
ZEUS
24 - 28 kW

Інструкція з експлуатації,
встановлення та технічного 

обслуговування

UA  ZEUS
28 kW

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

Теплова потужність 
корисна: макс. 28,0 кВт, 
мін. 11,0 кВт

Тип камери згорання: 
герметична камера 
згорання

Клас NOx: 3

Напруга 
електроживлення: 
220 В 

Частота струму: 50 Гц
Споживана 
потужність: 
145 Вт 

IPX4D
Максимальний тиск 
в контурі опалення: 
0,3 MПа

Максимальний тиск 
в контурі ГВП: 
0,8 МПа

аксимальна 
температура 
опалення: 90 °С

Габарити вантажного місця (довжина х 
ширина х висота, см): 97,4x64,1x43,4
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Інструкція з експлуатації,
встановлення та технічного 

обслуговування

UA

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

Теплова потужність 
корисна: макс. 28,0 кВт, 
мін. 11,0 кВт

Тип камери згорання: 
герметична камера 
згорання

Клас NOx: 3

Напруга 
електроживлення: 
220 В 

Частота струму: 50 Гц
Споживана 
потужність: 
145 Вт 

IPX4D
Максимальний тиск 
в контурі опалення: 
0,3 MПа

Максимальний тиск 
в контурі ГВП: 
0,8 МПа

аксимальна 
температура 
опалення: 90 °С

Габарити вантажного місця (довжина х 
ширина х висота, см): 97,4x64,1x43,4
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Інструкція з експлуатації,
встановлення та технічного 

обслуговування

UA

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

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

Тип камери згорання: 
герметична камера 
згорання

Клас NOx: 3

Напруга 
електроживлення: 
220 В 

Частота струму: 50 Гц
Споживана 
потужність: 
140 Вт 

IPX4D
Максимальний тиск 
в контурі опалення: 
0,3 MПа

Максимальний тиск 
в контурі ГВП: 
0,8 МПа

аксимальна 
температура 
опалення: 90 °С

Габарити вантажного місця (довжина х 
ширина х висота, см): 97,4x64,1x43,4
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Інструкція з експлуатації,
встановлення та технічного 

обслуговування

UA

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

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

Тип камери згорання: 
герметична камера 
згорання

Клас NOx: 3

Напруга 
електроживлення: 
220 В 

Частота струму: 50 Гц
Споживана 
потужність: 
140 Вт 

IPX4D
Максимальний тиск 
в контурі опалення: 
0,3 MПа

Максимальний тиск 
в контурі ГВП: 
0,8 МПа

аксимальна 
температура 
опалення: 90 °С

Габарити вантажного місця (довжина х 
ширина х висота, см): 97,4x64,1x43,4
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RUРуководство по 
эксплуатации

Котел настенный 
газовый:
ZEUS 28 kW

Тепловая мощность:
мин: 12,6 kW
макс.: 29,8 kW

Тип камеры 
сгорания:
закрытая камера 
сгорания

Тип используемого 
газа: природный 
(Метан) (G20)

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

Напряжение электропитания / частота:
230 V ~ 50 Hz

Потребляемая 
электрическая 
мощность: 145 W

Категория
II2H3+

Класс защиты
IPX4D

Тип
C12-C32-C42-C52-
C82-B22-B32

Максимальное 
давление системы 
отопления:
0,3 Мпа

Максимальное 
давление в контуре 
ГВС:
0,8 Мпа

Максимальная 
температура в 
контуре отопления:
90°C

Класс: 3 Габаритные размеры упаковки (длина Х 
ширина Х высота, см): 97,4x64,1x43,4

Год выпуска:
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RUРуководство по 
эксплуатации

Котел настенный 
газовый:
ZEUS 24 kW

Тепловая мощность:
мин: 10,5 kW
макс.: 25,5 kW

Тип камеры 
сгорания:
закрытая камера 
сгорания

Тип используемого 
газа: природный 
(Метан) (G20)

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

Напряжение электропитания / частота:
230 V ~ 50 Hz

Потребляемая 
электрическая 
мощность: 140 W

Категория
II2H3+

Класс защиты
IPX4D

Тип
C12-C32-C42-C52-
C82-B22-B32

Максимальное 
давление системы 
отопления:
0,3 Мпа

Максимальное 
давление в контуре 
ГВС:
0,8 Мпа

Максимальная 
температура в 
контуре отопления:
90°C

Класс: 3 Габаритные размеры упаковки (длина Х 
ширина Х высота, см): 97,4x64,1x43,4

Год выпуска:

ZEUS
24 kW
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ЗМІСТ

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

Загальні застереження.
Усі вироби Immergas захищені відповідною транспортною упаковкою. Матеріал повинен зберігатися в сухому та захищеному від атмосферних 
факторів 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 посібник з інструкціями містить технічну інформацію щодо встановлення котлів Immergas. Щодо інших питань, пов'язаних із встанов-
ленням самих котлів (наприклад, безпеки праці, охорони навколишнього середовища, запобігання нещасних випадків), необхідно дотримуватись 
норм чинного законодавства.
Встановлення і технічне обслуговування повинні виконуватись згідно з діючими правилами та інструкціями виробника кваліфікованим 
персоналом, що має також професійну кваліфікацію, тобто таким, що має певні технічні вміння у сфері систем опалення, згідно з законодавством, 
Невірне встановлення обладнання може завдати шкоди людям, тваринам чи майну, за що виробник не несе жодної відповідальності. Щоб 
правильно встановити прилад, уважно прочитайте цю інструкцію. Установка приладу повинна бути проведена кваліфікованим фахівцем, 
Сервіс Технічного Обслуговування Immergas в цьому сенсі виступає гарантом якості та професіоналізму.
Пристрій має використовуватись лише в тих цілях, для яких його було спеціально призначено. Будь-яке інше застосування вважається 
неправильним і, таким чином, потенційно небезпечним. У випадку помилки під час встановлення, експлуатації або технічного обслуговування, 
або у зв'язку з недотриманням чинного технічного регламенту, норм законодавства, або інструкцій, що містяться в цьому посібнику (а 
також наданих виробником), виробник звільняється від будь-якої відповідальності, договірної та позадоговірної, за можливі збитки, а також 
анулюється гарантія на пристрій. 

Продукт не призначений для країн ЄС
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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.

ЗМІСТ

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

Загальні застереження.
Усі вироби Immergas захищені відповідною транспортною упаковкою. Матеріал повинен зберігатися в сухому та захищеному від атмосферних 
факторів 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 посібник з інструкціями містить технічну інформацію щодо встановлення котлів Immergas. Щодо інших питань, пов'язаних із встанов-
ленням самих котлів (наприклад, безпеки праці, охорони навколишнього середовища, запобігання нещасних випадків), необхідно дотримуватись 
норм чинного законодавства.
Встановлення і технічне обслуговування повинні виконуватись згідно з діючими правилами та інструкціями виробника кваліфікованим 
персоналом, що має також професійну кваліфікацію, тобто таким, що має певні технічні вміння у сфері систем опалення, згідно з законодавством, 
Невірне встановлення обладнання може завдати шкоди людям, тваринам чи майну, за що виробник не несе жодної відповідальності. Щоб 
правильно встановити прилад, уважно прочитайте цю інструкцію. Установка приладу повинна бути проведена кваліфікованим фахівцем, 
Сервіс Технічного Обслуговування Immergas в цьому сенсі виступає гарантом якості та професіоналізму.
Пристрій має використовуватись лише в тих цілях, для яких його було спеціально призначено. Будь-яке інше застосування вважається 
неправильним і, таким чином, потенційно небезпечним. У випадку помилки під час встановлення, експлуатації або технічного обслуговування, 
або у зв'язку з недотриманням чинного технічного регламенту, норм законодавства, або інструкцій, що містяться в цьому посібнику (а 
також наданих виробником), виробник звільняється від будь-якої відповідальності, договірної та позадоговірної, за можливі збитки, а також 
анулюється гарантія на пристрій.
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ЗМІСТ

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

Загальні застереження.
Усі вироби Immergas захищені відповідною транспортною упаковкою. Матеріал повинен зберігатися в сухому та захищеному від атмосферних 
факторів 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 посібник з інструкціями містить технічну інформацію щодо встановлення котлів Immergas. Щодо інших питань, пов'язаних із встанов-
ленням самих котлів (наприклад, безпеки праці, охорони навколишнього середовища, запобігання нещасних випадків), необхідно дотримуватись 
норм чинного законодавства.
Встановлення і технічне обслуговування повинні виконуватись згідно з діючими правилами та інструкціями виробника кваліфікованим 
персоналом, що має також професійну кваліфікацію, тобто таким, що має певні технічні вміння у сфері систем опалення, згідно з законодавством, 
Невірне встановлення обладнання може завдати шкоди людям, тваринам чи майну, за що виробник не несе жодної відповідальності. Щоб 
правильно встановити прилад, уважно прочитайте цю інструкцію. Установка приладу повинна бути проведена кваліфікованим фахівцем, 
Сервіс Технічного Обслуговування Immergas в цьому сенсі виступає гарантом якості та професіоналізму.
Пристрій має використовуватись лише в тих цілях, для яких його було спеціально призначено. Будь-яке інше застосування вважається 
неправильним і, таким чином, потенційно небезпечним. У випадку помилки під час встановлення, експлуатації або технічного обслуговування, 
або у зв'язку з недотриманням чинного технічного регламенту, норм законодавства, або інструкцій, що містяться в цьому посібнику (а 
також наданих виробником), виробник звільняється від будь-якої відповідальності, договірної та позадоговірної, за можливі збитки, а також 
анулюється гарантія на пристрій. 
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Уважаемый клиент, 
Поздравляем Вас с покупкой высококачественного изделия компании Immergas, которая на долгое время обеспечит Вам комфорт и надёжность. Как клиент 
компании Immergas вы всегда можете рассчитывать на нашу авторизированную сервисную службу, всегда готовую обеспечить постоянную и эффективную 
работу Вашего бойлера. Внимательно прочитайте нижеследующие страницы: вы сможете найти в них полезные советы по работе агрегата, соблюдение 
которых, только увеличит у вас чувство удовлетворения от приобретения котла фирмы Immergas. При необходимости проведения ремонта и планового 
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указаний, содержащихся в настоящей инструкции (или в любом случае предоставленных изготовителем), с изготовителя снимается любая контрактная или 
внеконтрактная ответственность за могущий быть причиненным ущерб, а также аннулируется имевшаяся гарантия.
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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.
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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 any interventions or routine maintenance contact Immergas Authorised Centres: these have original spare parts and boast of specific preparation directly 
from the manufacturer.

General recommendations
All Immergas products are protected with packaging suitable for transport. The material must be stored in dry environments and protected from bad weather.
The instruction book is an integral and important part of the product and must be consigned to the user also in the case of transfer of ownership.
It must be kept well and consulted carefully, as all of the warnings supply important indications for safety in the installation, use and maintenance stages.
This instruction booklet contains technical information on how installing Immergas boilers. For other issues related to installation of boilers (i.e.: safety in work 
sites, environment protection, injury prevention), comply with the laws in force and technical standards.
Installation and maintenance must be performed in compliance with the regulations in force, according to the manufacturer and professionally qualified staff, 
intending staff with specific technical skills in the plant sector.
Improper installation or assembly of Immergas appliance and/or components, accessories, kit and devices can cause unexpected problems to persons, animals 
and objects. Read the provided product instructions carefully in order to install the product correctly. Maintenance must be carried out by skilled technical 
staff. The Immergas  Authorised After-sales Service represents a guarantee of qualifications and professionalism.
The appliance must only be destined for the use for which it has been expressly declared. Any other use must be considered improper and therefore dangerous.
In the case of errors during installation, running and maintenance due tot he failure to comply with the technical laws in force, standards or the 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.
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Ці котли використовуються для нагрівання води 
до температури нижче, ніж температура кипіння 
при атмосферному тиску.
Вони повинні під'єднуватися до системи опа-
лення і до мережі розподілу води домашнього 
вжитку відповідно до їх потужності та експлу-
атаційних якостей. 
Термообробка «антилегіонелла» накопичу-
вального бойлеру Immergas (активується за 
допомогою спеціальної функції, розташованої 
на передбачених терморегулювальних системах): 
протягом цієї фази температура води всере-
дині резервуара перевищує 60 °C з відносною 
небезпекою опіків. Тримати під контролем 
таку функцію гарячої води (та інформувати 
користувачів), щоб уникнути непередбачува-
них наслідків апріорі стосовно людей, тварин, 
речей. За необхідності має бути встановлений 
термостатичний клапан випускного отвору 
гарячої води, щоб уникнути опіків.

дження у разі спрацювання запобіжного клапана 
(якщо він не має воронки для відведення) або у 
разі витоку з гідравлічних з’єднань; в інакшому 
випадку виробник не може нести відпові-
дальність за жодну шкоду, завдану побутовим 
електроприладам.
У разі виникнення аномалій, пошкоджень 
або невірної роботи необхідно дезактивувати 
пристрій та викликати уповноважену технічну 
службу (наприклад, з Центру технічного обслу-
говування Immergas, що має необхідну технічну 
підготовку та запасні частини від виробника). Ні 
в якому разі не слід намагатися відремонтувати 
або перевірити прилад самостійно, без сторон-
ньої допомоги.
Недотримання наведених вище правил тягне 
за собою особисту відповідальність та втрату 
гарантії.

Увага: встановлення на стіну повинне 
забезпечувати стабільну та надійну підтримку 
для самого генератора.
Дюбелі (поставляються у комплекті) у разі 
наявності опорної скоби або кондуктора для 
кріплення повинні використовуватися виключно 
для кріплення останніх до стіни; вони можуть 
забезпечити необхідну опору лише в тому 
випадку, якщо вставлені вірно (згідно правил 
поводження з технікою) в стіни, що збудовані 
з повної або напівповної цегли. У випадку 
стін  з обмеженими несучими властивостями, 
необхідно спочатку провести перевірку щодо 
достатньої міцності місця кріплення котла.

ПРИМІТКА:гвинти для анкерів з шестигран-
ною головкою, присутні у блістері, можна 
використовувати тільки для кріплення крон-
штейна на стіну.

1 ІНСТРУКЦІЯ  
З МОНТАЖУ

1.1 ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ.
Котел Zeus kW призначений виключно для на-
стінного монтажу; він має застосовуватись для 
опалення приміщень і гарячого водопостачання 
у побутових і аналогічних цілях. 
Місце встановлення приладу Immergas та його 
аксесуарів повинно мати відповідні характери-
стики (технічні та структурні), що дозволяють 
(зажди безпечно, ефективно та легко):
- здійснення монтажу (відповідно до вимог тех-

нічного законодавства та технічних норм);
- здійснення технічного обслуговування (в тому числі 

запланованого, регулярного, звичайного, позачерго-
вого);

- здійснення демонтажу (назовні, в місці, перед-
баченому для завантаження і транспортування 
обладнання та компонентів), а також його 
можливої заміни аналогічним приладом і/або 
компонентами

Стіна повинна бути рівною, без виступів або 
заглиблень, щоб дозволяти доступ із заднього 
боку. Ні в якому разі не передбачене встанов-
лення цих приладів та устаткування на підлогу 
або на фундамент (МАЛ. 1-1).
У залежності від зміні типу установки також 
змінюється класифікація котла, а саме:

- Котел типу B22 встановлюється з використанням 
відповідної повітрозаборної труби безпосередньо 
по місцю встановлення котла  .

- Котел типу С встановлюється за допомогою 
концентричних труб або інших типів каналів, 
передбачених для котлів із герметичною каме-
рою для забору повітря та викидання диму.

Тільки досвідчений та кваліфікований сантехнік 
уповноважений виконувати монтаж газових 
котлів Immergas.
Встановлення має здійснюватись згідно 
з положеннями діючого законодавства і 
згідно з місцевими технічними правилами 
із застосуванням належних технічних знань.

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

Встановлення котла Zeus kW у разі подавання 
зрідженого газу (ЗПГ) чи суміші пропану та 
повітря у балонах має відповідати правилам для 
газів, що мають щільність вище щільності повітря 
(однак зверніть увагу, що це, наприклад, не єдине 
обмеження: також заборонене встановлення 
котлів, що живляться вищевказаним паливом, у 
заглиблених приміщеннях).
До початку встановлення пристрою необхідно 
перевірити його цілісність після перевезення; 
у разі виникнення сумнівів негайно зверніться 
до постачальника. Елементи упаковки (скоби, 
цвяхи, пластикові пакети, пінопласти, тощо..) 
повинні залишатися поза досяжністю дітей, 
оскільки вони є потенційно небезпечними. У 
разі, якщо прилад буде розташований у сере-
дині або серед меблів, необхідно забезпечити 
достатнє місце для виконання нормальних робіт 
із технічного обслуговування; рекомендується 
залишити щонайменше 3 см між корпусом котла 
та вертикальними стінками меблів.
Над котлом має бути простір, що дозволяє 
ремонтувати димохід. Під котлом простір має 
становити не менше 60 см для забезпечення 
можливості заміни магнієвого анода.
Біля приладу не повинні знаходитися жодні лег-
козаймисті предмети (папір, ганчірки, пластик, 
полістирол, тощо).
Доцільно не розміщувати під котлом електро-
побутові прилади через можливість їх пошко-

Умовні позначення:
 G - Підключення газу
 R - Повернення з системи опалення
 M - Подача в систему опалення
 RC - Контур гарячої води (опціо-

нально)
 AC - Вихід гарячої сантехнічної води
 AF - Вхід холодної сантехнічної води 
 V - Електричне підключення

1.2 ОСНОВНІ РОЗМІРИ.

Висота 
(мм)

Ширина 
(мм)

Глибина 
(мм)
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Ці котли використовуються для нагрівання води 
до температури нижче, ніж температура кипіння 
при атмосферному тиску.
Вони повинні під'єднуватися до системи опа-
лення і до мережі розподілу води домашнього 
вжитку відповідно до їх потужності та експлу-
атаційних якостей. 
Термообробка «антилегіонелла» накопичу-
вального бойлеру Immergas (активується за 
допомогою спеціальної функції, розташованої 
на передбачених терморегулювальних системах): 
протягом цієї фази температура води всере-
дині резервуара перевищує 60 °C з відносною 
небезпекою опіків. Тримати під контролем 
таку функцію гарячої води (та інформувати 
користувачів), щоб уникнути непередбачува-
них наслідків апріорі стосовно людей, тварин, 
речей. За необхідності має бути встановлений 
термостатичний клапан випускного отвору 
гарячої води, щоб уникнути опіків.

(якщо він не має воронки для відведення) або у 
разі витоку з гідравлічних з’єднань; в інакшому 
випадку виробник не може нести відпові-
дальність за жодну шкоду, завдану побутовим 
електроприладам.
У разі виникнення аномалій, пошкоджень 
або невірної роботи необхідно дезактивувати 
пристрій та викликати уповноважену технічну 
службу (наприклад, з Центру технічного обслу-
говування Immergas, що має необхідну технічну 
підготовку та запасні частини від виробника). Ні 
в якому разі не слід намагатися відремонтувати 
або перевірити прилад самостійно, без сторон-
ньої допомоги.
Недотримання наведених вище правил тягне 
за собою особисту відповідальність та втрату 
гарантії.

Увага: встановлення на стіну повинне 
забезпечувати стабільну та надійну підтримку 
для самого генератора.
Дюбелі (поставляються у комплекті) у разі 
наявності опорної скоби або кондуктора для 
кріплення повинні використовуватися виключно 
для кріплення останніх до стіни; вони можуть 
забезпечити необхідну опору лише в тому 
випадку, якщо вставлені вірно (згідно правил 
поводження з технікою) в стіни, що збудовані 
з повної або напівповної цегли. У випадку 
стін  з обмеженими несучими властивостями, 
необхідно спочатку провести перевірку щодо 
достатньої міцності місця кріплення котла.

ПРИМІТКА:гвинти для анкерів з шестигран-
ною головкою, присутні у блістері, можна 
використовувати тільки для кріплення крон-
штейна на стіну.

1 ІНСТРУКЦІЯ  
З МОНТАЖУ

1.1 ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ.
Котел Zeus kW призначений виключно для на-
стінного монтажу; він має застосовуватись для 
опалення приміщень і гарячого водопостачання 
у побутових і аналогічних цілях. 
Місце встановлення приладу Immergas та його 
аксесуарів повинно мати відповідні характери-
стики (технічні та структурні), що дозволяють 
(зажди безпечно, ефективно та легко):
- здійснення монтажу (відповідно до вимог тех-

нічного законодавства та технічних норм);
- здійснення технічного обслуговування (в тому числі 

запланованого, регулярного, звичайного, позачерго-
вого);

- здійснення демонтажу (назовні, в місці, перед-
баченому для завантаження і транспортування 
обладнання та компонентів), а також його 
можливої заміни аналогічним приладом і/або 
компонентами

Стіна повинна бути рівною, без виступів або 
заглиблень, щоб дозволяти доступ із заднього 
боку. Ні в якому разі не передбачене встанов-
лення цих приладів та устаткування на підлогу 
або на фундамент (МАЛ. 1-1).
У залежності від зміні типу установки також 
змінюється класифікація котла, а саме:

- Котел типу B22 встановлюється з використанням 
відповідної повітрозаборної труби безпосередньо 
по місцю встановлення котла  .

- Котел типу С встановлюється за допомогою 
концентричних труб або інших типів каналів, 
передбачених для котлів із герметичною каме-
рою для забору повітря та викидання диму.

Тільки досвідчений та кваліфікований сантехнік 
уповноважений виконувати монтаж газових 
котлів Immergas.
Встановлення має здійснюватись згідно з 
положеннями діючого законодавс тва і 
згідно з місцевими технічними правилами із 
застосуванням належних технічних знань.
Увага: виробник не несе відповідальності 
за будь-які збитки, завдані котлами, 
демонтованими з інших систем, або за будь-
які невідповідності такого обладнання. 
Встановлення котла Zeus kW у разі подавання 
зрідженого газу (ЗПГ) чи суміші пропану та 
повітря у балонах має відповідати правилам для 
газів, що мають щільність вище щільності повітря 
(однак зверніть увагу, що це, наприклад, не єдине 
обмеження: також заборонене встановлення 
котлів, що живляться вищевказаним паливом, у 
заглиблених приміщеннях).
До початку встановлення пристрою необхідно 
перевірити його цілісність після перевезення; 
у разі виникнення сумнівів негайно зверніться 
до постачальника. Елементи упаковки (скоби, 
цвяхи, пластикові пакети, пінопласти, тощо..) 
повинні залишатися поза досяжністю дітей, 
оскільки вони є потенційно небезпечними. У 
разі, якщо прилад буде розташований у сере-
дині або серед меблів, необхідно забезпечити 
достатнє місце для виконання нормальних робіт 
із технічного обслуговування; рекомендується 
залишити щонайменше 3 см між корпусом котла 
та вертикальними стінками меблів.
Над котлом має бути простір, що дозволяє 
ремонтувати димохід. Під котлом простір має 
становити не менше 60 см для забезпечення 
можливості заміни магнієвого анода.
Біля приладу не повинні знаходитися жодні лег-
козаймисті предмети (папір, ганчірки, пластик, 
полістирол, тощо).
Доцільно не розміщувати під котлом електро-
побутові прилади через можливість їх пошко-
дження у разі спрацювання запобіжного клапана 

Умовні позначення:
 G - Підключення газу
 R - Повернення з системи опалення
 M - Подача в систему опалення
 RC - Контур гарячої води (опціо-

нально)
 AC - Вихід гарячої сантехнічної води
 AF - Вхід холодної сантехнічної води 
 V - Електричне підключення

1.2 ОСНОВНІ РОЗМІРИ.

Висота 
(мм)

Ширина 
(мм)

Глибина 
(мм)

890 580 380
Підключення
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G R M AC AF
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Ці котли використовуються для нагрівання води 
до температури нижче, ніж температура кипіння 
при атмосферному тиску.
Вони повинні під'єднуватися до системи опа-
лення і до мережі розподілу води домашнього 
вжитку відповідно до їх потужності та експлу-
атаційних якостей. 
Термообробка «антилегіонелла» накопичу-
вального бойлеру Immergas (активується за 
допомогою спеціальної функції, розташованої 
на передбачених терморегулювальних системах): 
протягом цієї фази температура води всере-
дині резервуара перевищує 60 °C з відносною 
небезпекою опіків. Тримати під контролем 
таку функцію гарячої води (та інформувати 
користувачів), щоб уникнути непередбачува-
них наслідків апріорі стосовно людей, тварин, 
речей. За необхідності має бути встановлений 
термостатичний клапан випускного отвору 
гарячої води, щоб уникнути опіків.

(якщо він не має воронки для відведення) або у 
разі витоку з гідравлічних з’єднань; в інакшому 
випадку виробник не може нести відпові-
дальність за жодну шкоду, завдану побутовим 
електроприладам.
У разі виникнення аномалій, пошкоджень 
або невірної роботи необхідно дезактивувати 
пристрій та викликати уповноважену технічну 
службу (наприклад, з Центру технічного обслу-
говування Immergas, що має необхідну технічну 
підготовку та запасні частини від виробника). Ні 
в якому разі не слід намагатися відремонтувати 
або перевірити прилад самостійно, без сторон-
ньої допомоги.
Недотримання наведених вище правил тягне 
за собою особисту відповідальність та втрату 
гарантії.

Увага: встановлення на стіну повинне 
забезпечувати стабільну та надійну підтримку 
для самого генератора.
Дюбелі (поставляються у комплекті) у разі 
наявності опорної скоби або кондуктора для 
кріплення повинні використовуватися виключно 
для кріплення останніх до стіни; вони можуть 
забезпечити необхідну опору лише в тому 
випадку, якщо вставлені вірно (згідно правил 
поводження з технікою) в стіни, що збудовані 
з повної або напівповної цегли. У випадку 
стін  з обмеженими несучими властивостями, 
необхідно спочатку провести перевірку щодо 
достатньої міцності місця кріплення котла.

