольная температура окру-
жающей среды = 15°C.
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3.22 VARIABLE HEAT OUTPUT.
N.B.: the power data in the table has been ob-
tained with intake-exhaust pipe measuring 0.5 m 

in length. Gas flow rates refer to net heating value 
below a temperature of 15°C and at a pressure 
of 1013 mbar.

METHANE (G20) PROPANE (G31)

THERMAL  
POWER

THERMAL  
POWER MODULATION BURNER GAS 

FLOW RATE
BURNER GAS 
FLOW RATE

(kW) (kcal/h) (%) (m3/h) (kg/h)

23 6 20296

D.H.W.

99 2.61 1.91
23.0 19780 97 2.54 1.86
22.0 18920 92 2.42 1.78
21.0 18060 87 2.31 1.70
20.5 17630

CEN. 
HEAT.

+
D.H.W.

85 2.25 1.65
19.0 16340 78 2.08 1.53
18.0 15480 73 1.97 1.45
17.0 14620 68 1.86 1.36
16.0 13760 64 1.75 1.28
15.0 12900 59 1.64 1.20
14.0 12040 54 1.53 1.12
13.0 11180 49 1.42 1.04
12.0 10320 45 1.30 0.96
11.0 9460 40 1.19 0.88
10.0 8600 35 1.09 0.80
9.0 7740 30 0.98 0.72
8.0 6880 25 0.87 0.64
7.0 6020 20 0.76 0.56
6.0 5160 15 0.65 0.48
5.0 4300 10 0.54 0.40
4.0 3440 5 0.43 0.32
3.0 2580 0 0.00 0.00

3.23 COMBUSTION PARAMETERS.

G20 G31
Supply pressure mbar (mm H2O) 20 (204) 37 (377)
Gas nozzle diameter mm 5.15 5.15
Flue flow rate at nominal heat output kg/h 40 41
Flue flow rate at min heat output kg/h 5 5
CO2 at Q. Nom./Min. ±0,2 % 9.20 / 9.00 10.20 / 10.00
CO with 0% O2 at Nom./Min. Q. Nom./Min. ppm 115 / 10 205 / 10
NOX at 0% of O2 at Q. Nom./Min. mg/kWh 35 / 20 30 / 25
Flue temperature at nominal output °C 80 84
Flue temperature at minimum output °C 53 56

Combustion parameters: measuring conditions 
of useful efficiency (flow temperature/return 
temperature= 80/60 °C), ambient temperature 
reference = 15°C.
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3.24 ТЕХНІЧНІ ДАНІ.

Номінальна теплова потужність для виробництва гарячої води кВт (ккал/год) 24,6 (21174)
Номінальна теплова потужність для опалення кВт (ккал/год) 21,3 (18308)
Мінімальна теплова потужність подачі кВт (ккал/год) 3,1 (2630)
Номінальна теплова потужність системи ГВП (корисна) кВт (ккал/год) 23,6 (20296)
Номінальна теплова потужність системи опалення (корисна) кВт (ккал/год) 20,5 (17630)
Мінімальна теплова потужність подачі (корисна) кВт (ккал/год) 3,0 (2580)
(*) Тепловіддача корисна при потужності 80/60 Ном./Мін. % 96,3 / 98,1
(*) Тепловіддача корисна при потужності 50/30 Ном./Мін. % 101,2 / 108,6
(*) Тепловіддача корисна при потужності 40/30 Ном./Мін. % 104,6 / 109,1
Втрати тепла на обшивці з запальником Ввімкн/Вимкн (80-60°C) % 0,47 / 1,50
Втрати тепла на каміні з запальником Ввімкн/Вимкн (80-60°C) % 0,01 / 2,6
Максимальний робочий тиск контуру опалення бар 3
Максимальна робоча температура контуру опалення °C 90
Регульована температура системи опалення (макс. поле роботи) °C 20 - 85
Загальний об’єм розширювального баку для системи опалення l 5,8
Підпор в розширювальному баці бар 1,0
Вміст води в теплогенераторі l 1,9
Напір при продуктивності 1000 л/год кПа (м H 2 O) 29,4 (3,0)
Корисна теплова потужність виробництва гарячої води кВт (ккал/год) 23,6 (20296)
Регульована температура гарячої води системи ГВП °C 30 - 60
Мін. тиск (динамічний) в системі ГВП бар 0,3
Максимальний робочий тиск системи ГВП бар 10
Безперервна потужність вибору (при 30 °C) л/хв 12,2
Вага повного котла кг 33,9
Вага порожнього котла кг 32,0
Електричне підключення В/Гц 220 / 50
Номінальне споживання A 0,53
Установлена електрична потужність W 115
Потужність споживання циркуляційним насосом W 85
Потужність споживання вентилятором W 22
Захист електрообладнання - IPX5D
Температура продуктів горіння °C 75
Клас NOX - 5
NOX зважений мг/кВт год 28,0
Зважений CO мг/кВт год 20,4
Тип агрегату C13 / C33 / C43 / C53 / C63 / C83 / B23 / B33
Категорія II 2H3/P