ПРИМІТКА:гвинти для анкерів з шестигран-
ною головкою, присутні у блістері, можна 
використовувати тільки для кріплення крон-
штейна на стіну.

1 ІНСТРУКЦІЯ  
З МОНТАЖУ

1.1 ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ.
Котел Zeus kW призначений виключно для на-
стінного монтажу; він має застосовуватись для 
опалення приміщень і гарячого водопостачання 
у побутових і аналогічних цілях. 
Місце встановлення приладу Immergas та його 
аксесуарів повинно мати відповідні характери-
стики (технічні та структурні), що дозволяють 
(зажди безпечно, ефективно та легко):
- здійснення монтажу (відповідно до вимог тех-

нічного законодавства та технічних норм);
- здійснення технічного обслуговування (в тому числі 

запланованого, регулярного, звичайного, позачерго-
вого);

- здійснення демонтажу (назовні, в місці, перед-
баченому для завантаження і транспортування 
обладнання та компонентів), а також його 
можливої заміни аналогічним приладом і/або 
компонентами

Стіна повинна бути рівною, без виступів або 
заглиблень, щоб дозволяти доступ із заднього 
боку. Ні в якому разі не передбачене встанов-
лення цих приладів та устаткування на підлогу 
або на фундамент (МАЛ. 1-1).
У залежності від зміні типу установки також 
змінюється класифікація котла, а саме:

- Котел типу B22 встановлюється з використанням 
відповідної повітрозаборної труби безпосередньо 
по місцю встановлення котла  .

- Котел типу С встановлюється за допомогою 
концентричних труб або інших типів каналів, 
передбачених для котлів із герметичною каме-
рою для забору повітря та викидання диму.

Тільки досвідчений та кваліфікований сантехнік 
уповноважений виконувати монтаж газових 
котлів Immergas.
Встановлення має здійснюватись згідно з 
положеннями діючого законодавс тва і 
згідно з місцевими технічними правилами із 
застосуванням належних технічних знань.
Увага: виробник не несе відповідальності 
за будь-які збитки, завдані котлами, 
демонтованими з інших систем, або за будь-
які невідповідності такого обладнання. 
Встановлення котла Zeus kW у разі подавання 
зрідженого газу (ЗПГ) чи суміші пропану та 
повітря у балонах має відповідати правилам для 
газів, що мають щільність вище щільності повітря 
(однак зверніть увагу, що це, наприклад, не єдине 
обмеження: також заборонене встановлення 
котлів, що живляться вищевказаним паливом, у 
заглиблених приміщеннях).
До початку встановлення пристрою необхідно 
перевірити його цілісність після перевезення; 
у разі виникнення сумнівів негайно зверніться 
до постачальника. Елементи упаковки (скоби, 
цвяхи, пластикові пакети, пінопласти, тощо..) 
повинні залишатися поза досяжністю дітей, 
оскільки вони є потенційно небезпечними. У 
разі, якщо прилад буде розташований у сере-
дині або серед меблів, необхідно забезпечити 
достатнє місце для виконання нормальних робіт 
із технічного обслуговування; рекомендується 
залишити щонайменше 3 см між корпусом котла 
та вертикальними стінками меблів.
Над котлом має бути простір, що дозволяє 
ремонтувати димохід. Під котлом простір має 
становити не менше 60 см для забезпечення 
можливості заміни магнієвого анода.
Біля приладу не повинні знаходитися жодні лег-
козаймисті предмети (папір, ганчірки, пластик, 
полістирол, тощо).
Доцільно не розміщувати під котлом електро-
побутові прилади через можливість їх пошко-
дження у разі спрацювання запобіжного клапана 

Умовні позначення:
 G - Підключення газу
 R - Повернення з системи опалення
 M - Подача в систему опалення
 RC - Контур гарячої води (опціо-

нально)
 AC - Вихід гарячої сантехнічної води
 AF - Вхід холодної сантехнічної води 
 V - Електричне підключення

1.2 ОСНОВНІ РОЗМІРИ.

Висота 
(мм)

Ширина 
(мм)

Глибина 
(мм)
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Ці котли використовуються для нагрівання води 
до температури нижче, ніж температура кипіння 
при атмосферному тиску.
Вони повинні під'єднуватися до системи опа-
лення і до мережі розподілу води домашнього 
вжитку відповідно до їх потужності та експлу-
атаційних якостей. 
Термообробка «антилегіонелла» накопичу-
вального бойлеру Immergas (активується за 
допомогою спеціальної функції, розташованої 
на передбачених терморегулювальних системах): 
протягом цієї фази температура води всере-
дині резервуара перевищує 60 °C з відносною 
небезпекою опіків. Тримати під контролем 
таку функцію гарячої води (та інформувати 
користувачів), щоб уникнути непередбачува-
них наслідків апріорі стосовно людей, тварин, 
речей. За необхідності має бути встановлений 
термостатичний клапан випускного отвору 
гарячої води, щоб уникнути опіків.

(якщо він не має воронки для відведення) або у 
разі витоку з гідравлічних з’єднань; в інакшому 
випадку виробник не може нести відпові-
дальність за жодну шкоду, завдану побутовим 
електроприладам.
У разі виникнення аномалій, пошкоджень 
або невірної роботи необхідно дезактивувати 
пристрій та викликати уповноважену технічну 
службу (наприклад, з Центру технічного обслу-
говування Immergas, що має необхідну технічну 
підготовку та запасні частини від виробника). Ні 
в якому разі не слід намагатися відремонтувати 
або перевірити прилад самостійно, без сторон-
ньої допомоги.
Недотримання наведених вище правил тягне 
за собою особисту відповідальність та втрату 
гарантії.

Увага: встановлення на стіну повинне 
забезпечувати стабільну та надійну підтримку 
для самого генератора.
Дюбелі (поставляються у комплекті) у разі 
наявності опорної скоби або кондуктора для 
кріплення повинні використовуватися виключно 
для кріплення останніх до стіни; вони можуть 
забезпечити необхідну опору лише в тому 
випадку, якщо вставлені вірно (згідно правил 
поводження з технікою) в стіни, що збудовані 
з повної або напівповної цегли. У випадку 
стін  з обмеженими несучими властивостями, 
необхідно спочатку провести перевірку щодо 
достатньої міцності місця кріплення котла.

ПРИМІТКА:гвинти для анкерів з шестигран-
ною головкою, присутні у блістері, можна 
використовувати тільки для кріплення крон-
штейна на стіну.

1 ІНСТРУКЦІЯ  
З МОНТАЖУ

1.1 ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ.
Котел Zeus kW призначений виключно для на-
стінного монтажу; він має застосовуватись для 
опалення приміщень і гарячого водопостачання 
у побутових і аналогічних цілях. 
Місце встановлення приладу Immergas та його 
аксесуарів повинно мати відповідні характери-
стики (технічні та структурні), що дозволяють 
(зажди безпечно, ефективно та легко):
- здійснення монтажу (відповідно до вимог тех-

нічного законодавства та технічних норм);
- здійснення технічного обслуговування (в тому числі 

запланованого, регулярного, звичайного, позачерго-
вого);

- здійснення демонтажу (назовні, в місці, перед-
баченому для завантаження і транспортування 
обладнання та компонентів), а також його 
можливої заміни аналогічним приладом і/або 
компонентами

Стіна повинна бути рівною, без виступів або 
заглиблень, щоб дозволяти доступ із заднього 
боку. Ні в якому разі не передбачене встанов-
лення цих приладів та устаткування на підлогу 
або на фундамент (МАЛ. 1-1).
У залежності від зміні типу установки також 
змінюється класифікація котла, а саме:

- Котел типу B22 встановлюється з використанням 
відповідної повітрозаборної труби безпосередньо 
по місцю встановлення котла  .

- Котел типу С встановлюється за допомогою 
концентричних труб або інших типів каналів, 
передбачених для котлів із герметичною каме-
рою для забору повітря та викидання диму.

Тільки досвідчений та кваліфікований сантехнік 
уповноважений виконувати монтаж газових 
котлів Immergas.
Встановлення має здійснюватись згідно з 
положеннями діючого законодавс тва і 
згідно з місцевими технічними правилами із 
застосуванням належних технічних знань.
Увага: виробник не несе відповідальності 
за будь-які збитки, завдані котлами, 
демонтованими з інших систем, або за будь-
які невідповідності такого обладнання. 
Встановлення котла Zeus kW у разі подавання 
зрідженого газу (ЗПГ) чи суміші пропану та 
повітря у балонах має відповідати правилам для 
газів, що мають щільність вище щільності повітря 
(однак зверніть увагу, що це, наприклад, не єдине 
обмеження: також заборонене встановлення 
котлів, що живляться вищевказаним паливом, у 
заглиблених приміщеннях).
До початку встановлення пристрою необхідно 
перевірити його цілісність після перевезення; 
у разі виникнення сумнівів негайно зверніться 
до постачальника. Елементи упаковки (скоби, 
цвяхи, пластикові пакети, пінопласти, тощо..) 
повинні залишатися поза досяжністю дітей, 
оскільки вони є потенційно небезпечними. У 
разі, якщо прилад буде розташований у сере-
дині або серед меблів, необхідно забезпечити 
достатнє місце для виконання нормальних робіт 
із технічного обслуговування; рекомендується 
залишити щонайменше 3 см між корпусом котла 
та вертикальними стінками меблів.
Над котлом має бути простір, що дозволяє 
ремонтувати димохід. Під котлом простір має 
становити не менше 60 см для забезпечення 
можливості заміни магнієвого анода.
Біля приладу не повинні знаходитися жодні лег-
козаймисті предмети (папір, ганчірки, пластик, 
полістирол, тощо).
Доцільно не розміщувати під котлом електро-
побутові прилади через можливість їх пошко-
дження у разі спрацювання запобіжного клапана 

Умовні позначення:
 G - Підключення газу
 R - Повернення з системи опалення
 M - Подача в систему опалення
 RC - Контур гарячої води (опціо-

нально)
 AC - Вихід гарячої сантехнічної води
 AF - Вхід холодної сантехнічної води 
 V - Електричне підключення

1.2 ОСНОВНІ РОЗМІРИ.
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(мм)
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Высота 
(мм)

Ширина
(мм)

Глубина 
(мм)

890 580 380

КРЕПЛЕНИЯ

ГАЗ УСТАНОВКА САНТЕХНИЧЕСКАЯ 
ВОДА

G R M AC AF
1/2” 3/4” 3/4” 1/2” 1/2”

ДA HET

1.2 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ.

1 МОНТАЖ БОЙЛЕРА

1.1 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ МОНТАЖЕ.

Бойлер Zeus kW был разработан только как настеная установка; 
должны использоваться для обогрева помещений и производства 
горячей сантехнической воды  для домашних и подобных целей. 
Если агрегат устанавливается в местах с повышенной влаж-
ностью, необходимо предусмотреть под ним изоляцию от 
опорной поверхности.
Место для монтажа котла и соответствующих принадлежностей 
Immergas должно обладать соответствующими техническими и 
конструкционными характеристиками, которые обеспечивают 
(в условиях безопасности, эффективной и простой работы):
- монтаж (согласно предписаниям технических норм законо-

дательства и технических стандартов);
- операции по техническому обслуживанию (включая плановое, 

периодическое, ежедневное и внеочередное);
- демонтаж (в том числе наружу, в место, предназначенное для 

загрузки и транспортировки агрегатов и компонентов), а также 
их замена аналогичными агрегатами и/или компонентами.

Стена должна быть гладкой, на ней должны отсутствовать 
выемки и углубления, не позволяющие доступ к нижней панели. 
Данный бойлер не был разработан для установки на фундамент 
или пол (Илл. 1-1).
Меняя инсталяцию, меняется также тип бойлера, в частности:
- Бойлер типа B22 если устанавливается, используя особый 

наконечник для всасывания воздуха, непосредственно с места, 
где был установлен бойлер.

- Бойлер типа C если при установке используються 
концентрические трубы, или другие типы переходников, 
предусмотренные для бойлеров с камерой сгорания для 
всасывания воздуха и вывода выхлопного газа.

Только професионально-квалифицированный гидравлик 
уполномочен устанавливать  газовые аппараты Immergas.
Установка должна быть произведена согласно предписаниям 
нормативных требований, действующего законодательства 
согласно местным иехническим нормативным требованиям и 
согласно указаниям хорошей техники.
Внимание:  изготовитель не несёт ответственности 
за у рон, нанесённый котлами, снятыми с других 
у с т а н о в о к ,  и  з а  и х  н е с о о т в е т с т в и е  с  д р у г и м и 
приборами. 
Если бойлер Zeus kW питается от сжиженного газа (GPL) 
установка должна следовать правилам для газа, имеющего 
плотность, превышающюю плотность воздуха (напоминаем 
также, что запрещена инсталяция установок, питаемых 
вышеуказанным газом, в помещениях, имеющих уровень пола 
ниже внешнего среднего уровня).
Перед установкой аппарата необходимо проверить, что данный 
аппарат доставлен в целостном виде; если это не так, необходимо 
немедленно обратиться к поставщику. Детали упаковки (скобы, 
гвозди, пластиковые пакеты, вспененный полиэстерол, и т.д.) 
не должны быть оставленны рядом с детьми, так как являются 
источниками опасности. В том случае, если аппарат размещается 
внутри шкаф или между двумя шкафами, должно быть 
достаточно пространства для нормального техобслуживания; 
рекомендуется оставлять не менее 3 см между кожухом бойлера 
и вертикальными панелями шкафа. 
Над бойлером должно быть оставлено пространство для  
позволения технического обслуживания системы вывода 
выхлопных газов. Под бойлером оставляется пространство не 
менее 60 см для обеспеченя замены магниевого анода.
Вблизи аппарата не должен находиться никакой 
легковоспломиняющийся предмет (бумага, тряпки, пластика, 
полистирол и т.д.).
Рекомендуется не устанавливать под бойлером домашние 
электрические приборы, так ка они могут понести ущерб, в 
случае приведения в действие защитного клапана (если он 
предусмотрительно не подключён к  сточной воронке), или 
в случае утечки гидравлических переходников; в противном 
случае, изготовитель не несёт ответственности, в случае урона, 
нанесённого электрическим приборам.

В случае аномалий, поломок или не налаженного 
функционирования, аппарат должен быть отключён , а 
также необходимо вызвать квалифицированного техника 
(например техника Авторизированного Сервисного центра 
Immergas, который обладает специализированной технической 
подготовкой, и оригинальными запчастями). Не проводить 
никаких не уполномоченных вмешательств или технического 
обслуживания.
Необходимо чтобы помещение, в которое устанавливается котел, 
было оснащено естественной приточно – вытяжной вентиляци-
ей. Удаление воздуха должно производиться непосредственно на 
улицу, приток воздуха может осуществляться как с улицы, так 
посредством забора воздуха из смежных помещений.
Приток и удаление воздуха естественным путем может осу-
ществляться через: 
- отверстия в стенах проветриваемого помещения, выходящие 

наружу; 
- каналы вентиляции, индивидуальные или общие. 
При определении расположения и размеров отверстий и 
вентиляционных каналов необходимо руководствоваться 
предписаниями нормативных документов, действующего 
законодательства, а также согласно местным техническим 
нормативным требованиям.
Несоблю  дение вышеуказанных правил лежит на личной 
ответственности и прерывет гарантию оборудования.
• Нормы установки: настоящий бойлер может быть установлен 

во внешнем,  частично защищённым помещении. Под 
частично защищённом помещении, подрозумевается  такое 
помещение, в которым бойлер не подвергнут прямому 
воздействию и прониканию атмосферных явлений (дождь, 
снег, град и т.д.cc..). 

Внимание: установка бойлера на стену, должна гарантироваить 
его надёжную поддержку.
Пробки (серийно оснащённые), в том случае если в наличие 
имеются опорная скоба или шаблон крепления, поставленные 
вместе с бойлером, используются только для установки бойлера 

на стену; могут гарантировать должную опору только в том 
случае, если правильно введены (согласно правилам хорошей 
техники) на стену, состоящюю из полных или полуполных 
кирпичей. В том случае, если стена сооружена из дырчатых 
блоков или кирпичей, простенок с ограниченной статичностью, 
или с любой другой не указанной в документации кладкой, 
необходимо произвести предварителльную статическую 
проверку опорной системы.

Примечание: болты для пробок с шестиугольными 
головками  в блистерной упаковке, преднозначены только 
для фиксирования скобы на стену.

Бойлеры данного типа служат для нагрева воды при атмосферном 
давлении до температуры, меньшей точки кипения. Они должны 
быть подключены к отопительной
системе и к водопроводной магистрали,  соответствующей их 
характеристикам и мощности.
Тепловая обработка “антилегионелла” накопительного бойлера 
Immergas (которая включается с помощью специальной функ-
ции в предусмотренных системах терморегуляции): во время 
этой процедуру температура воды в накопительном бойлере 

Обозначения:
 G - Подача газа
 R - Возврат из отопительной системы
 M - Подача в отопительную систему
 RC - Сантехническая рециркуляция
 AC - Выход горячей сантехнисекой воды
 AF - Вход холодной сантехничесой воды  
 V - Подсоединение к электрической сети
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КРЕПЛЕНИЯ

ГАЗ УСТАНОВКА САНТЕХНИЧЕСКАЯ 
ВОДА

G R M AC AF
1/2” 3/4” 3/4” 1/2” 1/2”

ДA HET

1.2 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ.

1 МОНТАЖ БОЙЛЕРА

1.1 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ МОНТАЖЕ.

Бойлер Zeus kW был разработан только как настеная установка; 
должны использоваться для обогрева помещений и производства 
горячей сантехнической воды  для домашних и подобных целей. 
Если агрегат устанавливается в местах с повышенной влаж-
ностью, необходимо предусмотреть под ним изоляцию от 
опорной поверхности.
Место для монтажа котла и соответствующих принадлежностей 
Immergas должно обладать соответствующими техническими и 
конструкционными характеристиками, которые обеспечивают 
(в условиях безопасности, эффективной и простой работы):
- монтаж (согласно предписаниям технических норм законо-

дательства и технических стандартов);
- операции по техническому обслуживанию (включая плановое, 

периодическое, ежедневное и внеочередное);
- демонтаж (в том числе наружу, в место, предназначенное для 

загрузки и транспортировки агрегатов и компонентов), а также 
их замена аналогичными агрегатами и/или компонентами.

Стена должна быть гладкой, на ней должны отсутствовать 
выемки и углубления, не позволяющие доступ к нижней панели. 
Данный бойлер не был разработан для установки на фундамент 
или пол (Илл. 1-1).
Меняя инсталяцию, меняется также тип бойлера, в частности:
- Бойлер типа B22 если устанавливается, используя особый 

наконечник для всасывания воздуха, непосредственно с места, 
где был установлен бойлер.

- Бойлер типа C если при установке используються 
концентрические трубы, или другие типы переходников, 
предусмотренные для бойлеров с камерой сгорания для 
всасывания воздуха и вывода выхлопного газа.

Только професионально-квалифицированный гидравлик 
уполномочен устанавливать  газовые аппараты Immergas.
Установка должна быть произведена согласно предписаниям 
нормативных требований, действующего законодательства 
согласно местным иехническим нормативным требованиям и 
согласно указаниям хорошей техники.
Внимание:  изготовитель не несёт ответственности 
за у рон, нанесённый котлами, снятыми с других 
у с т а н о в о к ,  и  з а  и х  н е с о о т в е т с т в и е  с  д р у г и м и 
приборами. 
Если бойлер Zeus kW питается от сжиженного газа (GPL) 
установка должна следовать правилам для газа, имеющего 
плотность, превышающюю плотность воздуха (напоминаем 
также, что запрещена инсталяция установок, питаемых 
вышеуказанным газом, в помещениях, имеющих уровень пола 
ниже внешнего среднего уровня).
Перед установкой аппарата необходимо проверить, что данный 
аппарат доставлен в целостном виде; если это не так, необходимо 
немедленно обратиться к поставщику. Детали упаковки (скобы, 
гвозди, пластиковые пакеты, вспененный полиэстерол, и т.д.) 
не должны быть оставленны рядом с детьми, так как являются 
источниками опасности. В том случае, если аппарат размещается 
внутри шкаф или между двумя шкафами, должно быть 
достаточно пространства для нормального техобслуживания; 
рекомендуется оставлять не менее 3 см между кожухом бойлера 
и вертикальными панелями шкафа. 
Над бойлером должно быть оставлено пространство для  
позволения технического обслуживания системы вывода 
выхлопных газов. Под бойлером оставляется пространство не 
менее 60 см для обеспеченя замены магниевого анода.
Вблизи аппарата не должен находиться никакой 
легковоспломиняющийся предмет (бумага, тряпки, пластика, 
полистирол и т.д.).
Рекомендуется не устанавливать под бойлером домашние 
электрические приборы, так ка они могут понести ущерб, в 
случае приведения в действие защитного клапана (если он 
предусмотрительно не подключён к  сточной воронке), или 
в случае утечки гидравлических переходников; в противном 
случае, изготовитель не несёт ответственности, в случае урона, 
нанесённого электрическим приборам.

В случае аномалий, поломок или не налаженного 
функционирования, аппарат должен быть отключён , а 
также необходимо вызвать квалифицированного техника 
(например техника Авторизированного Сервисного центра 
Immergas, который обладает специализированной технической 
подготовкой, и оригинальными запчастями). Не проводить 
никаких не уполномоченных вмешательств или технического 
обслуживания.
Необходимо чтобы помещение, в которое устанавливается котел, 
было оснащено естественной приточно – вытяжной вентиляци-
ей. Удаление воздуха должно производиться непосредственно на 
улицу, приток воздуха может осуществляться как с улицы, так 
посредством забора воздуха из смежных помещений.
Приток и удаление воздуха естественным путем может осу-
ществляться через: 
- отверстия в стенах проветриваемого помещения, выходящие 

наружу; 
- каналы вентиляции, индивидуальные или общие. 
При определении расположения 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 прерывет гарантию оборудования.
• Нормы установки: настоящий бойлер может быть установлен 

во внешнем,  частично защищённым помещении. Под 
частично защищённом помещении, подрозумевается  такое 
помещение, в которым бойлер не подвергнут прямому 
воздействию и прониканию атмосферных явлений (дождь, 
снег, град и т.д.cc..). 

Внимание: установка бойлера на стену, должна гарантироваить 
его надёжную поддержку.
Пробки (серийно оснащённые), в том случае если в наличие 
имеются опорная скоба или шаблон крепления, поставленные 
вместе с бойлером, используются только для установки бойлера 

на стену; могут гарантировать должную опору только в том 
случае, если правильно введены (согласно правилам хорошей 
техники) на стену, состоящюю из полных или полуполных 
кирпичей. В том случае, если стена сооружена из дырчатых 
блоков или кирпичей, простенок с ограниченной статичностью, 
или с любой другой не указанной в документации кладкой, 
необходимо произвести предварителльную статическую 
проверку опорной системы.

Примечание: болты для пробок с шестиугольными 
головками  в блистерной упаковке, преднозначены только 
для фиксирования скобы на стену.

Бойлеры данного типа служат для нагрева воды при атмосферном 
давлении до температуры, меньшей точки кипения. Они должны 
быть подключены к отопительной
системе и к водопроводной магистрали,  соответствующей их 
характеристикам и мощности.
Тепловая обработка “антилегионелла” накопительного бойлера 
Immergas (которая включается с помощью специальной функ-
ции в предусмотренных системах терморегуляции): во время 
этой процедуру температура воды в накопительном бойлере 
превышает 60 °C, следовательно, сушествует опасность ошпа-

Обозначения:
 G - Подача газа
 R - Возврат из отопительной системы
 M - Подача в отопительную систему
 RC - Сантехническая рециркуляция
 AC - Выход горячей сантехнисекой воды
 AF - Вход холодной сантехничесой воды  
 V - Подсоединение к электрической сети
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ATTACHMENTS

GAS PLANT DOMESTIC 
HOT WATER

G R M AC AF
1/2” 3/4” 3/4” 1/2” 1/2”

1.2 MAIN DIMENSIONS.

Key:
 G - Gas supply
 R - System return
 M - System delivery
 RC - Domestic hot water re-circ.
 AC - Domestic hot water outlet
 AF - Domestic hot water inlet 
 V - Electric attachment

1 INSTALLATION 
OF THE BOILER

1.1 INSTALLATION 
RECOMMENDATION.

The Zeus kW boiler has been designed for wall 
mounted installation only; they must be used 
to heat environments, to produce domestic hot 
water and similar purposes. 
The installation site and relative Immergas ac-
cessories must have suitable characteristics (both 
technical and structural), in order to allow (al-
ways in safe, efficiency and easiness conditions):
- installation (according to the legislation and 

technical standards in force);
- maintenance operations (including those 

scheduled, periodical, ordinary and special);
- removal (to the outdoors in a place suitable 

for loading and transporting appliances and 
components) as well as any replacement with 
equivalent appliances and/or 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 
classification of the boiler also varies, precisely:

- B22 type boiler if installed using the relevant 
terminal for air intake directly from the room 
in which the boiler has been installed.

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

Only professionally qualified heating/plumbing 
technicians are authorised to install Immergas 
gas appliances.
Installation must be carried out according to the 
standards, current legislation and in compliance 
with local technical 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.
 Installation of the Zeus kW boiler when powered 
by LPG must comply with the rules regarding 
gases with a greater density than air (remember, 
as an example, that it is prohibited to install plants 
powered with the above-mentioned gas in rooms 
where the floor is at a lower quota that the average 
external country one).
Before installing the appliance, ensure that it 
is delivered in perfect condition; if in doubt, 
contact the supplier immediately. Packing 
materials (staples, nails, plastic bags, polystyrene 
foam, etc.) constitute a hazard and must be kept 
out of the reach of children. If the appliance 
is installed inside or between cabinets, ensure 
sufficient space for normal servicing; therefore 
it is advisable to leave a 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 fume removal connections.
At least 60 cm must be left below the boiler 
in order to guarantee replacement of the 
magnesium anode. Keep all flammable objects 
away from the appliance (paper, rags, plastic, 
polystyrene, etc.).

Do not place household appliances underneath 
the boiler as they could be damaged if the safety 
valve intervenes (if not conveyed away by a 
discharge funnel), or if there are leaks from the 
connections; on the contrary, the manufacturer 
cannot be held responsible for any damage 
caused to the household appliances.
In the event of malfunctions, faults or incorrect 
operation, turn the appliance
off immediately and contact a qualified technician 
(e.g. the Immergas Technical Assistance centre, 
which has specifically trained personnel 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 outside in a partially protected area. 
A partially protected location is one in which 
the appliance is not exposed to the direct action 
of the weather (rain, snow, hail, etc..).

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

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

These boilers are used to heat water to below 
boiling temperature in atmospheric pressure.
They must be connected to a heating system and 
hot water circuit suited to their performance 
and capacity.
Anti-Legionella thermal treatment of the Im-
mergas storage tank (which can be activated 
through the specific function present on the set 
thermoregulation systems): during this phase, 
the water temperature inside the storage tank ex-
ceeds 60 °C resulting in burns hazards. Keep this 
DHW treatment under control (and inform the 
users), to prevent unexpected damage to persons, 
animals and objects. If required, a thermostatic 
valve must be installed at the DHW outlet to 
prevent burns.
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клапанів котла необхідно під’єднати до 
зливної лійки. Інакше, якщо спрацювання 
зливного клапану призведе до заливання 
приміщення, виробник котла не нестимуть 
відповідальності.

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

Застереження: рекомендується встановити 
комплект «дозатор поліфосфатів», щоб 
зберегти довговічність та ефективність 
апарата у присутності вод, характеристики 
яких можуть призвести до утворення 
вапняного накипу.
Електричне підключення. Котел Zeus kW 
має степінь захисту IPX4D всього апарата. 
Електрична безпека приладу досягається 
лише тоді, коли він повністю з’єднаний 
з ефективною системою заземлення, 
виконаною згідно з с діючими нормами 
безпеки.

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

Крім того, необхідно перевірити відповід-
ність електромережі максимальній потуж-
ності пристрою, що зазначена на заводській 
табличці, встановленій на котлі. Котли 
укомплектовані спеціальним кабелем жив-
лення типу “X” без штепсельної вилки. Шнур 
живлення повинен бути підключений до 
мережі 220 В ± 10% / 50 Гц LN в залежності 
від полярності і заземлення , у такий 
мережі повинен бути вимикач від’єднання 
від перенапруги  III категорії. Щоб виконати 
заміну шнуру живлення, зверніться до фахів-
ця (наприклад, в Уповноважений Сервісний 
Центр Immergas).
Шнур живлення необхідно прокладати 
вказаним шляхом. Якщо вам необхідно 
замінити запобіжник на платі управління, 
використовуйте запобіжники 3,15 А швидкі. 
Для загального живлення пристрою від 
мережі небажано використовувати адаптери, 
перехідники, трійники або подовжувачі.

1.3 БЛОК ПІДКЛЮЧЕНЬ.
Підключення газу (пристрій категорії 
II2H3+).
Наші котли призначені для роботи на метані 
(G20), зрідженому газі (ЗПГ) і суміші пропану 
та повітря у балонах (50 % повітря — 50 % 
пропану). Труба підводу газу повинна бути 
того самого або більшого діаметру, ніж 
газовий патрубок котла 1/2”G. Перед тим, 
як виконати під'єднання газу, необхідно 
виконати ретельне внутрішнє очищення труб 
підвідної системи, щоб усунути усі можливі 
осади, які могли б перешкодити правильній 
роботі котла. Крім того, слід перевірити, чи 
газ в системі відповідає газові, для якого 
був призначений котел (див. заводську 
табличку на котлі). Якщо вони відрізняються, 
слід змінити налаштування котла, щоб 
пристосувати його до використання іншого 
типу газу (див. переоснащення пристроїв 
у разі зміни типу газу).   Також важливо 
перевірити динамічний тиск (метану чи 
ЗПГ), який буде використовуватись для 
живлення котла  , оскільки недостатній тиск 
може знизити потужність опалювального 
пристрою і погіршити комфортність 
користування. Перевірте правильність 
під’єднання газового клапана. Підвідна 
газова труба повинна мати відповідні 
параметри, що відповідають вимогам 
чинних норм, щоб забезпечити правильну 
подачу газу до пальника навіть в умовах 
максимальної потужності генератора, а також 
щоб забезпечити належну продуктивність 
приладу (технічні дані). Система під'єднання 
повинна відповідати нормам.

Якість горючого газу.  Прилад призначений 
для роботи на горючому газі без забруднення; 
в інакшому випадку для відновлення чистоти 
палива перед підключенням до котла слід 
встановити відповідні фільтри.

Баки для зберігання (якщо газ подається з  
резервуару GPL/зрідженого пропану).
- Буває, що нові резервуари зрідженого 

пропану можуть містити залишки інертного 
газу (азоту), які збіднюють подавану суміш, 
що викликає аномалії в роботі приладу.

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

Попередження: перед виконанням з’єднань 
котла, для того, щоб не втратити гарантію 
на первинний теплообмінник, ретельно 
промийте теплові вузли (труби, нагрівачі і т. 
ін.) спеціальними щавильними засобами чи 
засобами для видалення накипу, здатними 
видалити нашарування, що можуть поставити 
під загрозу правильне функціонування котла.
Гідравлічні з’єднання слід виконувати 
раціонально, за допомогою з”єднань 
на шаблоні котла. Злив з запобіжних 
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клапанів котла необхідно під’єднати до 
зливної лійки. Інакше, якщо спрацювання 
зливного клапану призведе до заливання 
приміщення, виробник котла не нестимуть 
відповідальності.

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

Застереження: рекомендується встановити 
комплект «дозатор поліфосфатів», щоб 
зберегти довговічність та ефективність 
апарата у присутності вод, характеристики 
яких можуть призвести до утворення 
вапняного накипу.
Електричне підключення. Котел Zeus kW 
має степінь захисту IPX4D всього апарата. 
Електрична безпека приладу досягається 
лише тоді, коли він повністю з’єднаний 
з ефективною системою заземлення, 
виконаною згідно з с діючими нормами 
безпеки.

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

Крім того, необхідно перевірити відповід-
ність електромережі максимальній потуж-
ності пристрою, що зазначена на заводській 
табличці, встановленій на котлі. Котли 
укомплектовані спеціальним кабелем жив-
лення типу “X” без штепсельної вилки. Шнур 
живлення повинен бути підключений до 
мережі 220 В ± 10% / 50 Гц LN в залежності 
від полярності і заземлення , у такий 
мережі повинен бути вимикач від’єднання 
від перенапруги  III категорії. Щоб виконати 
заміну шнуру живлення, зверніться до фахів-
ця (наприклад, в Уповноважений Сервісний 
Центр Immergas).
Шнур живлення необхідно прокладати 
вказаним шляхом. Якщо вам необхідно 
замінити запобіжник на платі управління, 
використовуйте запобіжники 3,15 А швидкі. 
Для загального живлення пристрою від 
мережі небажано використовувати адаптери, 
перехідники, трійники або подовжувачі.

1.3 БЛОК ПІДКЛЮЧЕНЬ.
Підключення газу (пристрій категорії 
II2H3+).
Наші котли призначені для роботи на метані 
(G20), зрідженому газі (ЗПГ) і суміші пропану 
та повітря у балонах (50 % повітря — 50 % 
пропану). Труба підводу газу повинна бути 
того самого або більшого діаметру, ніж 
газовий патрубок котла 1/2”G. Перед тим, 
як виконати під'єднання газу, необхідно 
виконати ретельне внутрішнє очищення труб 
підвідної системи, щоб усунути усі можливі 
осади, які могли б перешкодити правильній 
роботі котла. Крім того, слід перевірити, чи 
газ в системі відповідає газові, для якого 
був призначений котел (див. заводську 
табличку на котлі). Якщо вони відрізняються, 
слід змінити налаштування котла, щоб 
пристосувати його до використання іншого 
типу газу (див. переоснащення пристроїв 
у разі зміни типу газу).   Також важливо 
перевірити динамічний тиск (метану чи 
ЗПГ), який буде використовуватись для 
живлення котла  , оскільки недостатній тиск 
може знизити потужність опалювального 
пристрою і погіршити комфортність 
користування. Перевірте правильність 
під’єднання газового клапана. Підвідна 
газова труба повинна мати відповідні 
параметри, що відповідають вимогам 
чинних норм, щоб забезпечити правильну 
подачу газу до пальника навіть в умовах 
максимальної потужності генератора, а також 
щоб забезпечити належну продуктивність 
приладу (технічні дані). Система під'єднання 
повинна відповідати нормам.

Якість горючого газу.  Прилад призначений 
для роботи на горючому газі без забруднення; 
в інакшому випадку для відновлення чистоти 
палива перед підключенням до котла слід 
встановити відповідні фільтри.

Баки для зберігання (якщо газ подається з  
резервуару GPL/зрідженого пропану).
- Буває, що нові резервуари зрідженого 

пропану можуть містити залишки інертного 
газу (азоту), які збіднюють подавану суміш, 
що викликає аномалії в роботі приладу.

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

Попередження: перед виконанням з’єднань 
котла, для того, щоб не втратити гарантію 
на первинний теплообмінник, ретельно 
промийте теплові вузли (труби, нагрівачі і т. 
ін.) спеціальними щавильними засобами чи 
засобами для видалення накипу, здатними 
видалити нашарування, що можуть поставити 
під загрозу правильне функціонування котла.
Гідравлічні з’єднання слід виконувати 
раціонально, за допомогою з”єднань 
на шаблоні котла. Злив з запобіжних 
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клапанів котла необхідно під’єднати до 
зливної лійки. Інакше, якщо спрацювання 
зливного клапану призведе до заливання 
приміщення, виробник котла не нестимуть 
відповідальності.

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

Застереження: рекомендується встановити 
комплект «дозатор поліфосфатів», щоб 
зберегти довговічність та ефективність 
апарата у присутності вод, характеристики 
яких можуть призвести до утворення 
вапняного накипу.
Електричне підключення. Котел Zeus kW 
має степінь захисту IPX4D всього апарата. 
Електрична безпека приладу досягається 
лише тоді, коли він повністю з’єднаний 
з ефективною системою заземлення, 
виконаною згідно з с діючими нормами 
безпеки.

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

Крім того, необхідно перевірити відповід-
ність електромережі максимальній потуж-
ності пристрою, що зазначена на заводській 
табличці, встановленій на котлі. Котли 
укомплектовані спеціальним кабелем жив-
лення типу “X” без штепсельної вилки. Шнур 
живлення повинен бути підключений до 
мережі 220 В ± 10% / 50 Гц LN в залежності 
від полярності і заземлення , у такий 
мережі повинен бути вимикач від’єднання 
від перенапруги  III категорії. Щоб виконати 
заміну шнуру живлення, зверніться до фахів-
ця (наприклад, в Уповноважений Сервісний 
Центр Immergas).
Шнур живлення необхідно прокладати 
вказаним шляхом. Якщо вам необхідно 
замінити запобіжник на платі управління, 
використовуйте запобіжники 3,15 А швидкі. 
Для загального живлення пристрою від 
мережі небажано використовувати адаптери, 
перехідники, трійники або подовжувачі.

1.3 БЛОК ПІДКЛЮЧЕНЬ.
Підключення газу (пристрій категорії 
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Наші котли призначені для роботи на метані 
(G20), зрідженому газі (ЗПГ) і суміші пропану 
та повітря у балонах (50 % повітря — 50 % 
пропану). Труба підводу газу повинна бути 
того самого або більшого діаметру, ніж 
газовий патрубок котла 1/2”G. Перед тим, 
як виконати під'єднання газу, необхідно 
виконати ретельне внутрішнє очищення труб 
підвідної системи, щоб усунути усі можливі 
осади, які могли б перешкодити правильній 
роботі котла. Крім того, слід перевірити, чи 
газ в системі відповідає газові, для якого 
був призначений котел (див. заводську 
табличку на котлі). Якщо вони відрізняються, 
слід змінити налаштування котла, щоб 
пристосувати його до використання іншого 
типу газу (див. переоснащення пристроїв 
у разі зміни типу газу).   Також важливо 
перевірити динамічний тиск (метану чи 
ЗПГ), який буде використовуватись для 
живлення котла  , оскільки недостатній тиск 
може знизити потужність опалювального 
пристрою і погіршити комфортність 
користування. Перевірте правильність 
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чинних норм, щоб забезпечити правильну 
подачу газу до пальника навіть в умовах 
максимальної потужності генератора, а також 
щоб забезпечити належну продуктивність 
приладу (технічні дані). Система під'єднання 
повинна відповідати нормам.

Якість горючого газу.  Прилад призначений 
для роботи на горючому газі без забруднення; 
в інакшому випадку для відновлення чистоти 
палива перед підключенням до котла слід 
встановити відповідні фільтри.

Баки для зберігання (якщо газ подається з  
резервуару GPL/зрідженого пропану).
- Буває, що нові резервуари зрідженого 

пропану можуть містити залишки інертного 
газу (азоту), які збіднюють подавану суміш, 
що викликає аномалії в роботі приладу.

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

Попередження: перед виконанням з’єднань 
котла, для того, щоб не втратити гарантію 
на первинний теплообмінник, ретельно 
промийте теплові вузли (труби, нагрівачі і т. 
ін.) спеціальними щавильними засобами чи 
засобами для видалення накипу, здатними 
видалити нашарування, що можуть поставити 
під загрозу правильне функціонування котла.
Гідравлічні з’єднання слід виконувати 
раціонально, за допомогою з”єднань 
на шаблоні котла. Злив з запобіжних 
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на шаблоні котла. Злив з запобіжних 
клапанів котла необхідно під’єднати до 
зливної лійки. Інакше, якщо спрацювання 
зливного клапану призведе до заливання 
приміщення, виробник котла не нестимуть 
відповідальності.

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

Застереження: рекомендується встановити 
комплект «дозатор поліфосфатів», щоб 
зберегти довговічність та ефективність 
апарата у присутності вод, характеристики 
яких можуть призвести до утворення 
вапняного накипу.
Електричне підключення. Котел Zeus kW 
має степінь захисту IPX4D всього апарата. 
Електрична безпека приладу досягається 
лише тоді, коли він повністю з’єднаний 
з ефективною системою заземлення, 
виконаною згідно з с діючими нормами 
безпеки.

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

Крім того, необхідно перевірити відповід-
ність електромережі максимальній потуж-
ності пристрою, що зазначена на заводській 
табличці, встановленій на котлі. Котли 
укомплектовані спеціальним кабелем жив-
лення типу “X” без штепсельної вилки. Шнур 
живлення повинен бути підключений до 
мережі 220 В ± 10% / 50 Гц LN в залежності 
від полярності і заземлення , у такий 
мережі повинен бути вимикач від'єднання 
від перенапруги  III категорії. Щоб виконати 
заміну шнуру живлення, зверніться до фахів-
ця (наприклад, в Уповноважений Сервісний 
Центр Immergas).
Шнур живлення необхідно прокладати 
вказаним шляхом. Якщо вам необхідно 
замінити запобіжник на платі управління, 
використовуйте запобіжники 3,15 А швидкі. 
Для загального живлення пристрою від 
мережі небажано використовувати адаптери, 
перехідники, трійники або подовжувачі.

1.3 БЛОК ПІДКЛЮЧЕНЬ.
Підключення газу (пристрій категорії 
II2H3+).
Наші котли призначені для роботи на метані 
(G20), зрідженому газі (ЗПГ) і суміші пропану 
та повітря у балонах (50 % повітря — 50 % 
пропану). Труба підводу газу повинна бути 
того самого або більшого діаметру, ніж 
газовий патрубок котла 1/2”G. Перед тим, 
як виконати під'єднання газу, необхідно 
виконати ретельне внутрішнє очищення труб 
підвідної системи, щоб усунути усі можливі 
осади, які могли б перешкодити правильній 
роботі котла. Крім того, слід перевірити, чи 
газ в системі відповідає газові, для якого 
був призначений котел (див. заводську 
табличку на котлі). Якщо вони відрізняються, 
слід змінити налаштування котла, щоб 
пристосувати його до використання іншого 
типу газу (див. переоснащення пристроїв 
у разі зміни типу газу).   Також важливо 
перевірити динамічний тиск (метану чи 
ЗПГ), який буде використовуватись для 
живлення котла  , оскільки недостатній тиск 
може знизити потужність опалювального 
пристрою і погіршити комфортність 
користування. Перевірте правильність 
під’єднання газового клапана. Підвідна 
газова труба повинна мати відповідні 
параметри, що відповідають вимогам 
чинних норм, щоб забезпечити правильну 
подачу газу до пальника навіть в умовах 
максимальної потужності генератора, а також 
щоб забезпечити належну продуктивність 
приладу (технічні дані). Система під'єднання 
повинна відповідати нормам.

Якість горючого газу.  Прилад призначений 
для роботи на горючому газі без забруднення; 
в інакшому випадку для відновлення чистоти 
палива перед підключенням до котла слід 
встановити відповідні фільтри.

Баки для зберігання (якщо газ подається з  
резервуару GPL/зрідженого пропану).
- Буває, що нові резервуари зрідженого 

пропану можуть містити залишки інертного 
газу (азоту), які збіднюють подавану суміш, 
що викликає аномалії в роботі приладу.

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

Гідравлічне з’єднання.

Попередження: перед виконанням з’єднань 
котла, для того, щоб не втратити гарантію 
на первинний теплообмінник, ретельно 
промийте теплові вузли (труби, нагрівачі і т. 
ін.) спеціальними щавильними засобами чи 
засобами для видалення накипу, здатними 
видалити нашарування, що можуть поставити 
під загрозу правильне функціонування котла.
Гідравлічні з'єднання слід виконувати 
раціонально, за допомогою з”єднань 
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превышает 60 °C, следовательно, сушествует опасность ошпа-
ривания. Держите под контролем данную обработку воды в 
системе ГВС (и проинформируйте об этом потребителей), чтобы 
избежать нанесения травм физических лицам и животным, а 
также имущественного ущерба. При необходимости установите 
термостатический клапан на выходе горячей воды ГВС, чтобы 
избежать ошпаривания.

1.3 П О Д К Л Ю Ч Е Н И Я  К 
ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ.
Наши бойлеры разработаны для работы на 
метане (G20) и сжиженном нефтяном газе. 
Диаметр подающей трубы должен быть 
большим или равным диаметру соединительного 
патрубка бойлера 1/2”G. Перед осуществлением 
подсоединения к газовой магистрали следует 
произвести тщательную очистку всех труб, 
служащих для подачи газа из нее к бойлеру, с целью 
удаления возможных загрязнений, которые могут 
помешать его правильному функционированию.  
Следует также убедиться в том, что газ в ней 
соответствует тому, для которого разработан 
бойлер (см. табличку номинальных данных, 
помещенную на панели бойлера). В противном 
случае следует произвести модификацию 
бойлера для его адаптации к другому типу 
газа (см. “Модификация устройств в случае 
изменения типа газа”). Следует также замерить 
динамическое дав  ление в магистрали (метана или 
сжиженного нефтяного газа), предназначенной для 
питания бойлера, и убедиться в его соответствии 
требованиям, так как недостаточная величина 
давления может сказаться на мощности агрегата и 
привести к проблемам для пользователя. Убедитесь 
в правильности подсоединения газового вентиля.

Труба подачи горючего газа должна иметь размеры, 
соответствующие действующим нормативам, 
чтобы гарантировать требуемый расход газа, 
подаваемого на горелку, даже при максимальной 
мощно с ти генератора  и  о б е спе чив ать 
эксплуатационные характеристики
агрегата (технические характеристики). 
Применяемые соединения должны соответствовать 
действующим нормам.

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

Накопительные резервуары (в случае питания 
от накопительной системы сжиженного газа).
- Может случиться, что новые накопительные 

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

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

Гидравлическое соединение.

Внимание:  пер ед тем как пр оизв е с ти 
подсоединение бойлера, для сохранения гарантии 
первичного теплообменника, акуратно 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.

Гидравлические соедиения должны быть 
произведены рациональным путём, используя 
соединения на шаблоне бойлера. Выход защитного 
клапана должен быть подключён к сточной 
воронке. В противном случае, если срабатывание 
спускного клапана приведет к затоплению 
помещения, изготовитель бойлера не будет нести 
ответственность.

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

Внимание: для сохранения срока службы 
и к о э ф ф и ц и е н т а  п о л е з н о г о  д е й с т в и я 
теплообменника сантех нической воды 
рекомендуется установка комплекта “дозатора 
полифосфатов” при использовании воды, 
характеристики которой могут способствовать 
образованию известковых отложений, в 
частности.
Подключение к электрической сети. Бойлер “Zeus 
kW” имеет класс защиты IPX4D. Электрическая 
безопасность агрегата обеспечивается только 
при его подсоединении к контуру заземления, 
выполненному в соответствии с действующими 
нормами безопасности.

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

Убедитесь также, что параметры электрической 
сети соответствуют максимальной потребляемой 
мощности, величина которой указана на табличке 
номинальных данных, помещенной на стенке 
бойлера.
Бойлеры поставляются с кабелем  электропитания 
“X” без вилки.  Кабель электропитания должен 
быть включен в электрическую сеть напряжением 
230V ±10% и частотой 50Hz Гц с соблюдением  
полярности LN и заземления , на данной сети 
должен быть предусмотрен однопозиционный 
переключатель  III категории перенапряжения. 
В случае замены кабеля питания обратиться 
к квалифицированному технику (например к 
технику Авторизированного Сервисного центра 
Immergas).
Кабель электропитания должен быть проложен 
в соответствии с указаниями. В случае 
необходимости замены плавкого предохранителя 
на регулировочном блоке используйте 
быстродействующий предохранитель на силу 
тока  3,15A . При подсоединении бойлера к сети 
электропитания запрещается использовать 
переходники, шайбы, предназначенные 
одновременно для нескольких устройств, и 
удлинители.
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ривания. Держите под контролем данную обработку воды в 
системе ГВС (и проинформируйте об этом потребителей), чтобы 
избежать нанесения травм физических лицам и животным, а 
также имущественного ущерба. При необходимости установите 
термостатический клапан на выходе горячей воды ГВС, чтобы 
избежать ошпаривания.

1.3 ПОДКЛЮЧЕНИЯ К 
ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ.

Наши бойлеры разработаны для работы на 
метане (G20) и сжиженном нефтяном газе. 
Диаметр подающей трубы должен быть 
большим или равным диаметру соединительного 
патрубка бойлера 1/2”G. Перед осуществлением 
подсоединения к газовой магистрали следует 
произвести тщательную очистку всех труб, 
служащих для подачи газа из нее к бойлеру, с целью 
удаления возможных загрязнений, которые могут 
помешать его правильному функционированию.  
Следует также убедиться в том, что газ в ней 
соответствует тому, для которого разработан 
бойлер (см. табличку номинальных данных, 
помещенную на панели бойлера). В противном 
случае следует произвести модификацию 
бойлера для его адаптации к другому типу 
газа (см. “Модификация устройств в случае 
изменения типа газа”). Следует также замерить 
динамическое давление в магистрали (метана или 
сжиженного нефтяного газа), предназначенной для 
питания бойлера, и убедиться в его соответствии 
требованиям, так как недостаточная величина 
давления может сказаться на мощности агрегата и 
привести к проблемам для пользователя. Убедитесь 
в правильности подсоединения газового вентиля.

Труба подачи горючего газа должна иметь размеры, 
соответствующие действующим нормативам, 
чтобы гарантировать требуемый расход газа, 
подаваемого на горелку, даже при максимальной 
мощно с ти генератора  и  о б е спе чив ать 
эксплуатационные характеристики
агрегата (технические характеристики). 
Применяемые соединения должны соответствовать 
действующим нормам.

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

Накопительные резервуары (в случае питания 
от накопительной системы сжиженного газа).
- Может случиться, что новые накопительные 

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

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

Гидравлическое соединение.

Внимание:  пер ед тем как пр оизв е с ти 
подсоединение бойлера, для сохранения гарантии 
первичного теплообменника, акуратно 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.

Гидравлические соедиения должны быть 
произведены рациональным путём, используя 
соединения на шаблоне бойлера. Выход защитного 
клапана должен быть подключён к сточной 
воронке. В противном случае, если срабатывание 
спускного клапана приведет к затоплению 
помещения, изготовитель бойлера не будет нести 
ответственность.

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

Внимание: для сохранения срока службы и 
коэффициента полезного действия теплообменника 
сантехнической воды рекомендуется установка 
комплекта “дозатора полифосфатов” при 
использовании воды, характеристики которой 
могут способствовать образованию известковых 
отложений, в частности.
Подключение к электрической сети. Бойлер “Zeus 
kW” имеет класс защиты IPX4D. Электрическая 
безопасность агрегата обеспечивается только 
при его подсоединении к контуру заземления, 
выполненному в соответствии с действующими 
нормами безопасности.

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

Убедитесь также, что параметры электрической 
сети соответствуют максимальной потребляемой 
мощности, величина которой указана на табличке 
номинальных данных, помещенной на стенке 
бойлера.
Бойлеры поставляются с кабелем  электропитания 
“X” без вилки.  Кабель электропитания должен 
быть включен в электрическую сеть напряжением 
230V ±10% и частотой 50Hz Гц с соблюдением  
полярности LN и заземления , на данной сети 
должен быть предусмотрен однопозиционный 
переключатель  III категории перенапряжения. 
В случае замены кабеля питания обратиться 
к квалифицированному технику (например к 
технику Авторизированного Сервисного центра 
Immergas).
Кабель электропитания должен быть проложен 
в соответствии с указаниями. В случае 
необходимости замены плавкого предохранителя 
на регулировочном блоке используйте 
быстродействующий предохранитель на силу 
тока  3,15A . При подсоединении бойлера к сети 
электропитания запрещается использовать 
переходники, шайбы, предназначенные 
одновременно для нескольких устройств, и 
удлинители.
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1.3 ATTACHMENTS.
Gas attachment (II2H3+ category appliance).
Our boilers are designed to operate with methane 
gas (G20) and LPG. Supply pipes must be the 
same as or larger than the 1/2”G boiler fitting. 
Before connecting the gas line, carefully clean 
inside all the fuel feed system pipes to remove any 
residue that could impair boiler efficiency. Also 
make sure the gas corresponds to that for which 
the boiler is prepared (see boiler data-plate). 
If different, the appliance must be converted 
for operation with the other type of gas (see 
converting appliance for other gas types). The 
dynamic gas supply (methane or LPG) pressure 
must also be checked according to the type used 
in the boiler, as insufficient levels can reduce 
generator output and cause malfunctions.