- Значення з виробництва гарячої води від-
повідають динамічному тиску на вході в 2 
бар та температурі на вході в 15 °C; значення 
зняті зразу ж на виході з котла, приймаючи 
до уваги, що для одержання цих даних не-
обхідне змішування з холодною водою.

- (*) Показники ефективності відноситься до 
нижчої теплотворної здатності.

- 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.
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3.24 ТЕХНІЧНІ ДАНІ.

- Значення з виробництва гарячої води від-
повідають динамічному тиску на вході в 2 
бар та температурі на вході в 15 °C; значення 
зняті зразу ж на виході з котла, приймаючи 
до уваги, що для одержання цих даних не-
обхідне змішування з холодною водою.

- (*) Показники ефективності відноситься до 
нижчої теплотворної здатності.

- 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.

Номінальна теплова потужність для виробництва гарячої води кВт (ккал/год) 24,6 (21174)
Номінальна теплова потужність для опалення кВт (ккал/год) 21,3 (18308)
Мінімальна теплова потужність подачі кВт (ккал/год) 3,1 (2630)
Номінальна теплова потужність системи ГВП (корисна) кВт (ккал/год) 23,6 (20296)
Номінальна теплова потужність системи опалення (корисна) кВт (ккал/год) 20,5 (17630)
Мінімальна теплова потужність подачі (корисна) кВт (ккал/год) 3,0 (2580)
(*) Тепловіддача корисна при потужності 80/60 Ном./Мін. % 96,3 / 98,1
(*) Тепловіддача корисна при потужності 50/30 Ном./Мін. % 101,2 / 108,6
(*) Тепловіддача корисна при потужності 40/30 Ном./Мін. % 104,6 / 109,1
Втрати тепла на обшивці з запальником Ввімкн/Вимкн (80-60°C) % 0,47 / 1,50
Втрати тепла на каміні з запальником Ввімкн/Вимкн (80-60°C) % 0,01 / 2,6
Максимальний робочий тиск контуру опалення бар 3
Максимальна робоча температура контуру опалення °C 90
Регульована температура системи опалення (макс. поле роботи) °C 20 - 85
Загальний об’єм розширювального баку для системи опалення l 5,8
Підпор в розширювальному баці бар 1,0
Вміст води в теплогенераторі l 1,9
Напір при продуктивності 1000 л/год кПа (м H 2 O) 29,4 (3,0)
Корисна теплова потужність виробництва гарячої води кВт (ккал/год) 23,6 (20296)
Регульована температура гарячої води системи ГВП °C 30 - 60
Мін. тиск (динамічний) в системі ГВП бар 0,3
Максимальний робочий тиск системи ГВП бар 10
Безперервна потужність вибору (при 30 °C) л/хв 12,2
Вага повного котла кг 33,9
Вага порожнього котла кг 32,0
Електричне підключення В/Гц 220 / 50
Номінальне споживання A 0,53
Установлена електрична потужність W 115
Потужність споживання циркуляційним насосом W 85
Потужність споживання вентилятором W 22
Захист електрообладнання - IPX5D
Температура продуктів горіння °C 75
Клас NOX - 5
NOX зважений мг/кВт год 28,0
Зважений CO мг/кВт год 20,4
Тип агрегату C13 / C33 / C43 / C53 / C63 / C83 / B23 / B33
Категорія II 2H3/P
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3.24 TEKNİK VERİLER.

- Sıcak kullanım suyu ile ilgili veriler girişte dina-
mik basınç olarak 2 bar ve giriş sıcaklığı 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 karışım yapılması gerekmektedir.