Ensure correct gas cock connection. The gas 
supply pipe must be suitably dimensioned 
according to current regulations in order to 
guarantee correct gas flow to the boiler even 
in conditions of max. generator output and 
to guarantee appliance efficiency (technical 
specifications). The coupling system must 
conform to standards.

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

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

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

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

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

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

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

Important: to preserve the life and efficiency of the 
domestic hot water exchanger, it is recommended 
to install the “polyphosphate proportioner” kit in 
the presence of water whose characteristics can 
give rise to scale deposits.

Electrical connection. The “Zeus kW” boiler 
has an IPX4D protection rating for the entire 
appliance. Electrical safety of the unit is reached 
when it is correctly connected to an efficient 
earthing system as specified by current safety 
standards.

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

Also ensure that the electrical installation 
corresponds to maximum absorbed power 
specifications as shown on the boiler data-plate. 
Boilers are supplied complete with an “X” type 
power cable without plug. The power supply 
cable must be connected to a 230V ±10% / 50Hz 
mains supply respecting L-N polarity and earth 
connection; , this network must also have a 
multi-pole circuit breaker with class III over-
voltage category. When replacing the power 
supply cable, contact a qualified technician (e.g. 
the Immergas After-Sales Technical Assistance 
Service).
The power cable must be laid as shown. In the 
event of mains fuse replacement on the control 
card, use a 3.15A quick-blow fuse.
For the main power supply to the appliance, 
never use adapters, multiple sockets or extension 
leads.
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з діючими правилами стосовно електричних 
систем. Усі трубопроводи котла ні в якому разі 
не повинні використовуватися як заземлення 
електричної або телефонної лінії. Отже перед 
ввімкненням електричного живлення котла 
слід переконатися в дотриманні цієї умови.

1.5 ЗОВНІШНІЙ ДАТЧИК 
(ОПЦІОНАЛЬНО).

• Зовнішній зонд температури (мал. 1-5). Зонд 
може бути під’єднаний безпосередньо до 
електричної системи котла і автоматично 
знижувати максимальну температуру у 
подавальній системі у міру підвищення 
температури зовнішнього повітря з метою 
регулювання подавання тепла у систему 
опалення залежно від змін зовнішньої 
температури. Зовнішній зонд при під’єднанні 
працює незалежно від присутності чи 
типу використовуваного хронотермостата 
приміщення і може працювати у комбинації 
з вимкненим/увімкненим хронотермостатом 
і CARV2 (не може бути під’єднаний до CRD). 
Відповідність між температурою подачі 
системи та зовнішньою температурою 
визначається положенням перемикача, що 
встановлений на панелі приладів котла, згідно 
кривих, наведених у наступному графіку 
(Мал. 1-6). Електричне з'єднання зовнішнього 
датчика слід виконувати на затискачі 38 та 
39 на електронній схемі котельного агрегату 
(Мал. 3-2).

*  (мал. 1-6) Положення налаштування 
користувачем температури опалення.

управління, дозволяє пристосувати робочу 
температуру системи до реальних потреб 
опалювання приміщення, таким чином 
встановлюючи точну бажану температуру 
приміщення зі значною економією ресурсів. 
Хронотермостат живиться безпосередньо 
від котла через ті ж самі 2 проводи, що 
служать для передачі даних між котлом та 
хронотермостатом.

Увага:  у разі розділення системи опалення на 
зони необхідно використовувати відповідний 
комплект CARV2 за виключенням його 
функції кліматичної терморегуляції, тобто 
встановлення її у режимі On/Off (Увімк./
Вимк.). ДК CRD не можна використовувати для 
системи опалення, розділеної на зони.

Е л е к т р и ч н е  з ’ є д н а н н я  П р и с т р і й 
дис т анційного керув ання CARV2 аб о 
увімкнення/вимкнення хронотермостата 
(опціонально). Наступні операції повинні 
проводитися після вимкнення живлення. 
У разі його використання хронотермостат 
приміщення On/Off треба приєднати на 
затискачі 40 та 41, усунувши перемичку 
X40 (Мал. 3-2). Переконайтеся в тому, що 
контакт термостату Ввімкн/Вимкн (On/Off) 
«чистого» типу, тобто не залежать від напруги в 
мережі, інакше може пошкодитися електронна 
плата регулювання. Пристрій дистанційного 
керування CARV2 має бути під’єднаний через 
клеми IN+ та IN– до клем 42 і 43 на електронній 
платі (у котлі) з видаленням перемички X40 і 
дотриманням полярності (мал. 3-2). З’єднання 
з неправильною полярністю не зашкодить ДК 
CARV2, але не дасть йому працювати. Котел 
працює з параметрами, встановленими за 
допомогою пристрою CARV2, тільки якщо 
головний перемикач котла знаходиться у 
положенні Domestic/Comando Amico RemotoV2 
( ). До котельної установки можна 
під’єднати лише один пульт дистанційного 
управління.

Важлива інформація: При використанні 
пристрою Comando Amico Remoto до котла 
мають бути підведені дві окремі лінії згідно 

1.4 ПУЛЬТИ ДИСТАНЦІЙНОГО 
КЕРУВАННЯ І ПРОГРАМОВАНІ 
ХРОНОТЕРМОСТАТИ 
(ОПЦІОНАЛЬНО).

Котельний агрегат передбачає при бажанні ви-
користання хронотермостатів в приміщенні та 
дистанційних команд, що надаються у вигляді 
додаткового комплекту.
Всі хронотермостати Immergas під'єднуються 
за допомогою лише 2 проводів. Уважно 
прочитайте інструкції з установлення та 
експлуатації, що містяться в комплекті з 
аксесуаром.
• Цифровий хронотермостат On / Off. 

Хронотермостат дозволяє:
 в с т ановити дв а  значення кімнатної 

температури : одне - на день (комфортна 
температура) і одне - на ніч (знижена 
температура);

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

 -  вибрати бажаний варіант роботи із різних 
можливих варіантів:

• безперервної роботи при темп. комфорту;
• безперервної роботи при зниженій темп.;
• безперервної роботи при температурі проти 

замерзання, яку можна регулювати.
 Для живлення хронотермостату знадобляться 

2 лужні батарейки 1,5В типу LR 6;
• Є два типи пристроїв Comando Amico 

RemotoV2 (CARV2) (мал. 1-3) і Comando 
Remoto Digitale (CRD) (мал. 1-4) обидва 
мож у ть працюв ати з  к ліматичними 
хронотермостатами. Панель керування 
CARV2 дозволяє користувачеві на додаток до 
функцій, показаних у попередньому абзаці, 
дистанційно контролювати всю важливу 
інформацію, пов’язану з роботою котла і 
системою опалення з можливістю зручного 
змінення параметрів, встановлених раніше, 
без необхідності переміщення у місце, 
де встановлено котел. Панель керування 
CAR має функцію самодіагностики для 
відображення будь-якої несправності котла 
на дисплеї. Кліматичний хронотермостат, 
що вбудований в пульт дистанційного 

Цифрове дистанційне керування  
(CRD)

Пристрій дистанційного керування  Aмico ReмotoV2 9CARV2)
Цифровий хронотермостат On / Off.
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з діючими правилами стосовно електричних 
систем. Усі трубопроводи котла ні в якому разі 
не повинні використовуватися як заземлення 
електричної або телефонної лінії. Отже перед 
ввімкненням електричного живлення котла 
слід переконатися в дотриманні цієї умови.

1.5 ЗОВНІШНІЙ ДАТЧИК 
(ОПЦІОНАЛЬНО).

• Зовнішній зонд температури (мал. 1-5). Зонд 
може бути під’єднаний безпосередньо до 
електричної системи котла і автоматично 
знижувати максимальну температуру у 
подавальній системі у міру підвищення 
температури зовнішнього повітря з метою 
регулювання подавання тепла у систему 
опалення залежно від змін зовнішньої 
температури. Зовнішній зонд при під’єднанні 
працює незалежно від присутності чи 
типу використовуваного хронотермостата 
приміщення і може працювати у комбинації 
з вимкненим/увімкненим хронотермостатом 
і CARV2 (не може бути під’єднаний до CRD). 
Відповідність між температурою подачі 
системи та зовнішньою температурою 
визначається положенням перемикача, що 
встановлений на панелі приладів котла, згідно 
кривих, наведених у наступному графіку 
(Мал. 1-6). Електричне з'єднання зовнішнього 
датчика слід виконувати на затискачі 38 та 
39 на електронній схемі котельного агрегату 
(Мал. 3-2).

*  (мал. 1-6) Положення налаштування 
користувачем температури опалення.

управління, дозволяє пристосувати робочу 
температуру системи до реальних потреб 
опалювання приміщення, таким чином 
встановлюючи точну бажану температуру 
приміщення зі значною економією ресурсів. 
Хронотермостат живиться безпосередньо 
від котла через ті ж самі 2 проводи, що 
служать для передачі даних між котлом та 
хронотермостатом.

Увага:  у разі розділення системи опалення на 
зони необхідно використовувати відповідний 
комплект CARV2 за виключенням його 
функції кліматичної терморегуляції, тобто 
встановлення її у режимі On/Off (Увімк./
Вимк.). ДК CRD не можна використовувати для 
системи опалення, розділеної на зони.

Е л е к т р и ч н е  з ’ є д н а н н я  П р и с т р і й 
дис т анційного керув ання CARV2 аб о 
увімкнення/вимкнення хронотермостата 
(опціонально). Наступні операції повинні 
проводитися після вимкнення живлення. 
У разі його використання хронотермостат 
приміщення On/Off треба приєднати на 
затискачі 40 та 41, усунувши перемичку 
X40 (Мал. 3-2). Переконайтеся в тому, що 
контакт термостату Ввімкн/Вимкн (On/Off) 
«чистого» типу, тобто не залежать від напруги в 
мережі, інакше може пошкодитися електронна 
плата регулювання. Пристрій дистанційного 
керування CARV2 має бути під’єднаний через 
клеми IN+ та IN– до клем 42 і 43 на електронній 
платі (у котлі) з видаленням перемички X40 і 
дотриманням полярності (мал. 3-2). З’єднання 
з неправильною полярністю не зашкодить ДК 
CARV2, але не дасть йому працювати. Котел 
працює з параметрами, встановленими за 
допомогою пристрою CARV2, тільки якщо 
головний перемикач котла знаходиться у 
положенні Domestic/Comando Amico RemotoV2 
( ). До котельної установки можна 
під’єднати лише один пульт дистанційного 
управління.

Важлива інформація: При використанні 
пристрою Comando Amico Remoto до котла 
мають бути підведені дві окремі лінії згідно 

1.4 ПУЛЬТИ ДИСТАНЦІЙНОГО 
КЕРУВАННЯ І ПРОГРАМОВАНІ 
ХРОНОТЕРМОСТАТИ 
(ОПЦІОНАЛЬНО).

Котельний агрегат передбачає при бажанні ви-
користання хронотермостатів в приміщенні та 
дистанційних команд, що надаються у вигляді 
додаткового комплекту.
Всі хронотермостати Immergas під'єднуються 
за допомогою лише 2 проводів. Уважно 
прочитайте інструкції з установлення та 
експлуатації, що містяться в комплекті з 
аксесуаром.
• Цифровий хронотермостат On / Off. 

Хронотермостат дозволяє:
 в с т ановити дв а  значення кімнатної 

температури : одне - на день (комфортна 
температура) і одне - на ніч (знижена 
температура);

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

 -  вибрати бажаний варіант роботи із різних 
можливих варіантів:

• безперервної роботи при темп. комфорту;
• безперервної роботи при зниженій темп.;
• безперервної роботи при температурі проти 

замерзання, яку можна регулювати.
 Для живлення хронотермостату знадобляться 

2 лужні батарейки 1,5В типу LR 6;
• Є два типи пристроїв Comando Amico 

RemotoV2 (CARV2) (мал. 1-3) і Comando 
Remoto Digitale (CRD) (мал. 1-4) обидва 
мож у ть працюв ати з  к ліматичними 
хронотермостатами. Панель керування 
CARV2 дозволяє користувачеві на додаток до 
функцій, показаних у попередньому абзаці, 
дистанційно контролювати всю важливу 
інформацію, пов’язану з роботою котла і 
системою опалення з можливістю зручного 
змінення параметрів, встановлених раніше, 
без необхідності переміщення у місце, 
де встановлено котел. Панель керування 
CAR має функцію самодіагностики для 
відображення будь-якої несправності котла 
на дисплеї. Кліматичний хронотермостат, 
що вбудований в пульт дистанційного 

Цифрове дистанційне керування  
(CRD)

Пристрій дистанційного керування  Aмico ReмotoV2 9CARV2)
Цифровий хронотермостат On / Off.
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з діючими правилами стосовно електричних 
систем. Усі трубопроводи котла ні в якому разі 
не повинні використовуватися як заземлення 
електричної або телефонної лінії. Отже перед 
ввімкненням електричного живлення котла 
слід переконатися в дотриманні цієї умови.

1.5 ЗОВНІШНІЙ ДАТЧИК 
(ОПЦІОНАЛЬНО).

• Зовнішній зонд температури (мал. 1-5). Зонд 
може бути під’єднаний безпосередньо до 
електричної системи котла і автоматично 
знижувати максимальну температуру у 
подавальній системі у міру підвищення 
температури зовнішнього повітря з метою 
регулювання подавання тепла у систему 
опалення залежно від змін зовнішньої 
температури. Зовнішній зонд при під’єднанні 
працює незалежно від присутності чи 
типу використовуваного хронотермостата 
приміщення і може працювати у комбинації 
з вимкненим/увімкненим хронотермостатом 
і CARV2 (не може бути під’єднаний до CRD). 
Відповідність між температурою подачі 
системи та зовнішньою температурою 
визначається положенням перемикача, що 
встановлений на панелі приладів котла, згідно 
кривих, наведених у наступному графіку 
(Мал. 1-6). Електричне з'єднання зовнішнього 
датчика слід виконувати на затискачі 38 та 
39 на електронній схемі котельного агрегату 
(Мал. 3-2).

*  (мал. 1-6) Положення налаштування 
користувачем температури опалення.

управління, дозволяє пристосувати робочу 
температуру системи до реальних потреб 
опалювання приміщення, таким чином 
встановлюючи точну бажану температуру 
приміщення зі значною економією ресурсів. 
Хронотермостат живиться безпосередньо 
від котла через ті ж самі 2 проводи, що 
служать для передачі даних між котлом та 
хронотермостатом.

Увага:  у разі розділення системи опалення на 
зони необхідно використовувати відповідний 
комплект CARV2 за виключенням його 
функції кліматичної терморегуляції, тобто 
встановлення її у режимі On/Off (Увімк./
Вимк.). ДК CRD не можна використовувати для 
системи опалення, розділеної на зони.

Е л е к т р и ч н е  з ’ є д н а н н я  П р и с т р і й 
дис т анційного керув ання CARV2 аб о 
увімкнення/вимкнення хронотермостата 
(опціонально). Наступні операції повинні 
проводитися після вимкнення живлення. 
У разі його використання хронотермостат 
приміщення On/Off треба приєднати на 
затискачі 40 та 41, усунувши перемичку 
X40 (Мал. 3-2). Переконайтеся в тому, що 
контакт термостату Ввімкн/Вимкн (On/Off) 
«чистого» типу, тобто не залежать від напруги в 
мережі, інакше може пошкодитися електронна 
плата регулювання. Пристрій дистанційного 
керування CARV2 має бути під’єднаний через 
клеми IN+ та IN– до клем 42 і 43 на електронній 
платі (у котлі) з видаленням перемички X40 і 
дотриманням полярності (мал. 3-2). З’єднання 
з неправильною полярністю не зашкодить ДК 
CARV2, але не дасть йому працювати. Котел 
працює з параметрами, встановленими за 
допомогою пристрою CARV2, тільки якщо 
головний перемикач котла знаходиться у 
положенні Domestic/Comando Amico RemotoV2 
( ). До котельної установки можна 
під’єднати лише один пульт дистанційного 
управління.

Важлива інформація: При використанні 
пристрою Comando Amico Remoto до котла 
мають бути підведені дві окремі лінії згідно 

1.4 ПУЛЬТИ ДИСТАНЦІЙНОГО 
КЕРУВАННЯ І ПРОГРАМОВАНІ 
ХРОНОТЕРМОСТАТИ 
(ОПЦІОНАЛЬНО).

Котельний агрегат передбачає при бажанні ви-
користання хронотермостатів в приміщенні та 
дистанційних команд, що надаються у вигляді 
додаткового комплекту.
Всі хронотермостати Immergas під'єднуються 
за допомогою лише 2 проводів. Уважно 
прочитайте інструкції з установлення та 
експлуатації, що містяться в комплекті з 
аксесуаром.
• Цифровий хронотермостат On / Off. 

Хронотермостат дозволяє:
 в с т ановити дв а  значення кімнатної 

температури : одне - на день (комфортна 
температура) і одне - на ніч (знижена 
температура);

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

 -  вибрати бажаний варіант роботи із різних 
можливих варіантів:

• безперервної роботи при темп. комфорту;
• безперервної роботи при зниженій темп.;
• безперервної роботи при температурі проти 

замерзання, яку можна регулювати.
 Для живлення хронотермостату знадобляться 

2 лужні батарейки 1,5В типу LR 6;
• Є два типи пристроїв Comando Amico 

RemotoV2 (CARV2) (мал. 1-3) і Comando 
Remoto Digitale (CRD) (мал. 1-4) обидва 
мож у ть працюв ати з  к ліматичними 
хронотермостатами. Панель керування 
CARV2 дозволяє користувачеві на додаток до 
функцій, показаних у попередньому абзаці, 
дистанційно контролювати всю важливу 
інформацію, пов’язану з роботою котла і 
системою опалення з можливістю зручного 
змінення параметрів, встановлених раніше, 
без необхідності переміщення у місце, 
де встановлено котел. Панель керування 
CAR має функцію самодіагностики для 
відображення будь-якої несправності котла 
на дисплеї. Кліматичний хронотермостат, 
що вбудований в пульт дистанційного 

Цифрове дистанційне керування  
(CRD)

Пристрій дистанційного керування  Aмico ReмotoV2 9CARV2)
Цифровий хронотермостат On / Off.
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з діючими правилами стосовно електричних 
систем. Усі трубопроводи котла ні в якому разі 
не повинні використовуватися як заземлення 
електричної або телефонної лінії. Отже перед 
ввімкненням електричного живлення котла 
слід переконатися в дотриманні цієї умови.

1.5 ЗОВНІШНІЙ ДАТЧИК 
(ОПЦІОНАЛЬНО).

• Зовнішній зонд температури (мал. 1-5). Зонд 
може бути під’єднаний безпосередньо до 
електричної системи котла і автоматично 
знижувати максимальну температуру у 
подавальній системі у міру підвищення 
температури зовнішнього повітря з метою 
регулювання подавання тепла у систему 
опалення залежно від змін зовнішньої 
температури. Зовнішній зонд при під’єднанні 
працює незалежно від присутності чи 
типу використовуваного хронотермостата 
приміщення і може працювати у комбинації 
з вимкненим/увімкненим хронотермостатом 
і CARV2 (не може бути під’єднаний до CRD). 
Відповідність між температурою подачі 
системи та зовнішньою температурою 
визначається положенням перемикача, що 
встановлений на панелі приладів котла, згідно 
кривих, наведених у наступному графіку 
(Мал. 1-6). Електричне з'єднання зовнішнього 
датчика слід виконувати на затискачі 38 та 
39 на електронній схемі котельного агрегату 
(Мал. 3-2).

*  (мал. 1-6) Положення налаштування 
користувачем температури опалення.

управління, дозволяє пристосувати робочу 
температуру системи до реальних потреб 
опалювання приміщення, таким чином 
встановлюючи точну бажану температуру 
приміщення зі значною економією ресурсів. 
Хронотермостат живиться безпосередньо 
від котла через ті ж самі 2 проводи, що 
служать для передачі даних між котлом та 
хронотермостатом.

Увага:  у разі розділення системи опалення на 
зони необхідно використовувати відповідний 
комплект CARV2 за виключенням його 
функції кліматичної терморегуляції, тобто 
встановлення її у режимі On/Off (Увімк./
Вимк.). ДК CRD не можна використовувати для 
системи опалення, розділеної на зони.

Е л е к т р и ч н е  з ’ є д н а н н я  П р и с т р і й 
дис т анційного керув ання CARV2 аб о 
увімкнення/вимкнення хронотермостата 
(опціонально). Наступні операції повинні 
проводитися після вимкнення живлення. 
У разі його використання хронотермостат 
приміщення On/Off треба приєднати на 
затискачі 40 та 41, усунувши перемичку 
X40 (Мал. 3-2). Переконайтеся в тому, що 
контакт термостату Ввімкн/Вимкн (On/Off) 
«чистого» типу, тобто не залежать від напруги в 
мережі, інакше може пошкодитися електронна 
плата регулювання. Пристрій дистанційного 
керування CARV2 має бути під’єднаний через 
клеми IN+ та IN– до клем 42 і 43 на електронній 
платі (у котлі) з видаленням перемички X40 і 
дотриманням полярності (мал. 3-2). З’єднання 
з неправильною полярністю не зашкодить ДК 
CARV2, але не дасть йому працювати. Котел 
працює з параметрами, встановленими за 
допомогою пристрою CARV2, тільки якщо 
головний перемикач котла знаходиться у 
положенні Domestic/Comando Amico RemotoV2 
( ). До котельної установки можна 
під’єднати лише один пульт дистанційного 
управління.

Важлива інформація: При використанні 
пристрою Comando Amico Remoto до котла 
мають бути підведені дві окремі лінії згідно 

1.4 ПУЛЬТИ ДИСТАНЦІЙНОГО 
КЕРУВАННЯ І ПРОГРАМОВАНІ 
ХРОНОТЕРМОСТАТИ 
(ОПЦІОНАЛЬНО).

Котельний агрегат передбачає при бажанні ви-
користання хронотермостатів в приміщенні та 
дистанційних команд, що надаються у вигляді 
додаткового комплекту.
Всі хронотермостати Immergas під'єднуються 
за допомогою лише 2 проводів. Уважно 
прочитайте інструкції з установлення та 
експлуатації, що містяться в комплекті з 
аксесуаром.
• Цифровий хронотермостат On / Off. 

Хронотермостат дозволяє:
 в с т ановити дв а  значення кімнатної 

температури : одне - на день (комфортна 
температура) і одне - на ніч (знижена 
температура);

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

 -  вибрати бажаний варіант роботи із різних 
можливих варіантів:

• безперервної роботи при темп. комфорту;
• безперервної роботи при зниженій темп.;
• безперервної роботи при температурі проти 

замерзання, яку можна регулювати.
 Для живлення хронотермостату знадобляться 

2 лужні батарейки 1,5В типу LR 6;
• Є два типи пристроїв Comando Amico 

RemotoV2 (CARV2) (мал. 1-3) і Comando 
Remoto Digitale (CRD) (мал. 1-4) обидва 
мож у ть працюв ати з  к ліматичними 
хронотермостатами. Панель керування 
CARV2 дозволяє користувачеві на додаток до 
функцій, показаних у попередньому абзаці, 
дистанційно контролювати всю важливу 
інформацію, пов’язану з роботою котла і 
системою опалення з можливістю зручного 
змінення параметрів, встановлених раніше, 
без необхідності переміщення у місце, 
де встановлено котел. Панель керування 
CAR має функцію самодіагностики для 
відображення будь-якої несправності котла 
на дисплеї. Кліматичний хронотермостат, 
що вбудований в пульт дистанційного 

Цифрове дистанційне керування  
(CRD)

Пристрій дистанційного керування  Aмico ReмotoV2 9CARV2)
Цифровий хронотермостат On / Off.
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Дистанционное Управление ДругV2 (CARV2)
Цифровой хронотермостат Вкл/Выкл

Цифровое Дистанционное Управлениег (CRD)

1.4 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ХРОНОТЕРМОСТАТ ПОМЕЩЕНИЯ 
(ФАКУЛЬТАТИВНО).

Бойлер предусмотрен для подключения 
хронотермостатов помещения и внешнего зонда.
Настоящие компаненты Immergas доступны как 
комплекты отдельные от бойлера, и поставляются 
по заказу. 
Все хронотермостаты Immergas подсоединяються 
2 проводами. Прочитать внимательно инструкцию 
по установке и эксплуатации оснащённую с 
данным комплектом.
• Цифровой хронотермостат Вкл/Выкл (Илл. 1-3). 

Хронотермостат позволяет:
 - iустановить 2 значения температуры 

помещения: дневное (температура - комфорт) 
и ночное (пониженная температура);

 - устанавливать до 4 различных недельных 
программ включения и выключения;

 - выбрать желаемый режим работы среди 
различных вариантов:

 • постоянная работа при темп. - комфорт.
 • постоянная работа при пониженной темп.
 • постоянная работа при противоморозной 

регулируемой темп
 Хронотермостат питается от 2 щелочных 

батареек 1,5В типа LR 6;
• В наличии имеются 2 типа дистанционного 

управления “Дистанционное Управление 
ДругV2” (CARV2) (Fig. 1-3) и Цифровое 
Дистанционное Управление (CRD) (Илл. 1-4) оба 
работают от климатичесих хронотермастатов. 
Хронотермастатические панели позволяют 
польз ов ателю кр оме выше у ка з анных 
функций, иметь под контролем, а главное 
под рукой, всю необходимую информацию   
относительно работы агрегата и термической 
установки с возможностью заменить в 
любой момент предварительно введённые 
параметры не перемещаясь при этом туда, 
где был установлен агрегат. Панель оснащена 
самоконтролем, который отображает на дисплее 
все возможные неполадки работы бойлера. 
Климаттический хронотермостат встроен в 

панель дистанционного управления и позволяет 
регулировать температуру подачи установки, 
в зависимости от необходимости отопления 
помещения, таким образом, что бы получить 
желаемую температуру помещения с высокой 
точностью  а значит и с  очевидной экономией 
затрат. Хронтермостат питается непосредственно 
от бойлера с помощью тех же 2 проводов которые 
служат для передачи данных между бойлером и 
хронотермостатом.

Важно: Если установка разделена на зоны с 
помощью специального комплекта ,CARV2 должен 
быть использован без функции климатического 
терморегулирования, то есть, работая в режиме 
Вкл/Выкл. CRD не может быть использован на 
установках разделённых на зоны.

Электрические подключение Дистанционного 
Управления ДругV2 (CARV2), Цифрового 
Дистанционного Управления (CRD) или 
хронотермостата Вкл/Выкл (Факультативно). 
Нижеописанные операцие должны бать 
произведенны после отключения напряжения от 
агрегата. Цифровое Дистанционное Управление 
или хронотермостат помещения Вкл/Выкл 
подключается к клеммам  40 и 41 удаляя перемычку 
X40 (Илл. 3-2). Убедитьтся, что контакт термостата 
Вкл/Выкл «сухого» типа, то есть не зависит от 
напряжения сети, в противном случае  получит 
ущерб электронный блок регулирования.  
Дистанционное Управление Друг должно быть 
подключено с помощью клеммов IN+ и IN- к 
клеммам 42 и 43 удаляя при этом перемычку X40 на 
электронном блоке (в бойлере придерживаясь фаз, 
(Илл. 3-2). Подключение к неправильной фазе, хотя 
и не насит ущерб Дистанционному Управлению 
ДругV2, но препятствует его работе. Бойлер работает 
с параметрами установленными на дистанционной 
панели управления только в том случае, если его 
основной переключатель установлен на режиме 
сантехнический/дистанционная панель (
). К бойлеру можно подключить только одну 
дистанционную панель.

Важно: В случае использования Дистанционного 

управления ДругV2, Цифравого Дистанцинного 
Управления или любого хронотермостата Вкл/
Выкл необходимо предоставить две отдельных 
линии, согласно действующи нормативным 
требованиям, касающихся электрических 
установок. Весь трубопровод котла не должен 
никогда быть использован как  клемма заземления  
электропроводки и телефонной линии. Убедиться в 
этом перед электрическим подключением бойлера.

1.5 ВНЕШНИЙ ЗОНД (ФАКУЛЬТАТИВНО).
• Внешний зонд температуры (Илл. 1-5). 

Этот зонд подсоеденяется непосредственно 
к бойлеру и позволяет автоматически 
уменьшать максимальную температуру подачи 
водопроводной воды при повышении внешней 
температуры, таким образом, тепло поставляемое 
установкой заисит отвнешней температуры. 
Работа внешнего зонда не зависит от наличия 
или от типа  используемлго хронотермостата 
помещения, и может работать при комбинации 
хронотермостата Вкл/Выкл и CARV2, (не может 
быть подключена вместе с CRD). Соотношение 
между температурой подаваемой воды на 
установку и внешней температурой зависит от 
положения регулятора  на приборной панели 
согласно кривым, указанным на диаграмме (Илл. 
1-6). Электрическое подключение зонда должно 
происходить с помощью клеммов  38 и 39 на 
электрической плате бойлера (Илл. 3-2).

* (Илл. 1-6) Регулирование пользователем 
температуры отопления.
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Дистанционное Управление ДругV2 (CARV2)
Цифровой хронотермостат Вкл/Выкл

Цифровое Дистанционное Управлениег (CRD)

1.4 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ХРОНОТЕРМОСТАТ ПОМЕЩЕНИЯ 
(ФАКУЛЬТАТИВНО).

Бойлер предусмотрен для подключения 
хронотермостатов помещения и внешнего зонда.
Настоящие компаненты Immergas доступны как 
комплекты отдельные от бойлера, и поставляются 
по заказу. 
Все хронотермостаты Immergas подсоединяються 
2 проводами. Прочитать внимательно инструкцию 
по установке и эксплуатации оснащённую с 
данным комплектом.
• Цифровой хронотермостат Вкл/Выкл (Илл. 1-3). 

Хронотермостат позволяет:
 - iустановить 2 значения температуры 

помещения: дневное (температура - комфорт) 
и ночное (пониженная температура);

 - устанавливать до 4 различных недельных 
программ включения и выключения;

 - выбрать желаемый режим работы среди 
различных вариантов:

 • постоянная работа при темп. - комфорт.
 • постоянная работа при пониженной темп.
 • постоянная работа при противоморозной 

регулируемой темп
 Хронотермостат питается от 2 щелочных 

батареек 1,5В типа LR 6;
• В наличии имеются 2 типа дистанционного 

управления “Дистанционное Управление 
ДругV2” (CARV2) (Fig. 1-3) и Цифровое 
Дистанционное Управление (CRD) (Илл. 1-4) оба 
работают от климатичесих хронотермастатов. 
Хронотермастатические панели позволяют 
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функций, иметь под контролем, а главное 
под рукой, всю необходимую информацию   
относительно работы агрегата и термической 
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любой момент предварительно введённые 
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помощью специального комплекта ,CARV2 должен 
быть использован без функции климатического 
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Электрические подключение Дистанционного 
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или хронотермостат помещения Вкл/Выкл 
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линии, согласно действующи нормативным 
требованиям, касающихся электрических 
установок. Весь трубопровод котла не должен 
никогда быть использован как  клемма заземления  
электропроводки и телефонной линии. Убедиться в 
этом перед электрическим подключением бойлера.
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к бойлеру и позволяет автоматически 
уменьшать максимальную температуру подачи 
водопроводной воды при повышении внешней 
температуры, таким образом, тепло поставляемое 
установкой заисит отвнешней температуры. 
Работа внешнего зонда не зависит от наличия 
или от типа  используемлго хронотермостата 
помещения, и может работать при комбинации 
хронотермостата Вкл/Выкл и CARV2, (не может 
быть подключена вместе с CRD). Соотношение 
между температурой подаваемой воды на 
установку и внешней температурой зависит от 
положения регулятора  на приборной панели 
согласно кривым, указанным на диаграмме (Илл. 
1-6). Электрическое подключение зонда должно 
происходить с помощью клеммов  38 и 39 на 
электрической плате бойлера (Илл. 3-2).

* (Илл. 1-6) Регулирование пользователем 
температуры отопления.

IN
ST

A
LL

AT
O

R
U

SE
R

M
A

IN
TE

N
A

N
C

E

Remote Friend controlV2 (CARV2)
On/Off digital timer thermostat.

Digital Remote Control  
(CRD)

1.4 REMOTE CONTROLS AND ROOM 
CHRONOTHERMOSTATS  
(OPTIONAL).

The boiler is prepared for application of room 
chronothermostats and external probe. These 
Immergas components are available as separate 
kits to the boiler and are supplied on request.
All Immergas chronothermostats are connected 
with 2 wires only. Carefully read the user and 
assembly instructions contained in the accessory
kit.
• On/Off digital chronothermostat. The 

chronothermostat allows:
 - to set two room temperature values: one for 

day (comfort temperature) and one for night 
(lower temperature);

 - to set up to four on/off differential weekly 
programs;

 -  selecting the required function mode from 
the various possible alternatives.

• permanent functioning in comfort temp.
• permanent operation in lower temp.
• permanent function in adjustable anti-freeze 

temp.
 The chronothermostat is powered by two 1.5V 

LR 6 type alkaline batteries;
• There are two types of Remote Friend ControlV2 

(CARV2) (Fig. 1-3) and Digital Remote 
Control (CRD) (Fig. 1-4) both with room 
chronothermostat functioning. In addition to 
the functions described in the previous point, 
the Remote Friend ControlV2 enables the 
user to control all the important information 
regarding operation of the appliance and the 
heating system with the opportunity of easily 
intervening on the previously set parameters 
without having to go to the place where the 
appliance is installed. The Remote Friend 
ControlV2 panel is provided with self-diagnosis 
to display any boiler functioning anomalies. 
The climate chronothermostat incorporated in 
the remote panel enables the system delivery 
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 chronothermostat is fed 
directly by the boiler by means of the same 2 
wires used for the transmission of data between 
boiler and chronothermostat.

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. The CRD cannot 
be used for plants divided into zones.

Electrical connection of the Remote Friend 
ControlV2 or chronothermostat On/Off 
(Optional). The operations described below must 
be performed after having removed the voltage 
from the appliance. The eventual thermostat 
or On/Off room chronothermostat must be 
connected to terminals 40 and 41 eliminating 
jumper X40 (Fig. 3-2). Make sure that the On/
Off thermostat contact is of the “clean” type, i.e. 
independent of the mains supply, otherwise the 
electronic adjustment card would be damaged. 
The eventual Remote Friend ControlV2 must 
be connected by means of terminals IN+ and 
IN- to terminals 42 and 43, eliminating jumper 
X40 on the terminal board (in the boiler) 
respecting polarity (Fig. 3-2). Connection with 
the wrong polarity prevents functioning, but 
without damaging the Remote Friend ControlV2. 
The boiler works with the parameters set on 
the Remote Friend ControlV2 only if the boiler 
main selector is turned to Domestic/Remote 
Friend ControlV2 ( ). The boiler can only 
be connected to one remote control.

Important: If the Remote Friend ControlV2, 
Digital Remote Control or any other On/Off 
chronothermostat is used arrange two separate 
lines in compliance with current regulations 
regarding electrical systems. Boiler pipes must 
never be used to earth the electric or telephone 
lines. Ensure elimination of this risk before 
making the boiler electrical connections.

1.5 EXTERNAL PROBE (OPTIONAL).
• External temperature probe (Fig. 1-5). This 

sensor can be connected directly to the boiler 
electrical system and allows the max. system 
delivery temperature to be automatically 
decreased when the outside temperature 
increases, in order to adjust the heat supplied 
to the system according to the change in 
external temperature. The external probe 
always operates when connected, regardless of 
the presence or type of room chronothermostat 
used and can work in combination with the On/
Off chronothermostat and the CARV2, (it cannot 
be connected to the CRD). The correlation 
between system delivery temperature and 
outside temperature is determined by the 
position of the knob on the boiler control 
panel according to the curves shown in the 
diagram (Fig. 1-6). The external probe electrical 
connection must be made on clamps 38 and 39 
on the boiler circuit board (Fig. 3-2).

* (Fig. 1-6) Position of the heating temperature 
user adjustment.
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Комплект кришок містить:
 1 шт. - Термоформована кришка 
1 шт. - Щільна стопорна пластина
 1 шт. - Ущільнення
 1 шт. - Стяжка Прокладка

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

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

Ø 80
1 шт. - Кільцева прокладка

Приклад установки з прямим вертикаль-
ним виводом в частково захищеному 
місці. Використання вертикального  
виводу для прямого скидання продуктів 
згоряння повинно відповідати міні-
мальній відстані 300 мм до балкона, що 
знаходиться вище. Мінімальний розмір 
A + B (завжди над нависаючим балконом) 
становить 2000 мм (мал. 1-9).

• Конфігурація без комплекту кришок у 
частково захищеному місці (котел типу C).

Якщо залишити зовнішню заглушку на 
місці, то пристрій можна встановити зовні 
без комплекту кришки. Встановлення здійс-
нюється із застосуванням концентричних 
горизонтальних комплектів повітрозабору/
виведення газів Ø60/100, Ø80/125 і сепара-
тора 80/80.

•  Монтаж комплекту покриття. (Мал. 1-10) 
Зніміть ковпачок і ущільнення з отвору 
повітрозабору

 Встановити фланець Ø 80 виводу на вну-
трішній центральний отвір котла, вставити 
ущільнювач та затягнути гвинтами, що 
надаються в комплекті. Встановіть верхню 
кришку, зафіксувавши її за допомогою 
гвинтів, до того видалених з бічних кришок. 
Вставте до упору коліно 90° Ø 80 кінцем, 
що вставляється, (гладким) у горловину (з 
манжетними ущільненнями) фланця Ø 80, 
обріжте прокладку по канавці потрібного 
діаметру (Ø 80), зсуньте її вздовж коліна 
і закріпіть пластиною з листового металу. 
Вставте трубу відведення штировим кінцем 
(гладким) в гніздовий кінець коліна 90° Ø 
80, переконайтеся, що відповідна кільцева 
прокладка вже вставлена всередину. Таким 
чином отримаємо ущільнення і p`єднання 
елементів комплекту.

Максимальне подовження вивідної труби. 
Вивідна труба (як вертикальна, так і горизон-
тальна) може бути подовжена максимум до12 
м лінійних використовуючи ізольовані труби 
(Мал. 1-28). Щоб запобігти проблемі утворен-
ня конденсату димових газів внаслідок їх охо-
лодження через стінку, необхідно  обмежити 
довжину звичайного трубопроводу впуску Ø 
80 (без ізоляції) лише 5 метрами (Мал. 1-25).

• З'єднання труб при подовжуванні. Щоб 
встановити подовжувачі шляхом зчеплення 
з іншими елементами системи відведення, 
слід виконати такі дії: Вставити до упору 
трубу або коліно штировим кінцем (глад-
ким) в гніздовий кінець (з ущільнюваль-
ним кільцем) попередньо встановленого 
елементу; таким чином забезпечуються 
герметичність та правильне з”єднання 
елементів комплекту.

1.6 ЗОВНІШНЯ УСТАНОВКА В 
ЧАСТКОВО ЗАХИЩЕНОМУ 
МІСЦІ.

Примітка:  частково захищеного місця 
означає таке, у яких прилад безпосередньо не 
піддається впливу атмосферних факторів 
(дощ, сніг, град тощо).

• Конфігурація типу B з відкритою камерою 
та примусовою тягою.

У цій конфігу раці ї  викорис тову йте 
спеціальну трубу (що входить до комплекту 
повітрозабору для відповідної установки), що 
має під’єднуватись до внутрішнього отвору 
котла (див. малюнок нижче). 
Всмоктування повітря є прямим з середови-
ща, в якому встановлений котел і викидання 
газу проводиться через димохід каміну, або 
безпосередньо назовні.
Котел у цій конфігурації класифікується як 
B22 відповідно до стандартів.
У цій конфігурації:
- - забір повітря відбувається безпосередньо з 

приміщення, де встановлений агрегат, який 
має встановлюватися та працювати тільки у 
приміщеннях з постійним вентилюванням;

- канал відведення продуктів згорання 
повинен бути виведений до окремого 
димоходу або безпосередньо в атмосферу 
назовні.

Слід дотримуватися всіх чинних технічних 
норм. КОМПЛЕКТ ВЕРТИКАЛЬНОЇ ВИВІДНОЇ 

ТРУБИ ДЛЯ ПРЯМОГО СКИДУ

КОМПЛЕКТ КОВПАКА 
ДЛЯ ВИВІДНОЇ ТРУБИ 
ВСМОКТУВАННЯ

30
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Зніміть ковпачок і ущільнення з отвору 
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 Встановити фланець Ø 80 виводу на вну-
трішній центральний отвір котла, вставити 
ущільнювач та затягнути гвинтами, що 
надаються в комплекті. Встановіть верхню 
кришку, зафіксувавши її за допомогою 
гвинтів, до того видалених з бічних кришок. 
Вставте до упору коліно 90° Ø 80 кінцем, 
що вставляється, (гладким) у горловину (з 
манжетними ущільненнями) фланця Ø 80, 
обріжте прокладку по канавці потрібного 
діаметру (Ø 80), зсуньте її вздовж коліна 
і закріпіть пластиною з листового металу. 
Вставте трубу відведення штировим кінцем 
(гладким) в гніздовий кінець коліна 90° Ø 
80, переконайтеся, що відповідна кільцева 
прокладка вже вставлена всередину. Таким 
чином отримаємо ущільнення і p`єднання 
елементів комплекту.

Максимальне подовження вивідної труби. 
Вивідна труба (як вертикальна, так і горизон-
тальна) може бути подовжена максимум до12 
м лінійних використовуючи ізольовані труби 
(Мал. 1-28). Щоб запобігти проблемі утворен-
ня конденсату димових газів внаслідок їх охо-
лодження через стінку, необхідно  обмежити 
довжину звичайного трубопроводу впуску Ø 
80 (без ізоляції) лише 5 метрами (Мал. 1-25).

• З'єднання труб при подовжуванні. Щоб 
встановити подовжувачі шляхом зчеплення 
з іншими елементами системи відведення, 
слід виконати такі дії: Вставити до упору 
трубу або коліно штировим кінцем (глад-
ким) в гніздовий кінець (з ущільнюваль-
ним кільцем) попередньо встановленого 
елементу; таким чином забезпечуються 
герметичність та правильне з”єднання 
елементів комплекту.

1.6 ЗОВНІШНЯ УСТАНОВКА В 
ЧАСТКОВО ЗАХИЩЕНОМУ 
МІСЦІ.

Примітка:  частково захищеного місця 
означає таке, у яких прилад безпосередньо не 
піддається впливу атмосферних факторів 
(дощ, сніг, град тощо).

• Конфігурація типу B з відкритою камерою 
та примусовою тягою.

У цій конфігу раці ї  викорис тову йте 
спеціальну трубу (що входить до комплекту 
повітрозабору для відповідної установки), що 
має під’єднуватись до внутрішнього отвору 
котла (див. малюнок нижче). 
Всмоктування повітря є прямим з середови-
ща, в якому встановлений котел і викидання 
газу проводиться через димохід каміну, або 
безпосередньо назовні.
Котел у цій конфігурації класифікується як 
B22 відповідно до стандартів.
У цій конфігурації:
- - забір повітря відбувається безпосередньо з 

приміщення, де встановлений агрегат, який 
має встановлюватися та працювати тільки у 
приміщеннях з постійним вентилюванням;

- канал відведення продуктів згорання 
повинен бути виведений до окремого 
димоходу або безпосередньо в атмосферу 
назовні.

Слід дотримуватися всіх чинних технічних 
норм. КОМПЛЕКТ ВЕРТИКАЛЬНОЇ ВИВІДНОЇ 

ТРУБИ ДЛЯ ПРЯМОГО СКИДУ

КОМПЛЕКТ КОВПАКА 
ДЛЯ ВИВІДНОЇ ТРУБИ 
ВСМОКТУВАННЯ
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Комплект кришок містить:
 1 шт. - Термоформована кришка 
1 шт. - Щільна стопорна пластина
 1 шт. - Ущільнення
 1 шт. - Стяжка Прокладка

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

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

Ø 80
1 шт. - Кільцева прокладка

Приклад установки з прямим вертикаль-
ним виводом в частково захищеному 
місці. Використання вертикального  
виводу для прямого скидання продуктів 
згоряння повинно відповідати міні-
мальній відстані 300 мм до балкона, що 
знаходиться вище. Мінімальний розмір 
A + B (завжди над нависаючим балконом) 
становить 2000 мм (мал. 1-9).

• Конфігурація без комплекту кришок у 
частково захищеному місці (котел типу C).

Якщо залишити зовнішню заглушку на 
місці, то пристрій можна встановити зовні 
без комплекту кришки. Встановлення здійс-
нюється із застосуванням концентричних 
горизонтальних комплектів повітрозабору/
виведення газів Ø60/100, Ø80/125 і сепара-
тора 80/80.

•  Монтаж комплекту покриття. (Мал. 1-10) 
Зніміть ковпачок і ущільнення з отвору 
повітрозабору

 Встановити фланець Ø 80 виводу на вну-
трішній центральний отвір котла, вставити 
ущільнювач та затягнути гвинтами, що 
надаються в комплекті. Встановіть верхню 
кришку, зафіксувавши її за допомогою 
гвинтів, до того видалених з бічних кришок. 
Вставте до упору коліно 90° Ø 80 кінцем, 
що вставляється, (гладким) у горловину (з 
манжетними ущільненнями) фланця Ø 80, 
обріжте прокладку по канавці потрібного 
діаметру (Ø 80), зсуньте її вздовж коліна 
і закріпіть пластиною з листового металу. 
Вставте трубу відведення штировим кінцем 
(гладким) в гніздовий кінець коліна 90° Ø 
80, переконайтеся, що відповідна кільцева 
прокладка вже вставлена всередину. Таким 
чином отримаємо ущільнення і p`єднання 
елементів комплекту.

Максимальне подовження вивідної труби. 
Вивідна труба (як вертикальна, так і горизон-
тальна) може бути подовжена максимум до12 
м лінійних використовуючи ізольовані труби 
(Мал. 1-28). Щоб запобігти проблемі утворен-
ня конденсату димових газів внаслідок їх охо-
лодження через стінку, необхідно  обмежити 
довжину звичайного трубопроводу впуску Ø 
80 (без ізоляції) лише 5 метрами (Мал. 1-25).

• З'єднання труб при подовжуванні. Щоб 
встановити подовжувачі шляхом зчеплення 
з іншими елементами системи відведення, 
слід виконати такі дії: Вставити до упору 
трубу або коліно штировим кінцем (глад-
ким) в гніздовий кінець (з ущільнюваль-
ним кільцем) попередньо встановленого 
елементу; таким чином забезпечуються 
герметичність та правильне з”єднання 
елементів комплекту.
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1.6 УСТАНОВКА ВО ВНЕШНЕЕ, 
ЧАСТИЧНО ОГОРОЖЕННОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ.

Примечание: Под частично огороженном 
помещением, имеется в виду такое, в которм 
агрегат не подвергнут прямому воздействию 
атмосферных явлений (дождь, снег, град, и т.д.).

• Конфигурация типа B с открытой камерой 
и с форсированной вытяжкой.

При этой конфигурации необходимо 
успользовать особый вывод (входящий в 
комлект для инсталяции всасывания воздуха), 
который устанавливается на центральое 
отверстие бойлера (смотри следующюю 
иллюстрацию). Всасывание воздуха происходит 
непосредственно с окружающей среды, где 
установлен бойлер и вывод выхлопных газов 
в отдельный дымоход или непосредставенно 
наружу. 
Бойлер данной конфигурации, согласно 
нормам, классифицирован как тип B22.
С этой конфигурацией:
- в с а с ы в а н и е  в о з д у х а  п р о и с х о д и т 

непосредственно из окружающей среды, где 
установлен агрегат, который должен быть 
установлен и работать только в постоянно 
проветриваемых помещениях.

- Дымоудаление должно быть подсоеденено к 
отдельному дымоходу или непосредственно 
во внешнюю атмосферу.

Должны быть соблюдены действующие 
технические нормы.

• Установка комплекта покрышки. (Илл. 1-10) 
Снять с боковых отверстий, относительно 
центрального два колпочка  и набивку.

 Установить выхлопной фланец Ø 80 на 
центральное отверстие бойлера используя 
сальник, входящий в комплект и закрутить 
винтами из оснащения. Установить верхнюю 
покрышку, прикрепляя её болтами, до этого 
снятых с боковых пробок. Подключить 
изгиб 90° Ø 80 гладкой стороной (“папа”),  
в горловину (“мама”)  фланца Ø 80 до 
упора, отрезать сальник в специальном 
желобке желаемого диаметра (Ø 80), 
провести его по всему изгибу и установить 
с помощью пластинки  на листе железа. 
Подключить выхлопную трубку с гдадкой 
стороны (“папа”), в горловину (“мама”) 
изгиба 90° Ø 80, проверяя, что подсоеденили 
соответствующюю шайбу, таким образом,  
достигается соединение элементов, 
входящих в состав комплекта, и необходимое 
уплотнение.

Максимальное протяжение выхлопной 
трубы. Выхлопная труба (как вертикальная как 
и горизонтальная) может быть  увеличена до 
максимального значения  12 м прямолинейного 
участка, используя изолированные трубы (Fig. 
1-28). Во избежания проблем конденсирования 
дыма, которая возникает от его охлаждения 
, при прохождении через стенки трубы , 
необходимо ограничить длину выхлопной 
трубы диаметром 80 нормальной (не 
изолированной) до 5 метров (Илл. 1-25).

• Соединение сцеплением насадок удлинителей 
. Для того чтобы установить насадки 
удлинители с помощью сцепления на другие 
элементы выхлопной системы, необходимо 
провести следующие операции: Подсоеденить 
трубу или колено с  гладкой стороны (“папа”) 
в горловину (“мама”) на предварительно 
установленный элемент до упора, при 
этом достигается соединение элементов, 
входящих в состав комплекта, и необходимое 
уплотнение.

Пример инсталяции с вертикальным 
дымоудалением в частично огороженном 
месте. Используя вертикальное дымоудаление 
для прямого выброса продуктов сгорания 

Комплект покрышки включает в себя 
 N° 1 - Термоформованную покрышку
 N° 1 - Пластинкаудля блокирования   
   прокладки
 N° 1 - Сальник
 N° 1 - Хомутик, затягивающий сальник

Комплект вывода включает в себя:
 N° 1 - Сальник
 N° 1 - Выхлопной фланец Ø 80
 N° 1 - Изгиб 90° Ø 80
 N° 1 - Выхлопную трубу Ø 80
 N° 1 - Шайбу

необходимо соблюдать минимальную 
дистанцию - 300 м от вышерасположенного 
балкона. Высота A + B (всегда относительно 
вышестоящего балкона), должна равнятся 
значению 2000 мм или превышать его (Илл. 
1-9).

• Конфигурация без комплекта покрышки в 
частично огороженном месте (бойлер типа 
C).