- (*) Performanslar alt kalori gücüne referans 
edilmiştir.

- Kombi çalışırken ortaya çıkan azami ses 
gücü < 55 dBA’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.

Kullanma suyu nominal ısıl debisi kW (kcal/h) 24,6 (21174)
Kalorifer nominal ısıl kapasitesi kW (kcal/h) 21,3 (18308)
Asgari ısıl kapasite kW (kcal/h) 3,1 (2630)
Kullanım suyu termik nominal gücü (kullanılan) kW (kcal/h) 23,6 (20296)
Isıtma termik nominal gücü (kullanılan) kW (kcal/h) 20,5 (17630)
Minimum ısıl güç (kullanılan) kW (kcal/h) 3,0 (2580)
(*) Kullanılan ısıl verim 80/60 Nom./Asg. % 96,3 / 98,1
(*) Kullanılan ısıl verim 50/30 Nom./Asg. % 101,2 / 108,6
(*) Kullanılan ısıl verim 40/30 Nom./Asg. % 104,6 / 109,1
Brülör Off/On (80-60°C) kombi kapağından ısı kaybı % 0,47 / 1,50
Brülör Off/On (80-60°C) ile kombi bacasından ısı kaybı % 0,01 / 2,6
Kalorifer devresi maksimum işletme basıncı bar 3
Kalorifer devresi maksimum işletme sıcaklığı °C 90
Ayarlanabilir kalorifer sıcaklığı (max çalışma alanı) °C 20 - 85
Tesisat genleşme tankı toplam hacmi l 5,8
Genleşme tankı ön dolum bar 1,0
Kombi su muhteviyatı l 1,9
1000/h debi ile mevcut basma yüksekliği kPa (m H2O) 29,4 (3,0)
Sıcak su üretimi için kullanılan ısıl güç kW (kcal/h) 23,6 (20296)
Kullanma suyu ayarlanabilir sıcaklığı °C 30 - 60
Kullanım suyu devresi minimum basınç (dinamik) bar 0,3
Kullanım suyu devresi maksimum çalışma basıncı bar 10
Kesintisiz akış kapasitesi (∆T 30°C) l/dak 12,2
Dolu kombi ağırlığı kg 33,9
Boş kombi ağırlığı kg 32,0
Elektrik bağlantısı V/Hz 230 / 50
Nominal güç çekimi A 0,53
Kurulu elektrik gücü W 115
Sirkülasyon pompasının çektiği güç W 85
Fanın çektiği güç W 22
Elektrik tesisatı koruma derecesi - IPX5D
Yanma ürünleri sıcaklığı °C 75
NOX sınıfı - 5
Ağırlıklı NOX mg/kWh 28,0
Ağırlıklı CO mg/kWh 20,4
Cihaz türü C13 / C33 / C43 / C53 / C63 / C83 / B23 / B33
Kategori II 2H3/P
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3.24 DATOS TÉCNICOS.

- Los datos relativos a las prestaciones para agua 
caliente sanitaria se refieren a una presión de 
entrada dinámica de 2 bares y a una tempe-
ratura de entrada de 15°C; los valores se han 
medido inmediatamente después de la salida 
de la caldera, considerando que para obtener 
los datos declarados es necesaria la mezcla con 
agua fría.

- (*) Los rendimientos se refieren al poder calo-
rífico inferior.

- 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.