Оставляя монтированными боковые заглушки, 
возможно установить аппарат без комплекта 
покрышки. Установка происходит используя 
горизонтальные концентрические комплекты 
всасывания/дымоудаления Ø60/100, Ø80/125 и 
сепараторы Ø80/80.

комплект корпуса 
всасывания

Комплект вертикального 
дымоудаления для прямого выброса
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1.6 УСТАНОВКА ВО ВНЕШНЕЕ, 
ЧАСТИЧНО ОГОРОЖЕННОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ.

Примечание: Под частично огороженном 
помещением, имеется в виду такое, в которм 
агрегат не подвергнут прямому воздействию 
атмосферных явлений (дождь, снег, град, и т.д.).

• Конфигурация типа B с открытой камерой 
и с форсированной вытяжкой.

При этой конфигурации необходимо 
успользовать особый вывод (входящий в 
комлект для инсталяции всасывания воздуха), 
который устанавливается на центральое 
отверстие бойлера (смотри следующюю 
иллюстрацию). Всасывание воздуха происходит 
непосредственно с окружающей среды, где 
установлен бойлер и вывод выхлопных газов 
в отдельный дымоход или непосредставенно 
наружу. 
Бойлер данной конфигурации, согласно 
нормам, классифицирован как тип B22.
С этой конфигурацией:
- в с а с ы в а н и е  в о з д у х а  п р о и с х о д и т 

непосредственно из окружающей среды, где 
установлен агрегат, который должен быть 
установлен и работать только в постоянно 
проветриваемых помещениях.

- Дымоудаление должно быть подсоеденено к 
отдельному дымоходу или непосредственно 
во внешнюю атмосферу.

Должны быть соблюдены действующие 
технические нормы.

• Установка комплекта покрышки. (Илл. 1-10) 
Снять с боковых отверстий, относительно 
центрального два колпочка  и набивку.

 Установить выхлопной фланец Ø 80 на 
центральное отверстие бойлера используя 
сальник, входящий в комплект и закрутить 
винтами из оснащения. Установить верхнюю 
покрышку, прикрепляя её болтами, до этого 
снятых с боковых пробок. Подключить 
изгиб 90° Ø 80 гладкой стороной (“папа”),  
в горловину (“мама”)  фланца Ø 80 до 
упора, отрезать сальник в специальном 
желобке желаемого диаметра (Ø 80), 
провести его по всему изгибу и установить 
с помощью пластинки  на листе железа. 
Подключить выхлопную трубку с гдадкой 
стороны (“папа”), в горловину (“мама”) 
изгиба 90° Ø 80, проверяя, что подсоеденили 
соответствующюю шайбу, таким образом,  
достигается соединение элементов, 
входящих в состав комплекта, и необходимое 
уплотнение.

Максимальное протяжение выхлопной 
трубы. Выхлопная труба (как вертикальная как 
и горизонтальная) может быть  увеличена до 
максимального значения  12 м прямолинейного 
участка, используя изолированные трубы (Fig. 
1-28). Во избежания проблем конденсирования 
дыма, которая возникает от его охлаждения 
, при прохождении через стенки трубы , 
необходимо ограничить длину выхлопной 
трубы диаметром 80 нормальной (не 
изолированной) до 5 метров (Илл. 1-25).

• Соединение сцеплением насадок удлинителей 
. Для того чтобы установить насадки 
удлинители с помощью сцепления на другие 
элементы выхлопной системы, необходимо 
провести следующие операции: Подсоеденить 
трубу или колено с  гладкой стороны (“папа”) 
в горловину (“мама”) на предварительно 
установленный элемент до упора, при 
этом достигается соединение элементов, 
входящих в состав комплекта, и необходимое 
уплотнение.

Пример инсталяции с вертикальным 
дымоудалением в частично огороженном 
месте. Используя вертикальное дымоудаление 
для прямого выброса продуктов сгорания 

Комплект покрышки включает в себя 
 N° 1 - Термоформованную покрышку
 N° 1 - Пластинкаудля блокирования   
   прокладки
 N° 1 - Сальник
 N° 1 - Хомутик, затягивающий сальник

Комплект вывода включает в себя:
 N° 1 - Сальник
 N° 1 - Выхлопной фланец Ø 80
 N° 1 - Изгиб 90° Ø 80
 N° 1 - Выхлопную трубу Ø 80
 N° 1 - Шайбу

необходимо соблюдать минимальную 
дистанцию - 300 м от вышерасположенного 
балкона. Высота A + B (всегда относительно 
вышестоящего балкона), должна равнятся 
значению 2000 мм или превышать его (Илл. 
1-9).

• Конфигурация без комплекта покрышки в 
частично огороженном месте (бойлер типа 
C).

Оставляя монтированными боковые заглушки, 
возможно установить аппарат без комплекта 
покрышки. Установка происходит используя 
горизонтальные концентрические комплекты 
всасывания/дымоудаления Ø60/100, Ø80/125 и 
сепараторы Ø80/80.

комплект корпуса 
всасывания

Комплект вертикального 
дымоудаления для прямого выброса
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VERTICAL TERMINAL KIT 
FOR DIRECT DISCHARGE

INTAKE 
COVER KIT

1.6 INSTALLATION OUTSIDE IN A 
PARTIALLY PROTECTED PLACE.

N.B.: a partially protected location is one in which 
the appliance is not exposed to the direct action of 
the weather (rain, snow, hail, etc.).

• Configuration type B, open chamber and 
forced draught.

The relevant terminal must be used for this 
configuration (present in the intake kit for the 
installation in question), which must be placed 
on the central hole of the boiler (see following 
figure). Air intake takes place directly from the 
environment in which the boiler is installed 
and fumes are expelled in an individual flue or 
directly to the outside.
The boiler in this configuration is classified as 
type B22 according to the standards.
With this configuration:
- air intake takes place directly from the 

environment in which the boiler is installed 
and only functions in permanently ventilated 
rooms

- the fumes pipe must be connected to its own 
individual flue or channelled directly into the 
external atmosphere.

The technical regulations in force must be 
respected.

• Fitting the cover kit. (Fig. 1-10) Remove the 
two plugs and the seals present from the two 
holes to the laterally to the central one.

 Install the Ø 80 outlet flange on the central 
hole of the boiler, taking care to insert the seal 
supplied with the kit and tighten by means 
of the screws provided. Install the top cover, 
fixing it with the screws previously removed 
from the lateral plugs. Engage the 90°, Ø 80 
bend with the male end (smooth) in the female 
end (with lip seal) of the Ø 80 flange until it 
stops. Cut the seal in the relative groove at the 
desired diameter (Ø 80), run it along the bend 
and fix it using the sheet steel plate. Insert the 
exhaust pipe with the male end (smooth) into 
the female side of the 90° bend, Ø 80, making 
sure that the relative washer has already been 
introduced. This will ensure tightness and 
coupling of the elements making up the kit.

Max. length of exhaust flue. The flue pipe (ver-
tical or horizontal) can be extended to a max. 
length of 12 m straight route, using insulated 
pipes (Fig. 1-28). To prevent problems of fume 
condensate in the exhaust pipe Ø 80, due to fume 
cooling through the wall, the length of the pipe 
must be limited to just 5 m (Fig. 1-25).

• Coupling of extension pipes and elbows. To 
install possible coupling extensions on other 
fume extraction elements, proceed as follows:: 
Fit the male end (smooth) of the pipe or elbow 
up to the stop on the female end (with lip seals) 
of the previously installed element; this will 
ensure correct seal and joining of the elements.

Example of installation with direct vertical 
terminal in partially protected locatio. When 
the vertical terminal for direct discharge of 
combustion fumes is used, a minimum gap of 
300 mm must be left between the terminal and 
the balcony above. The distance A + B (always 
with respect to the balcony above), must be equal 
to or less than 2000 mm (Fig. 1-9).

• Configuration without cover kit in a partially 
protected location (boiler type C).

By leaving the side plugs fitted it is possible 
to install the appliance externally without the 
cover kit. Installation is carried out using the 
horizontal concentric Ø60/100, Ø80/125 and 
Ø80/80 separator kits.

The cover kit include:
 N° 1 - Heat moulded cover
 N° 1 - Gasket camping plate
 N° 1 - Gasket
 N° 1 - Gasket clamp

The terminal kit includes:
 N° 1 - Seal
 N° 1 - Exhaust flange Ø 80
 N° 1 - 90° bend Ø 80
 N° 1 - Exhaust pipe Ø 80
 N° 1 - Ring
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* Ці значення  максимального розширення  передба-
чають розмір труби 1 метр, для вихлопів та для 
всмоктування залишків.

Риска відсікача 
димів

Протяжність трубопроводу в 
метрах  

Ø 60/100 вертикальний

3 Від 0 до 2,2

5 Від 2,2 до 3,7

10 Від 3,7 до 5,7

Риска відсікача 
димів

Протяжність трубопроводу в 
метрах  

Ø 60/100 горизонтальний

3 Від 0 до 0,5

5 Від 0,5 до 2

10 Від 2 до 3

Риска відсікача 
димів

Протяжність трубопроводу в 
метрах 

Ø 80 вертикальний
без вигинів

3 Від 0 до 6

5 Від 6 до 25

7 *Від 25 до 40

Риска відсікача 
димів

Протяжність трубопроводу в 
метрах  

Ø 80/125 вертикальний

3 Від 0 до 5,4

5 Від 5,4 до 9,5

10 Від 9,5 до 15,0

Риска відсікача 
димів

Протяжність трубопроводу в 
метрах  

Ø 80/125 горизонтальний

3 Від 0 до 0,5

5 Від 0,5 до 4,6

10 Від 4,6 до 10,1

Риска відсікача 
димів

Протяжність трубопроводу в 
метрах  

Ø 80 горизонтальний
з двома кривими

3 Від 0 до 2

5 Від 2 до 21

7 Від 21 до 35

Регулювання димової засувки 
ZEUS 28 KW

Регулювання димової засувки 
ZEUS 24 KW

Риска відсікача 
димів

Протяжність трубопроводу в 
метрах  

Ø 60/100 вертикальний

3 Від 0 до 2,2

5 Від 2,2 до 3,7

10 Від 3,7 до 4,7

Риска відсікача 
димів

Протяжність трубопроводу в 
метрах  

Ø 60/100 горизонтальний

3 Від 0 до 0,5

5 Від 0,5 до 2

10 Від 2 до 3

* Ці значення  максимального розширення  передба-
чають розмір труби 1 метр, для вихлопів та для 
всмоктування залишків.

Риска відсікача 
димів

Протяжність трубопроводу в 
метрах 

Ø 80 вертикальний
без вигинів

3 Від 0 до 8

5 Від 8 до 30

6 *Від 30 до 40

Риска відсікача 
димів

Протяжність трубопроводу в 
метрах  

Ø 80/125 вертикальний

3 Від 0 до 5,4

5 Від 5,4 до 9,5

10 Від 9,5 до 12,2

Риска відсікача 
димів

Протяжність трубопроводу в 
метрах  

Ø 80/125 горизонтальний

3 Від 0 до 0,5

5 Від 0,5 до 4,6

10 Від 4,6 до 7,4

Риска відсікача 
димів

Протяжність трубопроводу в 
метрах  

Ø 80 горизонтальний
з двома кривими

3 Від 0 до 4

5 Від 4 до 26

6 Від 26 до 35

1.6 МОНТАЖ В ПРИМІЩЕННІ.
• Конфігурація типу С з герметичною ка-

мерою і примусовою тягою.
Компанія Immergas пропонує, окремо від 
котлів, різноманітні рішення на встанов-
лення терміналів забору повітря та відве-
дення димових газів, без яких робота котла 
неможлива.

Увага: Котел слід встановлювати тільки 
спільно з оригінальним пристроєм пові-
трозабору і відведення продуктів горіння 
Immergas згідно з нормативами. Цей димар 
можна розпізнати за спеціальними розпіз-
навальним знаком та надписом: "Не для 
конденсаційних котлів".

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

• Коефіцієнт опору та еквівалентних довжин. 
Кожен компонент системи димових труб 
має Коефіцієнт опору, визначений шляхом 
експериментальних випробувань та 
наведений у таблиці нижче. Коефіцієнт 
опору окремих компонентів не залежить 
від типу котла, на якому він встановлений, 
і є безрозмірною величиною. Натомість він 
залежить від температури середовища, яке 
проходить всередині труби, і змінюється 
в залежності від забору повітря або 
відведення димових газів. Кожен окремий 
компонент має опір, який залежить від 
довжини труби (у метрах) того ж самого 
діаметру; так звана еквівалентна довжина 
розрахована на основі співвідношення 
між відповідними коефіцієнтами опору. 
Усі котли мають максимальний коефіцієнт 
опору, визначений 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. Набір 
цієї інформації дозволяє виконувати 
розрахунки для перевірки можливості 
р е а л і з а ц і ї  н а й р і з н о м а н і т н і ш и х 
конфігурацій димоходів.

 Монтаж ущільнень.  Для правильного 
розташування манжетних ущільнювачів 
на лікт ях і  подовженнях,  необх ідно 
дотримуватися напрямку монтажу, що 
зображений на малюнку (Мал. 1-7).

Ре г у л юв а н н я  в і д с і к ач а  д и м і в .  Д л я 
правильного функціонування котла, 
необхідно відрегулювати відсікач димів, 
розташований на штуцері забору повітря / 
димів (Мал. 1-12).
Регулювання здійснюється відгвинчуванням 
п е р ед н ь ог о  у т ри м у ю ч ог о  г в и н т а  і 
переміщенням градуйованого індикатора 
у потрібне положення шляхом суміщення 
його значення з горизонтальною рискою 
(мал. 1-12). Після завершення регулювання 
затягніть гвинт щоб зафіксувати відсікач. 
Відповідне регулювання здійснюється 
згідно типу повітроводу та його довжини: 
даний розрахунок може бути виконаний 
з використанням коригуючих таблиць 
парціального об’єму диму.
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* Ці значення  максимального розширення  передба-
чають розмір труби 1 метр, для вихлопів та для 
всмоктування залишків.

Риска відсікача 
димів

Протяжність трубопроводу в 
метрах  

Ø 60/100 вертикальний

3 Від 0 до 2,2

5 Від 2,2 до 3,7

10 Від 3,7 до 5,7

Риска відсікача 
димів

Протяжність трубопроводу в 
метрах  

Ø 60/100 горизонтальний

3 Від 0 до 0,5

5 Від 0,5 до 2

10 Від 2 до 3

Риска відсікача 
димів

Протяжність трубопроводу в 
метрах 

Ø 80 вертикальний
без вигинів

3 Від 0 до 6

5 Від 6 до 25

7 *Від 25 до 40

Риска відсікача 
димів

Протяжність трубопроводу в 
метрах  

Ø 80/125 вертикальний

3 Від 0 до 5,4

5 Від 5,4 до 9,5

10 Від 9,5 до 15,0

Риска відсікача 
димів

Протяжність трубопроводу в 
метрах  

Ø 80/125 горизонтальний

3 Від 0 до 0,5

5 Від 0,5 до 4,6

10 Від 4,6 до 10,1

Риска відсікача 
димів

Протяжність трубопроводу в 
метрах  

Ø 80 горизонтальний
з двома кривими

3 Від 0 до 2

5 Від 2 до 21

7 Від 21 до 35

Регулювання димової засувки 
ZEUS 28 KW

Регулювання димової засувки 
ZEUS 24 KW

Риска відсікача 
димів

Протяжність трубопроводу в 
метрах  

Ø 60/100 вертикальний

3 Від 0 до 2,2

5 Від 2,2 до 3,7

10 Від 3,7 до 4,7

Риска відсікача 
димів

Протяжність трубопроводу в 
метрах  

Ø 60/100 горизонтальний

3 Від 0 до 0,5

5 Від 0,5 до 2

10 Від 2 до 3

* Ці значення  максимального розширення  передба-
чають розмір труби 1 метр, для вихлопів та для 
всмоктування залишків.

Риска відсікача 
димів

Протяжність трубопроводу в 
метрах 

Ø 80 вертикальний
без вигинів

3 Від 0 до 8

5 Від 8 до 30

6 *Від 30 до 40

Риска відсікача 
димів

Протяжність трубопроводу в 
метрах  

Ø 80/125 вертикальний

3 Від 0 до 5,4

5 Від 5,4 до 9,5

10 Від 9,5 до 12,2

Риска відсікача 
димів

Протяжність трубопроводу в 
метрах  

Ø 80/125 горизонтальний

3 Від 0 до 0,5

5 Від 0,5 до 4,6

10 Від 4,6 до 7,4

Риска відсікача 
димів

Протяжність трубопроводу в 
метрах  

Ø 80 горизонтальний
з двома кривими

3 Від 0 до 4

5 Від 4 до 26

6 Від 26 до 35

1.6 МОНТАЖ В ПРИМІЩЕННІ.
• Конфігурація типу С з герметичною ка-

мерою і примусовою тягою.
Компанія Immergas пропонує, окремо від 
котлів, різноманітні рішення на встанов-
лення терміналів забору повітря та відве-
дення димових газів, без яких робота котла 
неможлива.

Увага: Котел слід встановлювати тільки 
спільно з оригінальним пристроєм пові-
трозабору і відведення продуктів горіння 
Immergas згідно з нормативами. Цей димар 
можна розпізнати за спеціальними розпіз-
навальним знаком та надписом: "Не для 
конденсаційних котлів".

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

• Коефіцієнт опору та еквівалентних довжин. 
Кожен компонент системи димових труб 
має Коефіцієнт опору, визначений шляхом 
експериментальних випробувань та 
наведений у таблиці нижче. Коефіцієнт 
опору окремих компонентів не залежить 
від типу котла, на якому він встановлений, 
і є безрозмірною величиною. Натомість він 
залежить від температури середовища, яке 
проходить всередині труби, і змінюється 
в залежності від забору повітря або 
відведення димових газів. Кожен окремий 
компонент має опір, який залежить від 
довжини труби (у метрах) того ж самого 
діаметру; так звана еквівалентна довжина 
розрахована на основі співвідношення 
між відповідними коефіцієнтами опору. 
Усі котли мають максимальний коефіцієнт 
опору, визначений 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. Набір 
цієї інформації дозволяє виконувати 
розрахунки для перевірки можливості 
р е а л і з а ц і ї  н а й р і з н о м а н і т н і ш и х 
конфігурацій димоходів.

 Монтаж ущільнень.  Для правильного 
розташування манжетних ущільнювачів 
на лікт ях і  подовженнях,  необх ідно 
дотримуватися напрямку монтажу, що 
зображений на малюнку (Мал. 1-7).

Ре г у л юв а н н я  в і д с і к ач а  д и м і в .  Д л я 
правильного функціонування котла, 
необхідно відрегулювати відсікач димів, 
розташований на штуцері забору повітря / 
димів (Мал. 1-12).
Регулювання здійснюється відгвинчуванням 
п е р ед н ь ог о  у т ри м у ю ч ог о  г в и н т а  і 
переміщенням градуйованого індикатора 
у потрібне положення шляхом суміщення 
його значення з горизонтальною рискою 
(мал. 1-12). Після завершення регулювання 
затягніть гвинт щоб зафіксувати відсікач. 
Відповідне регулювання здійснюється 
згідно типу повітроводу та його довжини: 
даний розрахунок може бути виконаний 
з використанням коригуючих таблиць 
парціального об’єму диму.
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* Ці значення  максимального розширення  передба-
чають розмір труби 1 метр, для вихлопів та для 
всмоктування залишків.

Риска відсікача 
димів

Протяжність трубопроводу в 
метрах  

Ø 60/100 вертикальний

3 Від 0 до 2,2

5 Від 2,2 до 3,7

10 Від 3,7 до 5,7

Риска відсікача 
димів

Протяжність трубопроводу в 
метрах  

Ø 60/100 горизонтальний

3 Від 0 до 0,5

5 Від 0,5 до 2

10 Від 2 до 3

Риска відсікача 
димів

Протяжність трубопроводу в 
метрах 

Ø 80 вертикальний
без вигинів

3 Від 0 до 6

5 Від 6 до 25

7 *Від 25 до 40

Риска відсікача 
димів

Протяжність трубопроводу в 
метрах  

Ø 80/125 вертикальний

3 Від 0 до 5,4
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метрах  

Ø 80 горизонтальний
з двома кривими

3 Від 0 до 2

5 Від 2 до 21

7 Від 21 до 35

Регулювання димової засувки 
ZEUS 28 KW

Регулювання димової засувки 
ZEUS 24 KW

Риска відсікача 
димів
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10 Від 2 до 3
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чають розмір труби 1 метр, для вихлопів та для 
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Ø 80 горизонтальний
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5 Від 4 до 26
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1.6 МОНТАЖ В ПРИМІЩЕННІ.
• Конфігурація типу С з герметичною ка-

мерою і примусовою тягою.
Компанія Immergas пропонує, окремо від 
котлів, різноманітні рішення на встанов-
лення терміналів забору повітря та відве-
дення димових газів, без яких робота котла 
неможлива.
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Immergas згідно з нормативами. Цей димар 
можна розпізнати за спеціальними розпіз-
навальним знаком та надписом: "Не для 
конденсаційних котлів".

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

• Коефіцієнт опору та еквівалентних довжин. 
Кожен компонент системи димових труб 
має Коефіцієнт опору, визначений шляхом 
експериментальних випробувань та 
наведений у таблиці нижче. Коефіцієнт 
опору окремих компонентів не залежить 
від типу котла, на якому він встановлений, 
і є безрозмірною величиною. Натомість він 
залежить від температури середовища, яке 
проходить всередині труби, і змінюється 
в залежності від забору повітря або 
відведення димових газів. Кожен окремий 
компонент має опір, який залежить від 
довжини труби (у метрах) того ж самого 
діаметру; так звана еквівалентна довжина 
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між відповідними коефіцієнтами опору. 
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опору відповідає допустимому опору, 
який спостерігається при максимально 
допустимій довжині труби з усіма типами 
комплекту сполучень і роз'ємів. Набір 
цієї інформації дозволяє виконувати 
розрахунки для перевірки можливості 
р е а л і з а ц і ї  н а й р і з н о м а н і т н і ш и х 
конфігурацій димоходів.

 Монтаж ущільнень.  Для правильного 
розташування манжетних ущільнювачів 
на лікт ях і  подовженнях,  необх ідно 
дотримуватися напрямку монтажу, що 
зображений на малюнку (Мал. 1-7).

Ре г у л юв а н н я  в і д с і к ач а  д и м і в .  Д л я 
правильного функціонування котла, 
необхідно відрегулювати відсікач димів, 
розташований на штуцері забору повітря / 
димів (Мал. 1-12).
Регулювання здійснюється відгвинчуванням 
п е р ед н ь ог о  у т ри м у ю ч ог о  г в и н т а  і 
переміщенням градуйованого індикатора 
у потрібне положення шляхом суміщення 
його значення з горизонтальною рискою 
(мал. 1-12). Після завершення регулювання 
затягніть гвинт щоб зафіксувати відсікач. 
Відповідне регулювання здійснюється 
згідно типу повітроводу та його довжини: 
даний розрахунок може бути виконаний 
з використанням коригуючих таблиць 
парціального об’єму диму.
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* Ці значення  максимального розширення  передба-
чають розмір труби 1 метр, для вихлопів та для 
всмоктування залишків.

Риска відсікача 
димів

Протяжність трубопроводу в 
метрах  

Ø 60/100 вертикальний

3 Від 0 до 2,2

5 Від 2,2 до 3,7

10 Від 3,7 до 5,7

Риска відсікача 
димів

Протяжність трубопроводу в 
метрах  

Ø 60/100 горизонтальний

3 Від 0 до 0,5

5 Від 0,5 до 2

10 Від 2 до 3

Риска відсікача 
димів

Протяжність трубопроводу в 
метрах 

Ø 80 вертикальний
без вигинів

3 Від 0 до 6

5 Від 6 до 25

7 *Від 25 до 40

Риска відсікача 
димів

Протяжність трубопроводу в 
метрах  

Ø 80/125 вертикальний

3 Від 0 до 5,4

5 Від 5,4 до 9,5

10 Від 9,5 до 15,0

Риска відсікача 
димів

Протяжність трубопроводу в 
метрах  

Ø 80/125 горизонтальний

3 Від 0 до 0,5

5 Від 0,5 до 4,6

10 Від 4,6 до 10,1

Риска відсікача 
димів

Протяжність трубопроводу в 
метрах  

Ø 80 горизонтальний
з двома кривими

3 Від 0 до 2

5 Від 2 до 21

7 Від 21 до 35

Регулювання димової засувки 
ZEUS 28 KW

Регулювання димової засувки 
ZEUS 24 KW

Риска відсікача 
димів

Протяжність трубопроводу в 
метрах  

Ø 60/100 вертикальний

3 Від 0 до 2,2

5 Від 2,2 до 3,7

10 Від 3,7 до 4,7
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Ø 60/100 горизонтальний

3 Від 0 до 0,5

5 Від 0,5 до 2

10 Від 2 до 3

* Ці значення  максимального розширення  передба-
чають розмір труби 1 метр, для вихлопів та для 
всмоктування залишків.
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метрах 

Ø 80 вертикальний
без вигинів

3 Від 0 до 8

5 Від 8 до 30

6 *Від 30 до 40

Риска відсікача 
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Протяжність трубопроводу в 
метрах  

Ø 80/125 вертикальний

3 Від 0 до 5,4

5 Від 5,4 до 9,5

10 Від 9,5 до 12,2
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Протяжність трубопроводу в 
метрах  

Ø 80/125 горизонтальний

3 Від 0 до 0,5

5 Від 0,5 до 4,6

10 Від 4,6 до 7,4

Риска відсікача 
димів

Протяжність трубопроводу в 
метрах  

Ø 80 горизонтальний
з двома кривими

3 Від 0 до 4

5 Від 4 до 26

6 Від 26 до 35

1.6 МОНТАЖ В ПРИМІЩЕННІ.
• Конфігурація типу С з герметичною ка-

мерою і примусовою тягою.
Компанія Immergas пропонує, окремо від 
котлів, різноманітні рішення на встанов-
лення терміналів забору повітря та відве-
дення димових газів, без яких робота котла 
неможлива.

Увага: Котел слід встановлювати тільки 
спільно з оригінальним пристроєм пові-
трозабору і відведення продуктів горіння 
Immergas згідно з нормативами. Цей димар 
можна розпізнати за спеціальними розпіз-
навальним знаком та надписом: "Не для 
конденсаційних котлів".

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

• Коефіцієнт опору та еквівалентних довжин. 
Кожен компонент системи димових труб 
має Коефіцієнт опору, визначений шляхом 
експериментальних випробувань та 
наведений у таблиці нижче. Коефіцієнт 
опору окремих компонентів не залежить 
від типу котла, на якому він встановлений, 
і є безрозмірною величиною. Натомість він 
залежить від температури середовища, яке 
проходить всередині труби, і змінюється 
в залежності від забору повітря або 
відведення димових газів. Кожен окремий 
компонент має опір, який залежить від 
довжини труби (у метрах) того ж самого 
діаметру; так звана еквівалентна довжина 
розрахована на основі співвідношення 
між відповідними коефіцієнтами опору. 
Усі котли мають максимальний коефіцієнт 
опору, визначений 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. Набір 
цієї інформації дозволяє виконувати 
розрахунки для перевірки можливості 
р е а л і з а ц і ї  н а й р і з н о м а н і т н і ш и х 
конфігурацій димоходів.

 Монтаж ущільнень.  Для правильного 
розташування манжетних ущільнювачів 
на лікт ях і  подовженнях,  необх ідно 
дотримуватися напрямку монтажу, що 
зображений на малюнку (Мал. 1-7).

Ре г у л юв а н н я  в і д с і к ач а  д и м і в .  Д л я 
правильного функціонування котла, 
необхідно відрегулювати відсікач димів, 
розташований на штуцері забору повітря / 
димів (Мал. 1-12).
Регулювання здійснюється відгвинчуванням 
п е р ед н ь ог о  у т ри м у ю ч ог о  г в и н т а  і 
переміщенням градуйованого індикатора 
у потрібне положення шляхом суміщення 
його значення з горизонтальною рискою 
(мал. 1-12). Після завершення регулювання 
затягніть гвинт щоб зафіксувати відсікач. 
Відповідне регулювання здійснюється 
згідно типу повітроводу та його довжини: 
даний розрахунок може бути виконаний 
з використанням коригуючих таблиць 
парціального об’єму диму.
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1.7 УСТАНОВКА ВО ВНУТРЕННЕЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ.

• Конфигурация типа C с герметичной камерой 
и  форсированной вытяжкой.

Immergasпоставляет  отдельно от бойлеров, 
различные решения для установки всасывания-
дымоудаления, без которых бойлер не может 
работать.

Внимание: Бойлер должен быть установлен 
только вместе с оригинальным устройством 
устройством Immergas для всасывания воздуха 
и дымоудаления.  Данное устройство обозначено 
специальной идентификационной меткой  “не 
для конденсационных котлов”.

Устройство для вывода дыма не должно находиться 
в контакте или вблизи с лекговоспламеняющимися 
материалами, а также не должно пересекать 
перегородки или строительные структуры, 
сделанные из легковоспломеняющихся материалов.

• Факторы Сопротивления и эквивалентной 
длины. Каждый компанент системы вывода газов 
имеет Фактор Сопротивления, полученный 
при пробных испытаниях и приведённый в 
нижеуказанной таблице. Фактор Сопротивления 
отдельного компонента зависит от типа 
бойлера, на который он устанавливается и 
является безразмерной величиной. Фактор 
зависит от температуры вещества, которое 
протекает в его внутренней структуре, и 
изменяется в зависимости от того, происходит ли 
всасывание воздуха или дымоудаления. Каждый 
отдельный компанент имеет сопраттивление, 
соответствующее определённому значению 
в метрах трубы такого же диаметра; так 
назывемой эквивалентной длине, получаемой 
от соотношения между соответствующими 
Факторами Сопративления. Все бойлеры 
имеют максимальный фактор сопротивления  
получаемый опытным путём  со значением 
100.  Максимально допустимый Фактор 
Сопротивления соответствует обнаруженному 
сопративлению при максимально допустимой 
длине труб с каждой типологией комплектов 
выводов. Данная информация позволяет 
производить расчёты для проверки возможности 
создания различных конфигураций системы 
вывода дыма.

Установка сальника с двойной кромкой. Для 
правильной установки сальника на колено или 
насадку удлинитель необходимо произвести 
операции, указанные на иллюстрации (Илл. 1-7).

Регулирование дымовой заслонки.  Для 
корректной работы бойлера, необходимо 
отрегулировать дымовую заслонку установленного 
на нише всасывания воздуха/дымоудаления (Илл. 
1-12).
Регулирование происходит откручивая передний 
болт на стопоре и передвигая градуированный 
указатель в праавильное положение, приравнивая 
его значение   к горизонтальной ссылке (Илл. 1-12). 
После того как было произведено регулирование, 
закрутить винт для крепления заслонки. 
Подходящее регулирование зависит дымохода 
и его длины: данный расчёт можно произвести 
с помощью таблиц регулирования дымовых 
заслонок.

Дымовая 
заслонка

*Протяжение дымохода в 
метрах   

Ø 80 горизонтальное с 
двумя загибами

3 ОТ 0 до 4

5 ОТ 4 до 26

6 ОТ 26 до 35

Дымовая 
заслонка

Протяжение дымохода в 
метрах   

Ø 80/125 горизонтальное

3 ОТ 0 до 0,5

5 ОТ 0,5 до 4,6

10 ОТ 4,6 до 7,4

Дымовая 
заслонка

Протяжение дымохода в 
метрах   

Ø 80/125 вертикальное 

3 ОТ 0 до 5,4

5 ОТ 5,4 до 9,5

10 ОТ 9,5 до 12,2

Дымовая 
заслонка

*Протяжение дымохода в 
метрах  

Ø 80 вертикальное без 
загибов

3 ОТ 0 до 8

5 ОТ 8 до 30

6 ОТ 30 до 40

* Данные значения максимального протяжения 
считаються  с  1 меттром дымохода и оставшаяся 
дляина, относится к всасыванию.

Дымовая 
заслонка

Протяжение дымохода в 
метрах   

Ø 60/100 горизонтальное

3 ОТ 0 до 0,5

5 ОТ 0,5 до 2

10 ОТ 2 до 3

Дымовая 
заслонка

Протяжение дымохода в 
метрах   

Ø 60/100 вертикальное

3 ОТ 0 до 2,2

5 ОТ 2,2 до 3,7

10 ОТ 3,7 до 4,7

Регулирование дымовой заслонки Zeus 24 kW.

Регулирование дымовой заслонки Zeus 28 kW.

Дымовая 
заслонка

*Протяжение дымохода 
в метрах  Ø 80 

горизонтальное с двумя 
загибами

3 ОТ 0 до 2

5 ОТ 2 до 21

7 ОТ 21 до 35

Дымовая 
заслонка

Протяжение дымохода 
в метрах Ø 80/125 
горизонтальное

3 ОТ 0 до 0,5

5 ОТ 0,5 до 4,6

10 ОТ 4,6 до 10,1

Дымовая 
заслонка

Протяжение дымохода 
в метрах Ø 80/125 

вертикальное

3 ОТ 0 до 5,4

5 ОТ 5,4 до 9,5

10 ОТ 9,5 до 15,0

Дымовая 
заслонка

*Протяжение дымохода в 
метрах  Ø 80 вертикальное 

без загибов

3 ОТ 0 до 6

5 ОТ 6 до 25

7 ОТ 25 до 40

Дымовая 
заслонка

Протяжение дымохода в 
метрах  

Ø 60/100 горизонтальное

3 ОТ 0 до 0,5

5 ОТ 0,5 до 2

10 ОТ 2 до 3

Дымовая 
заслонка

Протяжение дымохода в 
метрах  

Ø 60/100 вертикальное

3 ОТ 0 до 2,2

5 ОТ 2,2 до 3,7

10 ОТ 3,7 до 5,7

* Данные значения максимального протяжения 
считаються  с  1 меттром дымохода и оставшаяся 
дляина, относится к всасыванию.
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1.7 УСТАНОВКА ВО ВНУТРЕННЕЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ.

• Конфигурация типа C с герметичной камерой 
и  форсированной вытяжкой.

Immergasпоставляет  отдельно от бойлеров, 
различные решения для установки всасывания-
дымоудаления, без которых бойлер не может 
работать.

Внимание: Бойлер должен быть установлен 
только вместе с оригинальным устройством 
устройством Immergas для всасывания воздуха 
и дымоудаления.  Данное устройство обозначено 
специальной идентификационной меткой  “не 
для конденсационных котлов”.

Устройство для вывода дыма не должно находиться 
в контакте или вблизи с лекговоспламеняющимися 
материалами, а также не должно пересекать 
перегородки или строительные структуры, 
сделанные из легковоспломеняющихся материалов.

• Факторы Сопротивления и эквивалентной 
длины. Каждый компанент системы вывода газов 
имеет Фактор Сопротивления, полученный 
при пробных испытаниях и приведённый в 
нижеуказанной таблице. Фактор Сопротивления 
отдельного компонента зависит от типа 
бойлера, на который он устанавливается и 
является безразмерной величиной. Фактор 
зависит от температуры вещества, которое 
протекает в его внутренней структуре, и 
изменяется в зависимости от того, происходит ли 
всасывание воздуха или дымоудаления. Каждый 
отдельный компанент имеет сопраттивление, 
соответствующее определённому значению 
в метрах трубы такого же диаметра; так 
назывемой эквивалентной длине, получаемой 
от соотношения между соответствующими 
Факторами Сопративления. Все бойлеры 
имеют максимальный фактор сопротивления  
получаемый опытным путём  со значением 
100.  Максимально допустимый Фактор 
Сопротивления соответствует обнаруженному 
сопративлению при максимально допустимой 
длине труб с каждой типологией комплектов 
выводов. Данная информация позволяет 
производить расчёты для проверки возможности 
создания различных конфигураций системы 
вывода дыма.

Установка сальника с двойной кромкой. Для 
правильной установки сальника на колено или 
насадку удлинитель необходимо произвести 
операции, указанные на иллюстрации (Илл. 1-7).

Регулирование дымовой заслонки.  Для 
корректной работы бойлера, необходимо 
отрегулировать дымовую заслонку установленного 
на нише всасывания воздуха/дымоудаления (Илл. 
1-12).
Регулирование происходит откручивая передний 
болт на стопоре и передвигая градуированный 
указатель в праавильное положение, приравнивая 
его значение   к горизонтальной ссылке (Илл. 1-12). 
После того как было произведено регулирование, 
закрутить винт для крепления заслонки. 
Подходящее регулирование зависит дымохода 
и его длины: данный расчёт можно произвести 
с помощью таблиц регулирования дымовых 
заслонок.

Дымовая 
заслонка

*Протяжение дымохода в 
метрах   

Ø 80 горизонтальное с 
двумя загибами

3 ОТ 0 до 4

5 ОТ 4 до 26

6 ОТ 26 до 35

Дымовая 
заслонка

Протяжение дымохода в 
метрах   

Ø 80/125 горизонтальное

3 ОТ 0 до 0,5

5 ОТ 0,5 до 4,6

10 ОТ 4,6 до 7,4

Дымовая 
заслонка

Протяжение дымохода в 
метрах   

Ø 80/125 вертикальное 

3 ОТ 0 до 5,4

5 ОТ 5,4 до 9,5

10 ОТ 9,5 до 12,2

Дымовая 
заслонка

*Протяжение дымохода в 
метрах  

Ø 80 вертикальное без 
загибов

3 ОТ 0 до 8

5 ОТ 8 до 30

6 ОТ 30 до 40

* Данные значения максимального протяжения 
считаються  с  1 меттром дымохода и оставшаяся 
дляина, относится к всасыванию.

Дымовая 
заслонка

Протяжение дымохода в 
метрах   

Ø 60/100 горизонтальное

3 ОТ 0 до 0,5

5 ОТ 0,5 до 2

10 ОТ 2 до 3

Дымовая 
заслонка

Протяжение дымохода в 
метрах   

Ø 60/100 вертикальное

3 ОТ 0 до 2,2

5 ОТ 2,2 до 3,7

10 ОТ 3,7 до 4,7

Регулирование дымовой заслонки Zeus 24 kW.

Регулирование дымовой заслонки Zeus 28 kW.

Дымовая 
заслонка

*Протяжение дымохода 
в метрах  Ø 80 

горизонтальное с двумя 
загибами

3 ОТ 0 до 2

5 ОТ 2 до 21

7 ОТ 21 до 35

Дымовая 
заслонка

Протяжение дымохода 
в метрах Ø 80/125 
горизонтальное

3 ОТ 0 до 0,5

5 ОТ 0,5 до 4,6

10 ОТ 4,6 до 10,1

Дымовая 
заслонка

Протяжение дымохода 
в метрах Ø 80/125 

вертикальное

3 ОТ 0 до 5,4

5 ОТ 5,4 до 9,5

10 ОТ 9,5 до 15,0

Дымовая 
заслонка

*Протяжение дымохода в 
метрах  Ø 80 вертикальное 

без загибов

3 ОТ 0 до 6

5 ОТ 6 до 25

7 ОТ 25 до 40

Дымовая 
заслонка

Протяжение дымохода в 
метрах  

Ø 60/100 горизонтальное

3 ОТ 0 до 0,5

5 ОТ 0,5 до 2

10 ОТ 2 до 3

Дымовая 
заслонка

Протяжение дымохода в 
метрах  

Ø 60/100 вертикальное

3 ОТ 0 до 2,2

5 ОТ 2,2 до 3,7

10 ОТ 3,7 до 5,7

* Данные значения максимального протяжения 
считаються  с  1 меттром дымохода и оставшаяся 
дляина, относится к всасыванию.
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1.7 INSTALLATION INDOORS.
• Type C configuration, sealed chamber and 

forced draught.
Immergas supplies various solutions separately 
from the boiler regarding the installation of air 
intake terminals and flue extraction; fundamen-
tal for boiler operation.

Important: the boiler must only be installed 
together with an origin Immergas air intake 
and fume extraction system. This system can 
be identified by a special distinctive marking 
bearing the note: “not for condensing boilers”.

The fume exhaust pipes must not be in contact 
with or near flammable materials and must not 
cross building structures or walls made of flam-
mable materials.

• Resistance factors and equivalent lengths. 
Each flue extraction system component is 
designed with a Resistance Factor based on 
preliminary tests and specified in the table 
below The resistance factor for individual 
components does not depend either on the type 
of boiler on which it is installed or the actual 
dimensions. It is based on the temperature of 
fluids conveyed through the ducts and therefore 
varies according to applications for air intake 
or flue exhaust Each single component has a 
resistance corresponding to a certain length 
in metres of pipe of the same diameter; the 
so-called equivalent length, obtained from the 
ration between he 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 enables 
calculations to verify the possibility of various 
configurations of flue extraction systems.

Positioning of double lip seals. For correct 
positioning of lip seals on elbows and extensions, 
follow the assembly direction given in the figure 
(Fig. 1-7).

Fumes separator adjustment. For correct 
functioning of the boiler the fumes separator 
positioned on the air/fumes extraction well must 
be adjusted (Fig. 1-12).
Adjustment is carried out by loosening the 
front retainer screw and moving the indicator 
to the correct position, aligning its value to the 
horizontal reference (Fig. 1-12). Once adjustment 
has been performed, tighten the screw to fix the 
separator. Appropriate adjustment takes place on 
the basis of the type of pipe and its extension: this 
calculation can be carried out using the fumes 
separator adjustment tables.

Fumes
separator

*Duct length in metres  
Ø 80 horizontal
With two bends

3 From 0 to 4

5 From 4 to 26

6 From 26 to 35

Fumes
separator

Duct length in metres  
Ø 80/125 horizontal

3 From 0 to 0,5

5 From 0,5 to 4,6

10 From 4,6 to 7,4

Fumes
separator

Duct length in metres  
Ø 80/125 vertical

3 From 0 to 5,4

5 From 5,4 to 9,5

10 From 9,5 to 12,2

Fumes
separator

*Duct length in metres 
Ø 80 vertical

without bends

3 Da 0 to 8

5 Da 8 to 30

6 Da 30 to 40

* The values for maximum length are considered 
with 1 metre of exhaust pipe and the remaining 
on intake.

Fumes
separator

Duct length in metres  
Ø 60/100 horizontal

3 From 0 to 0,5

5 From 0,5 to 2

10 From 2 to 3

Fumes
separator

Duct length in metres  
Ø 60/100 vertical

3 From 0 to 2,2

5 From 2,2 to 3,7

10 From 3,7 to 4,7

Fumes separator adjustments 
Zeus 24 kW.

Fumes separator adjustments 
Zeus 28 kW.

Fumes
separator

*Duct length in metres  
Ø 80 horizontal
with two bends

3 From 0 to 2

5 From 2 to 21

7 From 21 to 35

Fumes
separator

Duct length in metres  
Ø 80/125 horizontal

3 From 0 to 0,5

5 From 0,5 to 4,6

10 From 4,6 to 10,1

Fumes
separator

Duct length in metres  
Ø 80/125 vertical

3 From 0 to 5,4

5 From 5,4 to 9,5

10 From 9,5 to 15,0

Fumes
separator

*Duct length in metres 
Ø 80 vertical

without bends

3 From 0 to 6

5 From 6 to 25

7 From 25 to 40

Fumes
separator

Duct length in metres  
Ø 60/100 horizontal

3 From 0 to 0,5

5 From 0,5 to 2

10 From 2 to 3

Fumes
separator

Duct length in metres  
Ø 60/100 vertical

3 From 0 to 2,2

5 From 2,2 to 3,7

10 From 3,7 to 5,7

* The values for maximum length are considered 
with 1 metre of exhaust pipe and the remaining 
on intake.
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ТИП ТРУБОПРОВОДУ
Коефіцієнт

Опору
(R)

Довжина  
еквівалент в метрах труби 

Ø 60/100

Довжина  
еквівалент в метрах 

труби 
Ø 80/125

Довжина  
еквівалент в метрах труби  

в метрах труби
Ø 80

Концентрична труба Ø 60/100 1 м Забір та
відведення димових 

газів 16,5
M M

Для впуску повітря м 7,1
Для відведення димових газів 

м 5,5
Коліно 90° концентричне Ø 60/100 Забір та

Для відведення димо-
вих газів 21

M M
Для впуску повітря м 9,1

Для відведення димових газів 
м 7,0

Коліно 45° концентричне Ø 60/100 Забір та
відведення димових 

газів 16,5
M M

Для впуску повітря м 7,1
Для відведення димових газів 

м 5,5
Комплект з терміналом кінця виводної системи забору 
повітря – викидання концентричного горизонтального 
Ø 60/100 Забір та

відведення димових 
газів 46

M M
Для впуску повітря м 20

відведення димових газів м 15

Кінцевий термінал виводної системи
забору повітря – викидання концентричного
горизонтального Ø 60/100 

Забір та
Для відведення димо-

вих газів 32
M M

Забір повітря 14 м

Для відведення димових газів 
м 10,6

Кінцевий термінал виводної системи забору повітря – 
викидання концентричного вертикального Ø 60/100 Забір та

Для відведення димо-
вих газів 41,7

M M
Для впуску повітря м 18

Для відведення димових газів 14

Концентрична труба Ø 80/125 м 1 Забір та
Для відведення димо-

вих газів 6
M M

Для впуску повітря м 2,6
Для відведення димових газів 

м 2,0
Коліно 90° концентричне Ø 80/125 Забір та

Для відведення димо-
вих газів 7,5

M M
Для впуску повітря м 3,3

Відведення димових газів 2,5 м
Коліно 45° концентричне Ø 80/125 Забір та

Для відведення димо-
вих газів 6

M M
Для впуску повітря м 2,6

Для відведення димових газів 
м 2,0

Комплект з терміналом кінця виводної системи забору 
повітря – викидання концентричного 
вертикального Ø 80/125 Забір та

Для відведення димо-
вих газів 33

M M

Для впуску повітря м 14,3

Для відведення димових газів 
м 11,0

Кінцевий термінал виводної системи забору повітря – 
викидання концентричного 
вертикального Ø 80/125

Забір та
Для відведення димо-

вих газів 26,5
M M

Забір повітря 11,5 м
Для відведення димових газів 

м 8,8
Комплект з терміналом кінця виводної системи забору 
повітря – викидання концентричного 
горизонтального Ø 80/125 

Забір та 
Для відведення димо-

вих газів 39
M M

Для впуску повітря м 16,9

Для відведення димових газів 
м 13

Кінцевий термінал виводної системи забору 
повітря – викидання концентричного 
горизонтального Ø 80/125 

Забір та
Для відведення димо-

вих газів 34
M M

Для впуску повітря м 14,8

Для відведення димових газів 
м 11,3

Адаптер концентричний Ø 60/100 
на Ø 80/125 зі збором конденсату

Забір та
Для відведення димо-

вих газів 13
M M

Для впуску повітря м 5,6
Для відведення димових газів 

м 4,3
Адаптер концентричний з  
Ø 60/100 на Ø 80/125

Забір та
Для відведення димо-

вих газів 2
M M

Для впуску повітря м 0,8

Відведення димових газів 0,6 м
Труба Ø 80 м 1 (з ізоляцією або без) Для впуску повітря 2,3 M M Забір повітря м 1,0

Для відведення димо-
вих газів 3 m  0,2 M Відведення димових газів 1,0 м

Комплексний термінал для забору повітря Ø 80 1 м 
(з або без ізоляції) Для впуску повітря 5 M M Забір повітря м 2,2

Кінець виводної системи всмоктування Ø 80 
Термінал вивідної системи Ø 80

Забір повітря 3 m  0,2 M Для впуску повітря м 1,3
Для відведення димо-

вих газів 2,5 M M Відведення димових газів 0,8 м

Коліно 90° Ø 80 Для впуску повітря 5 M M Забір повітря м 2,2
Для відведення димо-

вих газів 6,5 M m  1,1 Відведення димових газів 2,1 м

Коліно 45° Ø 80 Забір повітря 3 m  0,2 M Для впуску повітря м 1,3
Для відведення димо-

вих газів 4 m  0,2 m  0,6 Відведення димових газів 1,3 м

Паралельний розгалужений Ø 80 
з Ø 60/100 на Ø 80/80

Забір та
Для відведення димо-

вих газів 8,8
M m  1,5

Для впуску повітря м 3,8
Для відведення димових газів 

м 2,9

Таблиці коефіцієнту опору та еквівалентної довжини.
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Коефіцієнт

Опору
(R)

Довжина  
еквівалент в метрах труби 

Ø 60/100

Довжина  
еквівалент в метрах 

труби 
Ø 80/125

Довжина  
еквівалент в метрах труби  

в метрах труби
Ø 80

Концентрична труба Ø 60/100 1 м Забір та
відведення димових 

газів 16,5
M M

Для впуску повітря м 7,1
Для відведення димових газів 

м 5,5
Коліно 90° концентричне Ø 60/100 Забір та

Для відведення димо-
вих газів 21

M M
Для впуску повітря м 9,1

Для відведення димових газів 
м 7,0

Коліно 45° концентричне Ø 60/100 Забір та
відведення димових 

газів 16,5
M M

Для впуску повітря м 7,1
Для відведення димових газів 

м 5,5
Комплект з терміналом кінця виводної системи забору 
повітря – викидання концентричного горизонтального 
Ø 60/100 Забір та

відведення димових 
газів 46

M M
Для впуску повітря м 20

відведення димових газів м 15

Кінцевий термінал виводної системи
забору повітря – викидання концентричного
горизонтального Ø 60/100 

Забір та
Для відведення димо-

вих газів 32
M M

Забір повітря 14 м

Для відведення димових газів 
м 10,6

Кінцевий термінал виводної системи забору повітря – 
викидання концентричного вертикального Ø 60/100 Забір та

Для відведення димо-
вих газів 41,7

M M
Для впуску повітря м 18

Для відведення димових газів 14

Концентрична труба Ø 80/125 м 1 Забір та
Для відведення димо-

вих газів 6
M M

Для впуску повітря м 2,6
Для відведення димових газів 

м 2,0
Коліно 90° концентричне Ø 80/125 Забір та

Для відведення димо-
вих газів 7,5

M M
Для впуску повітря м 3,3

Відведення димових газів 2,5 м
Коліно 45° концентричне Ø 80/125 Забір та

Для відведення димо-
вих газів 6

M M
Для впуску повітря м 2,6

Для відведення димових газів 
м 2,0

Комплект з терміналом кінця виводної системи забору 
повітря – викидання концентричного 
вертикального Ø 80/125 Забір та

Для відведення димо-
вих газів 33

M M

Для впуску повітря м 14,3

Для відведення димових газів 
м 11,0

Кінцевий термінал виводної системи забору повітря – 
викидання концентричного 
вертикального Ø 80/125

Забір та
Для відведення димо-

вих газів 26,5
M M

Забір повітря 11,5 м
Для відведення димових газів 

м 8,8
Комплект з терміналом кінця виводної системи забору 
повітря – викидання концентричного 
горизонтального Ø 80/125 

Забір та 
Для відведення димо-

вих газів 39
M M

Для впуску повітря м 16,9

Для відведення димових газів 
м 13

Кінцевий термінал виводної системи забору 
повітря – викидання концентричного 
горизонтального Ø 80/125 

Забір та
Для відведення димо-

вих газів 34
M M

Для впуску повітря м 14,8

Для відведення димових газів 
м 11,3

Адаптер концентричний Ø 60/100 
на Ø 80/125 зі збором конденсату

Забір та
Для відведення димо-

вих газів 13
M M

Для впуску повітря м 5,6
Для відведення димових газів 

м 4,3
Адаптер концентричний з  
Ø 60/100 на Ø 80/125

Забір та
Для відведення димо-

вих газів 2
M M

Для впуску повітря м 0,8

Відведення димових газів 0,6 м
Труба Ø 80 м 1 (з ізоляцією або без) Для впуску повітря 2,3 M M Забір повітря м 1,0