Caudal térmico nominal sanitario kW (kcal/h) 24,6 (21174)
Caudal térmico nominal calefacción kW (kcal/h) 21,3 (18308)
Caudal térmico mínimo kW (kcal/h) 3,1 (2630)
Potencia térmica nominal sanitario (útil) kW (kcal/h) 23,6 (20296)
Potencia térmica nominal calefacción (útil) kW (kcal/h) 20,5 (17630)
Potencia térmica mínima (útil) kW (kcal/h) 3,0 (2580)
(*) Rendimiento térmico útil 80/60 Nom./Mín. % 96,3 / 98,1
(*) Rendimiento térmico útil 50/30 Nom./Mín. % 101,2 / 108,6
(*) Rendimiento térmico útil 40/30 Nom./Mín. % 104,6 / 109,1
Pérdida de calor en el revestimiento con quemador Off/On (80-60 °C) % 0,47 / 1,50
Pérdida de calor en la chimenea con quemador Off/On (80-60 °C) % 0,01 / 2,6
Presión máx. de ejercicio en circuito de calefacción bar 3
Temperatura máx. de trabajo en circuito de calefacción °C 90
Temperatura regulable de calefacción (campo máx de trabajo) °C 20 - 85
Vaso de expansión de la instalación (volumen total) l 5,8
Precarga vaso de expansión bar 1,0
Contenido de agua del generador l 1,9
Columna de agua disponible con capacidad 1000 l/h kPa (m H2O) 29,4 (3,0)
Potencia térmica útil a la producción de agua caliente kW (kcal/h) 23,6 (20296)
Temperatura regulable agua caliente sanitaria °C 30 - 60
Presión mín. (dinámica) circuito sanitario bar 0,3
Presión máx. de ejercicio en circuito sanitario bar 10
Capacidad de detección continua (∆T 30°C) l/min 12,2
Peso caldera llena kg 33,9
Peso caldera vacía kg 32,0
Conexión eléctrica V/Hz 230 / 50
Absorción nominal A 0,53
Potencia eléctrica instalada W 115
Potencia absorbida por el circulador W 85
Potencia absorbida por el ventilador W 22
Protección de la instalación eléctrica del aparato - IPX5D
Temperatura de los productos de la combustión °C 75
Clase de NOX - 5
NOX ponderado mg/kWh 28,0
CO ponderado mg/kWh 20,4
Tipo aparato C13 / C33 / C43 / C53 / C63 / C83 / B23 / B33
Categoría II 2H3/P
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3.24 TEHNIČKI PODACI.

- 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.

- (*) Učinkovitost se odnosi na donju toplotnu 
snagu. 

- Maksimalna stvorena buka tokom rada kotla 
je < 55 dBA. 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 .

Maksimalni toplotni nazivni kapacitet kW (kcal/h) 24,6 (21174)
Nazivni toplotni kapacitet grejanja kW (kcal/h) 21,3 (18308)
Minimalni toplotni kapacitet kW (kcal/h) 3,1 (2630)
Minimalna toplotna nazivna snaga (korisna) kW (kcal/h) 23,6 (20296)
Nazivna toplotna snaga grejanja (korisna) kW (kcal/h) 20,5 (17630)
Minimalna toplotna snaga (korisna) kW (kcal/h) 3,0 (2580)
(*) Toplotna efikasnost 80/60 Nom./Min. % 96,3 / 98,1
(*) Toplotna efikasnost 50/30 Nom./Min. % 101,2 / 108,6
(*) Toplotna efikasnost 40/30 Nom./Min. % 104,6 / 109,1
Gubitak toplote na kućištu sa gorionikom On/Off (80-60°C) % 0,47 / 1,50
Gubitak toplote na kaminu sa gorionikom On/Off (80-60°C) % 0,01 / 2,6
Maks.pritisak rada kruga za grejanje bar 3
Maks.temperatura rada kruga za grejanje °C 90
Podesiva temperatura grejanja (maks područje rada) °C 20 - 85
Ekspanzioni sud uređaja ukupna zapremnina l 5,8
Predpunjenje ekspanzionog suda bar 1,0
Sadržaj vode generatora l 1,9
Raspoloživa prevalencija sa nosivošću 1000l/h kPa (m H2O) 29,4 (3,0)
Korisna termička snaga za proizvodnju tople vode kW (kcal/h) 23,6 (20296)
Prilagodljiva temperatura sanitarne tople vode °C 30 - 60
Min.(dinamički) pritisak sanitarnog kruga bar 0,3
Maks.pritisak rada sanitarnog kruga bar 10
Sposobnost stalnog uzimanja (∆T 30°C) l/min 12,2
Težina punog kotla kg 33,9
Težina praznog kotla kg 32,0
Električno povezivanje V/Hz 230 / 50
Nazivna apsorpcija A 0,53
Instalirana električna snaga W 115
Apsorpcija snage od strane cirkulatora W 85
Apsorpcija snage od strane ventilatora W 22
Zaštita električnog uređaja aparata - IPX5D
Temperatura produkata sagorevanja °C 75
Klasa NOX - 5
Zamišljeni NOX mg/kWh 28,0
Zamišljeni CO mg/kWh 20,4
Vrsta aparata C13 / C33 / C43 / C53 / C63 / C83 / B23 / B33
Kategorija II 2H3/P
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3.24 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

- Данные по подогретой сантехнической воде 
приведены для динамического давления 2 
бар и температуры на входе 15°C; значения 
измерены непосредственно на выходе кот-
ла; при этом считается, что для получения 
заявленных характеристик необходимо 
смешивание с холодной водой.

- (*) Величины приведены для минимальной 
тепловой мощности.

- Максимальный уровень шума, издаваемого 
при работе бойлера, составляет < 55 дБA. 
Ур о в е н ь  ш у м а ,  з а м е р е н н ы й  п р и 
испытаниях в частично звукопоглощающей 
камере при работе бойлера на полную 
тепловую мощность и длине воздуховодов, 
соответствующей установленным нормам.

Номинальная тепловая мощность ГВС кВт (ккал/ч) 24,6 (21174)
Номинальная тепловая мощность отопления кВт (ккал/ч) 21,3 (18308)
Минимальная тепловая мощность кВт (ккал/ч) 3,1 (2630)
Номинальная тепловая мощность ГВС (полезная) кВт (ккал/ч) 23,6 (20296)
Номинальная тепловая мощность отопления (полезная) кВт (ккал/ч) 20,5 (17630)
Минимальная тепловая мощность (полезная) кВт (ккал/ч) 3,0 (2580)
(*) Тепловой КПД при 80/60 Ном./Мин. % 96,3 / 98,1
(*) Тепловой КПД при 50/30 Ном./Мин. % 101,2 / 108,6
(*) Тепловой КПД при 40/30 Ном./Мин. % 104,6 / 109,1
Потери тепла на корпусе при вкл/выкл. горелке (80-60°C) % 0,47 / 1,50
Потери тепла на воздуховоде при вкл/выкл. горелке (80-60°C) % 0,01 / 2,6
Макс. рабочее давление в отопительной системе бар 3
Макс. рабочая температура в отопительной системе °C 90
Регулируемая температура отопления (макс рабочий диапазон) °C 20 - 85
Полный объем расширительного бака установки л 5,8
Предв. давление расширительного бака бар 1,0
Содержание воды генератора л 1,9
Напор при расходе 1000 л/час кПа (м H2O) 29,4 (3,0)
Полезная тепловая мощность подогрева сантехнической воды кВт (ккал/ч) 23,6 (20296)
Диапазон регулировки температуры подогретой сантехнической воды °C 30 - 60
Мин. давление (динамическое) системы ГВС бар 0,3
Макс. рабочее давление в системе ГВС бар 10
Удельный расход при непрерывной работе (ΔT 30 °C) Л/мин 12,2
Вес полного котла кг 33,9
Вес пустого котла кг 32,0
Подключение к электрической сети В/Гц 230 / 50
Номинальный потребляемый ток A 0,53
Установленная электрическая мощность Вт 115
Потребляемая мощность цирк. насоса Вт 85
Потребляемая мощность вентилятора Вт 22
Класс защиты электрооборудования агрегата - IPX5D
Температура продуктов сгорания °C 75
Класс NOX - 5
Взвешенный NOX мг/кВтч 28,0
Взвешенный CO мг/кВтч 20,4
Тип агрегата C13 / C33 / C43 / C53 / C63 / C83 / B23 / B33
Категория II 2H3/P
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3.24 TECHNICAL DATA.

- The data relating to domestic hot water perfor-
mance refer to a dynamic inlet pressure of  2 bar 
and an inlet temperature of 15 °C; the values 
are measured immediately at the boiler outlet, 
considering that to obtain the data declared, 
mixing with cold water is required.

- (*) Yields refer to the lower heating value.

- The max. sound level emitted during boiler 
operation is < 55 dBA. 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.

Domestic hot water nominal heat input kW (kcal/h) 24.6 (21174)
Central heating nominal heat input kW (kcal/h) 21.3 (18308)
Minimum heat input kW (kcal/h) 3.1 (2630)
Domestic hot water nominal heat output (useful) kW (kcal/h) 23.6 (20296)
Central heating nominal heat output (useful) kW (kcal/h) 20.5 (17630)
Minimum heat output (useful) kW (kcal/h) 3.0 (2580)
(*) Efficiency 80/60 Nom./Min. % 96.3 / 98.1
(*) Efficiency 50/30 Nom./Min. % 101.2 / 108.6
(*) Efficiency 40/30 Nom./Min. % 104.6 / 109.1
Casing losses with burner On/Off (80-60°C) % 0.47 / 1.50
Heat loss at flue with burner On/Off (80-60°C) % 0.01 / 2.6
Central heating circuit max. operating pressure bar 3
Maximum heating temperature °C 90
Adjustable heating temperature (max operation field) °C 20 - 85
System expansion vessel total volume l 5.8
Expansion vessel factory-set pressure bar 1.0
Appliance water content l 1.9
Head available with 1000 l/h flow rate kPa (m H2O) 29.4 (3.0)
Hot water production useful heat output kW (kcal/h) 23.6 (20296)
Domestic hot water adjustable temperature °C 30 - 60
Domestic hot water circuit min. pressure (dynamic) bar 0.3
Domestic hot water circuit max. operating pressure bar 10
Flow rate capacity in continuous duty (∆T 30°C) l/min 12.2
Weight of full boiler kg 33.9
Weight of empty boiler kg 32.0
Electrical connection V/Hz 230 / 50
Nominal power absorption A 0.53
Installed electric power W 115
Pump absorbed power W 85
Fan power absorbed power W 22
Equipment electrical system protection - IPX5D
Temperature of combustion products °C 75
NOX class - 5
Weighted NOX mg/kWh 28.0
Weighted CO mg/kWh 20.4
Type of appliance C13 / C33 / C43 / C53 / C63 / C83 / B23 / B33
Category II 2H3/P



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

CONDENSING

40

3.25 УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ЗАВОДСЬКОЇ ТАБЛИЧКИ.

N.B.: технічні дані наведені на заводській табличці котла

UKR
Md Модель

Cod. Md Код моделі

Sr N° Заводський номер

CHK Перевірка (контроль)

Cod. PIN Код PIN

Type Тип установки (пос. CEN TR 1749)

Qnw min. Мінімальна теплова продуктивність системи ГВП

Qn min. Мінімальна теплова продуктивність системи опалення

Qnw max. Максимальна теплова потужність для ГВП

Qn max. Максимальна теплова потужність для опалення

Pn min. Мінімальна теплова потужність подачі

Pn max. Максимальна теплова потужність подачі

PMS Максимальний тиск системи

PMW Максимальний тиск подачі системи ГВП

D Питома витрата

TM Максимальна робоча температура

NOx Class Клас NOх

CONDENSING Котел з конденсацією

40

3.25 УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ЗАВОДСЬКОЇ ТАБЛИЧКИ.

N.B.: технічні дані наведені на заводській табличці котла

UKR
Md Модель

Cod. Md Код моделі

Sr N° Заводський номер

CHK Перевірка (контроль)

Cod. PIN Код PIN

Type Тип установки (пос. CEN TR 1749)

Qnw min. Мінімальна теплова продуктивність системи ГВП

Qn min. Мінімальна теплова продуктивність системи опалення

Qnw max. Максимальна теплова потужність для ГВП

Qn max. Максимальна теплова потужність для опалення

Pn min. Мінімальна теплова потужність подачі

Pn max. Максимальна теплова потужність подачі

PMS Максимальний тиск системи

PMW Максимальний тиск подачі системи ГВП

D Питома витрата

TM Максимальна робоча температура

NOx Class Клас NOх

CONDENSING Котел з конденсацією

40

3.25 VERİLER PLAKASI AÇIKLAMASI.

NOT.: teknik veriler kombide veri plakasında verilmiştir

TUR
Md Model

Cod. Md Model kodu

Sr N° Sicil no

CHK Check (kontrol)

Cod. PIN PIN Kodu

Type Yükleme türü (Ref.CEN TR 1749)

Qnw min. Kullanım suyu minimum ısıl kapasitesi

Qn min. Kalorifer minimum ısıl kapasitesi

Qnw max. Kullanma suyu nominal ısıl debisi

Qn max. Isıtma minimum ısıl kapasitesi

Pn min. Minimum ısıl güç

Pn max. Maksimum ısıl güç

PMS Tesisat Maksimum basıncı

PMW Kullanma suyu azami basıncı

D Özgül debi

TM Azami çalışma ısısı

NOx Class NO sınıfı X

CONDENSING Yoğuşmalı kombi

40

3.25 LEYENDA DE LA PLACA DE DATOS.

IMPORTANTE: los datos técnicos se indican en la placa de datos en la caldera

SPA
Md Modelo

Cod. Md Código del modelo

Sr N° Matrícula

CHK Check (control)

Cod. PIN Código PIN

Type Tipo de instalación (ref. CEN TR 1749)

Qnw min. Capacidad térmica mínima sanitaria

Qn min. Capacidad térmica mínima calefacción

Qnw max. Potencia térmica máxima sanitario

Qn max. Potencia térmica mínima calefacción

Pn min. Potencia térmica mínima 

Pn max. Potencia térmica máxima

PMS Presión máxima de la instalación

PMW Presión máxima sanitario

D Caudal especifico

TM Temperatura máxima de trabajo

NOx Class Clase NOx

CONDENSING Caldera de condensación

40

3.25 OBJAŠNJENJA PLOČICE SA PODACIMA.

NAPOMENA: tehnički podaci su navedeni na pločici sa podacima koja se nalazi na kotlu

SCC
Md Model

Cod. Md Šifra modela

Sr N° Serijski broj

CHK Kontrola

Cod. PIN PIN šifra

Type Tip instalacije (ref. CEN TR 1749)

Qnw min. Minimalni toplotni kapacitet sanitarnog 
režima

Qn min. Minimalni toplotni kapacitet grejanja

Qnw max. Maksimalni toplotni sanitarni kapacitet

Qn max. Maksimalni toplotni kapacitet 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

CONDENSING Kondenzacijski kotao

40

3.25 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТАБЛИЧКИ С ДАННЫМИ.

Примечание: технические данные приведены на табличке данных котла

RUS
Md Модель

Cod. Md Код модели

Sr N° Серийный номер

CHK Проверка (контроль)

Cod. PIN Код PIN

Type Типология установки (см. CEN TR 1749)

Qnw min. Минимальная тепловая мощность ГВС

Qn min. Минимальная тепловая мощность ото-
пления

Qnw max. Максимальная потребляемая тепловая 
мощность ГВС

Qn max. Максимальная потребляемая тепловая 
мощность отопления

Pn min. Минимальная полезная тепловая мощность 

Pn max. Максимальная полезная тепловая мощность

PMS Максимальное Давление Установки

PMW Максимальное давление ГВС

D Удельный расход

TM Максимальная рабочая температура

NOx Class Класс NOх

CONDENSING Конденсационный котёл

40

3.25 KEY FOR DATA NAMEPLATE.

N.B.: the technical data is provided on the data plate on the boiler

ENG
Md Model

Cod. Md Model code

Sr N° Serial Number

CHK Check

Cod. PIN PIN code

Type Type of installation (ref. CEN TR 1749)

Qnw min. Minimum DHW heat input

Qn min. CH minimum heat input

Qnw max. DHW maximum heat input

Qn max. CH maximum heat input

Pn min. Minimum heat output

Pn max. Maximum heat output

PMS Maximum system pressure

PMW Maximum domestic hot water pressure

D Specific flow rate

TM Maximum operating temperature

NOx Class NOx Class

CONDENSING Condensing boiler
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Уповноважений Представник в Україні:

ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ОПТІМ»
за адресою: Україна, 03134, м. Київ, вул. Пшенична, 9.
У разі виникнення питань звертайтесь за телефоном гарячої лінії:
0800-50-70-45 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів на території України)

Будь-яку додаткову інформацію про сервіс Ви можете отримати на сайті www.optim.ua
Гарантія на котли Immergas дійсна в термін зазначений в гарантійних зобов’язаннях, що поставляються з котлами.
Термін служби виробу вказаний у гарантійних зобовязаннях.
Дата виготовлення вказана на виробі.

4343434343

Представитель изготовителя на территории РФ:
ООО «ИММЕРГАЗ» Москва, Наб. Академика Туполева, дом 15 стр.2 
Тел. (495)150-57-75
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Follow us

Immergas Italia

immergas.com

Immergas S.p.A.
42041 Brescello (RE) - Italy
Tel. 0522.689011
Fax 0522.680617

Certified company ISO 9001
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