Для відведення димо-
вих газів 3 m  0,2 M Відведення димових газів 1,0 м

Комплексний термінал для забору повітря Ø 80 1 м 
(з або без ізоляції) Для впуску повітря 5 M M Забір повітря м 2,2

Кінець виводної системи всмоктування Ø 80 
Термінал вивідної системи Ø 80

Забір повітря 3 m  0,2 M Для впуску повітря м 1,3
Для відведення димо-

вих газів 2,5 M M Відведення димових газів 0,8 м

Коліно 90° Ø 80 Для впуску повітря 5 M M Забір повітря м 2,2
Для відведення димо-

вих газів 6,5 M m  1,1 Відведення димових газів 2,1 м

Коліно 45° Ø 80 Забір повітря 3 m  0,2 M Для впуску повітря м 1,3
Для відведення димо-

вих газів 4 m  0,2 m  0,6 Відведення димових газів 1,3 м

Паралельний розгалужений Ø 80 
з Ø 60/100 на Ø 80/80

Забір та
Для відведення димо-

вих газів 8,8
M m  1,5

Для впуску повітря м 3,8
Для відведення димових газів 

м 2,9

Таблиці коефіцієнту опору та еквівалентної довжини.
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Коефіцієнт

Опору
(R)

Довжина  
еквівалент в метрах труби 

Ø 60/100

Довжина  
еквівалент в метрах 

труби 
Ø 80/125

Довжина  
еквівалент в метрах труби  

в метрах труби
Ø 80

Концентрична труба Ø 60/100 1 м Забір та
відведення димових 

газів 16,5
M M

Для впуску повітря м 7,1
Для відведення димових газів 

м 5,5
Коліно 90° концентричне Ø 60/100 Забір та

Для відведення димо-
вих газів 21

M M
Для впуску повітря м 9,1

Для відведення димових газів 
м 7,0

Коліно 45° концентричне Ø 60/100 Забір та
відведення димових 

газів 16,5
M M

Для впуску повітря м 7,1
Для відведення димових газів 

м 5,5
Комплект з терміналом кінця виводної системи забору 
повітря – викидання концентричного горизонтального 
Ø 60/100 Забір та

відведення димових 
газів 46

M M
Для впуску повітря м 20

відведення димових газів м 15

Кінцевий термінал виводної системи
забору повітря – викидання концентричного
горизонтального Ø 60/100 

Забір та
Для відведення димо-

вих газів 32
M M

Забір повітря 14 м

Для відведення димових газів 
м 10,6

Кінцевий термінал виводної системи забору повітря – 
викидання концентричного вертикального Ø 60/100 Забір та

Для відведення димо-
вих газів 41,7

M M
Для впуску повітря м 18

Для відведення димових газів 14

Концентрична труба Ø 80/125 м 1 Забір та
Для відведення димо-

вих газів 6
M M

Для впуску повітря м 2,6
Для відведення димових газів 

м 2,0
Коліно 90° концентричне Ø 80/125 Забір та

Для відведення димо-
вих газів 7,5

M M
Для впуску повітря м 3,3

Відведення димових газів 2,5 м
Коліно 45° концентричне Ø 80/125 Забір та

Для відведення димо-
вих газів 6

M M
Для впуску повітря м 2,6

Для відведення димових газів 
м 2,0

Комплект з терміналом кінця виводної системи забору 
повітря – викидання концентричного 
вертикального Ø 80/125 Забір та

Для відведення димо-
вих газів 33

M M

Для впуску повітря м 14,3

Для відведення димових газів 
м 11,0

Кінцевий термінал виводної системи забору повітря – 
викидання концентричного 
вертикального Ø 80/125

Забір та
Для відведення димо-

вих газів 26,5
M M

Забір повітря 11,5 м
Для відведення димових газів 

м 8,8
Комплект з терміналом кінця виводної системи забору 
повітря – викидання концентричного 
горизонтального Ø 80/125 

Забір та 
Для відведення димо-

вих газів 39
M M

Для впуску повітря м 16,9

Для відведення димових газів 
м 13

Кінцевий термінал виводної системи забору 
повітря – викидання концентричного 
горизонтального Ø 80/125 

Забір та
Для відведення димо-

вих газів 34
M M

Для впуску повітря м 14,8

Для відведення димових газів 
м 11,3

Адаптер концентричний Ø 60/100 
на Ø 80/125 зі збором конденсату

Забір та
Для відведення димо-

вих газів 13
M M

Для впуску повітря м 5,6
Для відведення димових газів 

м 4,3
Адаптер концентричний з  
Ø 60/100 на Ø 80/125

Забір та
Для відведення димо-

вих газів 2
M M

Для впуску повітря м 0,8

Відведення димових газів 0,6 м
Труба Ø 80 м 1 (з ізоляцією або без) Для впуску повітря 2,3 M M Забір повітря м 1,0

Для відведення димо-
вих газів 3 m  0,2 M Відведення димових газів 1,0 м

Комплексний термінал для забору повітря Ø 80 1 м 
(з або без ізоляції) Для впуску повітря 5 M M Забір повітря м 2,2

Кінець виводної системи всмоктування Ø 80 
Термінал вивідної системи Ø 80

Забір повітря 3 m  0,2 M Для впуску повітря м 1,3
Для відведення димо-

вих газів 2,5 M M Відведення димових газів 0,8 м

Коліно 90° Ø 80 Для впуску повітря 5 M M Забір повітря м 2,2
Для відведення димо-

вих газів 6,5 M m  1,1 Відведення димових газів 2,1 м

Коліно 45° Ø 80 Забір повітря 3 m  0,2 M Для впуску повітря м 1,3
Для відведення димо-

вих газів 4 m  0,2 m  0,6 Відведення димових газів 1,3 м

Паралельний розгалужений Ø 80 
з Ø 60/100 на Ø 80/80

Забір та
Для відведення димо-

вих газів 8,8
M m  1,5

Для впуску повітря м 3,8
Для відведення димових газів 

м 2,9

Таблиці коефіцієнту опору та еквівалентної довжини.
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Коефіцієнт

Опору
(R)

Довжина  
еквівалент в метрах труби 

Ø 60/100

Довжина  
еквівалент в метрах 

труби 
Ø 80/125

Довжина  
еквівалент в метрах труби  

в метрах труби
Ø 80

Концентрична труба Ø 60/100 1 м Забір та
відведення димових 

газів 16,5
M M

Для впуску повітря м 7,1
Для відведення димових газів 

м 5,5
Коліно 90° концентричне Ø 60/100 Забір та

Для відведення димо-
вих газів 21

M M
Для впуску повітря м 9,1

Для відведення димових газів 
м 7,0

Коліно 45° концентричне Ø 60/100 Забір та
відведення димових 

газів 16,5
M M

Для впуску повітря м 7,1
Для відведення димових газів 

м 5,5
Комплект з терміналом кінця виводної системи забору 
повітря – викидання концентричного горизонтального 
Ø 60/100 Забір та

відведення димових 
газів 46

M M
Для впуску повітря м 20

відведення димових газів м 15

Кінцевий термінал виводної системи
забору повітря – викидання концентричного
горизонтального Ø 60/100 

Забір та
Для відведення димо-

вих газів 32
M M

Забір повітря 14 м

Для відведення димових газів 
м 10,6

Кінцевий термінал виводної системи забору повітря – 
викидання концентричного вертикального Ø 60/100 Забір та

Для відведення димо-
вих газів 41,7

M M
Для впуску повітря м 18

Для відведення димових газів 14

Концентрична труба Ø 80/125 м 1 Забір та
Для відведення димо-

вих газів 6
M M

Для впуску повітря м 2,6
Для відведення димових газів 

м 2,0
Коліно 90° концентричне Ø 80/125 Забір та

Для відведення димо-
вих газів 7,5

M M
Для впуску повітря м 3,3

Відведення димових газів 2,5 м
Коліно 45° концентричне Ø 80/125 Забір та

Для відведення димо-
вих газів 6

M M
Для впуску повітря м 2,6

Для відведення димових газів 
м 2,0

Комплект з терміналом кінця виводної системи забору 
повітря – викидання концентричного 
вертикального Ø 80/125 Забір та

Для відведення димо-
вих газів 33

M M

Для впуску повітря м 14,3

Для відведення димових газів 
м 11,0

Кінцевий термінал виводної системи забору повітря – 
викидання концентричного 
вертикального Ø 80/125

Забір та
Для відведення димо-

вих газів 26,5
M M

Забір повітря 11,5 м
Для відведення димових газів 

м 8,8
Комплект з терміналом кінця виводної системи забору 
повітря – викидання концентричного 
горизонтального Ø 80/125 

Забір та 
Для відведення димо-

вих газів 39
M M

Для впуску повітря м 16,9

Для відведення димових газів 
м 13

Кінцевий термінал виводної системи забору 
повітря – викидання концентричного 
горизонтального Ø 80/125 

Забір та
Для відведення димо-

вих газів 34
M M

Для впуску повітря м 14,8

Для відведення димових газів 
м 11,3

Адаптер концентричний Ø 60/100 
на Ø 80/125 зі збором конденсату

Забір та
Для відведення димо-

вих газів 13
M M

Для впуску повітря м 5,6
Для відведення димових газів 

м 4,3
Адаптер концентричний з  
Ø 60/100 на Ø 80/125

Забір та
Для відведення димо-

вих газів 2
M M

Для впуску повітря м 0,8

Відведення димових газів 0,6 м
Труба Ø 80 м 1 (з ізоляцією або без) Для впуску повітря 2,3 M M Забір повітря м 1,0

Для відведення димо-
вих газів 3 m  0,2 M Відведення димових газів 1,0 м

Комплексний термінал для забору повітря Ø 80 1 м 
(з або без ізоляції) Для впуску повітря 5 M M Забір повітря м 2,2

Кінець виводної системи всмоктування Ø 80 
Термінал вивідної системи Ø 80

Забір повітря 3 m  0,2 M Для впуску повітря м 1,3
Для відведення димо-

вих газів 2,5 M M Відведення димових газів 0,8 м

Коліно 90° Ø 80 Для впуску повітря 5 M M Забір повітря м 2,2
Для відведення димо-

вих газів 6,5 M m  1,1 Відведення димових газів 2,1 м

Коліно 45° Ø 80 Забір повітря 3 m  0,2 M Для впуску повітря м 1,3
Для відведення димо-

вих газів 4 m  0,2 m  0,6 Відведення димових газів 1,3 м

Паралельний розгалужений Ø 80 
з Ø 60/100 на Ø 80/80

Забір та
Для відведення димо-

вих газів 8,8
M m  1,5

Для впуску повітря м 3,8
Для відведення димових газів 

м 2,9

Таблиці коефіцієнту опору та еквівалентної довжини.
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Таблицы факторов сопротивления и эквивалентных длин

ТИП ДЫМОХОДА
Факторы 

Сопротивления
(R)

Длина эквивалентная в метрах 
концентрической трубе

Ø 60/100

Длина эквивалентная в метрах 
концентрической трубе

Ø 80/125

Длина эквивалентная
трубе в метрах

Ø 80

Концентрическая труба  Ø 60/100 m 1
Всасывание/

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

Дымоудаление м 5,5
Концентрический изгиб 90° Ø 60/100 Всасывание/

дымоудаление 21 м  1,3 м  3,5
Всасывание м 9,1

Дымоудаление м 7,0
Концентрический изгиб 45°
Ø 60/100 Всасывание/

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

Дымоудаление м 5,5
Вывод оснащённый горизонтальным 
концентрическим всасыванием/дымоудалением  
Ø 60/100 Всасывание/

дымоудаление 46 м  2,8 м  7,6
Всасывание м 20

Дымоудаление м 15

Вывод оснащённый горизонтальным 
концентрическим
всасыванием/дымоудалением  Ø 60/100

Всасывание/
дымоудаление 32 м  1,9 м  5,3

Всасывание м 14

Дымоудаление м 10,6

Вывод с вертикальным концентрическим 
всасыванием/дымоудалением Ø 60/100 Всасывание/

дымоудаление 41,7 м  2,5 м  7
Всасывание м 18

Дымоудаление м 14

Концентрическая труба Ø 80/125 m 1 Всасывание/
дымоудаление 6 м  0,4 м  1,0

Всасывание м 2,6

Дымоудаление м 2,0
Концентрический изгиб 90° Ø 80/125 Всасывание/

дымоудаление 7,5 м  0,5 м  1,3
Всасывание м 3,3

Дымоудаление м 2,5
Концентрический изгиб 45° Ø 80/125 Всасывание/

дымоудаление 6 м  0,4 м  1,0
Всасывание м 2,6

Дымоудаление м 2,0
Вывод оснащённый вертикальным 
концентрическим всасыванием/дымоудалением 
Ø 80/125 Всасывание/

дымоудаление 33 м  2,0 м  5,5

Всасывание м 14,3

Дымоудаление м 11,0

Вывод оснащённый вертикальным 
концентрическим всасыванием/
дымоудалением Ø 80/125

Всасывание/
дымоудаление 26,5 м  1,6 м  4,4

Всасывание м 11,5

Дымоудаление м 8,8

Вывод с горизонтальной концентрической 
всасывания/дымоудаления Ø 80/125 Всасывание/

дымоудаление 39 м  2,3 м  6,5
Всасывание м 16,9

Дымоудаление м 13

Вывод с горизонтальной концентрической  
всасывания/дымоудаления Ø 80/125

Всасывание/
дымоудаление 34 м  2,0 м  5,6

Всасывание м 14,8

Дымоудаление м 11,3
Концентрический адаптер Ø 60/100
al Ø 80/125 с коллектором конденсата

Всасывание/
дымоудаление 13

м  0,8 м  2,2
Всасывание м 5,6

Дымоудаление м 4,3
Концентрический адаптер
Ø 60/100 al Ø 80/125

Всасывание/
дымоудаление 2

м  0,1 м  0,3
Всасывание м 0,8

Дымоудаление м 0,6
Труба Ø 80 м 1 (с изоляцией или без изоляции) Всасывание 2,3 м  0,1 м  0,4 Всасывание м 1,0

Дымоудаление 3 м  0,2 м  0,5 Дымоудаление м 1,0
Вывод, оснащённый всасыванием Ø 80 м 1
(с изоляцией или без изоляции) Всасывание 5 м  0,3 м  0,8 Всасывание м 2,2

Вывод всасывания Ø 80
и дымоудаления Ø 80

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

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

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

Раздвоенное паралельное
соединение Ø 80
ОТ Ø 60/100 до Ø 80/80

Всасывание/
дымоудаление 8,8

м  0,5 м  1,5
Всасывание м 3,8

Дымоудаление м 2,9
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Таблицы факторов сопротивления и эквивалентных длин

ТИП ДЫМОХОДА
Факторы 

Сопротивления
(R)

Длина эквивалентная в метрах 
концентрической трубе

Ø 60/100

Длина эквивалентная в метрах 
концентрической трубе

Ø 80/125

Длина эквивалентная
трубе в метрах

Ø 80

Концентрическая труба  Ø 60/100 m 1
Всасывание/

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

Дымоудаление м 5,5
Концентрический изгиб 90° Ø 60/100 Всасывание/

дымоудаление 21 м  1,3 м  3,5
Всасывание м 9,1

Дымоудаление м 7,0
Концентрический изгиб 45°
Ø 60/100 Всасывание/

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

Дымоудаление м 5,5
Вывод оснащённый горизонтальным 
концентрическим всасыванием/дымоудалением  
Ø 60/100 Всасывание/

дымоудаление 46 м  2,8 м  7,6
Всасывание м 20

Дымоудаление м 15

Вывод оснащённый горизонтальным 
концентрическим
всасыванием/дымоудалением  Ø 60/100

Всасывание/
дымоудаление 32 м  1,9 м  5,3

Всасывание м 14

Дымоудаление м 10,6

Вывод с вертикальным концентрическим 
всасыванием/дымоудалением Ø 60/100 Всасывание/

дымоудаление 41,7 м  2,5 м  7
Всасывание м 18

Дымоудаление м 14

Концентрическая труба Ø 80/125 m 1 Всасывание/
дымоудаление 6 м  0,4 м  1,0

Всасывание м 2,6

Дымоудаление м 2,0
Концентрический изгиб 90° Ø 80/125 Всасывание/

дымоудаление 7,5 м  0,5 м  1,3
Всасывание м 3,3

Дымоудаление м 2,5
Концентрический изгиб 45° Ø 80/125 Всасывание/

дымоудаление 6 м  0,4 м  1,0
Всасывание м 2,6

Дымоудаление м 2,0
Вывод оснащённый вертикальным 
концентрическим всасыванием/дымоудалением 
Ø 80/125 Всасывание/

дымоудаление 33 м  2,0 м  5,5

Всасывание м 14,3

Дымоудаление м 11,0

Вывод оснащённый вертикальным 
концентрическим всасыванием/
дымоудалением Ø 80/125

Всасывание/
дымоудаление 26,5 м  1,6 м  4,4

Всасывание м 11,5

Дымоудаление м 8,8

Вывод с горизонтальной концентрической 
всасывания/дымоудаления Ø 80/125 Всасывание/

дымоудаление 39 м  2,3 м  6,5
Всасывание м 16,9

Дымоудаление м 13

Вывод с горизонтальной концентрической  
всасывания/дымоудаления Ø 80/125

Всасывание/
дымоудаление 34 м  2,0 м  5,6

Всасывание м 14,8

Дымоудаление м 11,3
Концентрический адаптер Ø 60/100
al Ø 80/125 с коллектором конденсата

Всасывание/
дымоудаление 13

м  0,8 м  2,2
Всасывание м 5,6

Дымоудаление м 4,3
Концентрический адаптер
Ø 60/100 al Ø 80/125

Всасывание/
дымоудаление 2

м  0,1 м  0,3
Всасывание м 0,8

Дымоудаление м 0,6
Труба Ø 80 м 1 (с изоляцией или без изоляции) Всасывание 2,3 м  0,1 м  0,4 Всасывание м 1,0

Дымоудаление 3 м  0,2 м  0,5 Дымоудаление м 1,0
Вывод, оснащённый всасыванием Ø 80 м 1
(с изоляцией или без изоляции) Всасывание 5 м  0,3 м  0,8 Всасывание м 2,2

Вывод всасывания Ø 80
и дымоудаления Ø 80

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

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

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

Раздвоенное паралельное
соединение Ø 80
ОТ Ø 60/100 до Ø 80/80

Всасывание/
дымоудаление 8,8

м  0,5 м  1,5
Всасывание м 3,8

Дымоудаление м 2,9
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Resistance Factors and Equivalent Lengths Table

DUCT TYPE
Resistance 

Factor
(R)

Equivalent length
in meter of concentric pipe

Ø 60/100

Equivalent length
in meter of concentric pipe

Ø 80/125

Equivalent length
in metres of pipe

Ø 80

Concentric pipe Ø 60/100 m 1
Intake and 

Exhaust 16,5 m  1 m  2,8
Intake m 7,1

Exhaust m 5,5
90° bend concentric Ø 60/100 Intake and 

Exhaust 21 m  1,3 m  3,5
Intake m 9,1

Exhaust m 7,0
45° bend concentric Ø 60/100 Intake and 

Exhaust 16,5 m  1 m  2,8
Intake m 7,1

Exhaust m 5,5
Terminal complete with concentric
horizontal intake-exhaust Ø 60/100

Intake and 
Exhaust 46 m  2,8 m  7,6

Intake m 20

Exhaust m 15

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

Exhaust 32 m  1,9 m  5,3
Intake m 14

Exhaust m 10,6
Terminal complete with concentric
vertical intake-exhaust Ø 60/100 Intake and 

Exhaust 41,7 m  2,5 m  7
Intake m 18

Exhaust m 14

Concentric pipe Ø 80/125 m 1 Intake and 
Exhaust 6 m  0,4 m  1,0

Intake m 2,6

Exhaust m 2,0
90° bend concentric Ø 80/125 Intake and 

Exhaust 7,5 m  0,5 m  1,3
Intake m 3,3

Exhaust m 2,5
45 bend concentric Ø 80/125 Intake and 

Exhaust 6 m  0,4 m  1,0
Intake m 2,6

Exhaust m 2,0
Terminal complete with concentric hori-
zontal intake-exhaust Ø 80/125

Intake and 
Exhaust 33 m  2,0 m  5,5

Intake m 14,3

Exhaust m 11,0

Terminal complete with concentric
horizontal intake-exhaust  Ø 80/125 Intake and 

Exhaust 26,5 m  1,6 m  4,4
Intake m 11,5

Exhaust m 8,8
Terminal complete with concentric
horizontal intake-exhaust  Ø 80/125 Intake and 

Exhaust 39 m  2,3 m  6,5
Intake m 16,9

Exhaust m 13

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

Intake and 
Exhaust 34 m  2,0 m  5,6

Intake m 14,8

Exhaust m 11,3
Concentric adapter from Ø 60/100
to Ø 80/125 with condensate collector

Intake and 
Exhaust 13 m  0,8 m  2,2

Intake m 5,6

Exhaust m 4,3
Concentric adapter from
Ø 60/100 to Ø 80/125

Intake and 
Exhaust 2 m  0,1 m  0,3

Intake m 0,8

Exhaust m 0,6
Pipe Ø 80, 1 m (with or without insulation) Intake 2,3 m  0,1 m  0,4 Intake m 1,0

Exhaust 3 m  0,2 m  0,5 Exhaust m 1,0
Complete pipe terminal Ø 80, 1 m
(with or without insulation) Intake 5 m  0,3 m  0,8 Intake m 2,2

Intake terminal Ø 80
Exhaust terminal Ø 80

Intake 3 m  0,2 m  0,5 Intake m 1,3
Exhaust 2,5 m  0,1 m  0,4 Exhaust m 0,8

Bend 90° Ø 80 Intake 5 m  0,3 m  0,8 Intake m 2,2
Exhaust 6,5 m  0,4 m  1,1 Exhaust m 2,1

Bend 45° Ø 80 Intake 3 m  0,2 m  0,5 Intake m 1,3
Exhaust 4 m  0,2 m  0,6 Exhaust m 1,3

Split parallel Ø 80
from Ø 60/100 to Ø 80/80

Intake and 
Exhaust 8,8 m  0,5 m  1,5

Intake m 3,8
Exhaust m 2,9



9

C12

1

2 543

1-13

C12

C12 C12

C12

1-14

1-16

1-171-15

УС
ТА

Н
О

ВН
И

К
К

О
РИ

С
ТУ

ВА
Ч

О
Б

С
Л

У
ГО

ВУ
ВА

Н
Н

Я

раніше встановленого елементу до упору, таким 
чином, ви отримаєте правильне ущільнення і 
з'єднання елементів.

Увага: , при необхідності  укоротити трубу 
виводу вихлопних газів і / або подовжування 
концентричної труби , зважайте на те, що вну-
трішня труба повинна завжди виступати на 5 мм 
від зовнішнього каналу.

Зазвичай горизонтальний комплект труб Ø 
80/125 забору повітря-відведення димових газів 
використовується у випадках значного протягу, 
комплект Ø 80/125 може кріпитися з заднім 
виходом, бічним правим або лівим та переднім.

• Подовжувач для горизонтального комплекту 
Горизонтальний комплект труб для забору 
повітря –відведення димових газів Ø 80/125 
може бути подовжений до макс. розміру 7300 
мм по горизонталі, враховуючи ґратчастий 
термінал та виключаючи концентричне колі-
но на виході з котла та перехідник Ø 60/100 
в Ø 80/125 (Мал. 1-19). Ця загальна довжина 
відповідає еквівалентному опору, що дорівнює 
100. У таких випадках слід замовити відповідні 
подовжувачі.

 ПРИМІТКА:під час установки труби повинні 
бути встановлені через кожні 3 метри монтажні 
хомути з прокладкою.

• Зовнішня сітка ПРИМІТКА: з метою безпеки 
рекомендується не заблоковувати, хай навіть 
тимчасово, вивідний термінал всмоктування/
виводу котла.

Вертикальний комплект з алюмінієвої плитки 
Ø 80/125. Монтаж комплекту (Мал. 1-20): вста-
новити концентричний фланець (2) на внутріш-
ньому отворі котла, вставивши прокладку (1) і 
затягнувши гвинти, що є у комплекті. Підключіть 
адаптер (3): в кінець концентричного фланця (2). 
Укладка фіктивної плитки з алюмінію. Замініть 

повітрозабору — виведення вихлопних газів, 
без спеціальних розширень, максимальна від-
стань між вертикальною віссю вивідної труби 
і зовнішньою стінкою — 905 мм.

• Подовжувач для горизонтального комплекту 
Горизонтальний комплект труб забору пові-
тря-відведення газів Ø 60/100 може бути подов-
жений до макс. розміру 3000 мм по горизонталі, 
враховуючи ґратчастий термінал та виключаю-
чи концентричне коліно на виході з котла. Ця 
загальна довжина відповідає еквівалентному 
опору, що дорівнює 100. У таких випадках слід 
замовити відповідні подовжувачі.

 Під'єднання з подовжувачем  № 2 (Мал. 1-16). 
Макс.відстань між вертикальною віссю котла 
та зовнішньою стінкою 1855 мм.

 Під'єднання з подовжувачем  № 2 (Мал. 1-17). 
Макс.відстань між вертикальною віссю котла 
та зовнішньою стінкою 2805 мм.

Горизонтальний комплект всмоктування - від-
ведення Ø 80/125. Монтаж комплекту (Мал. 
1-18): встановити коліно з фланцем (2) на вну-
трішньому отворі, вставивши прокладку котла 
(1) і затягнувши за допомогою гвинтів, що є у 
комплекті. Підключіть адаптер (3) до вигину (2) 
(з ущільнювальним кільцем) до упору. Вставте 
концентричний вивід Ø 80/125 (4) (3) (з ущіль-
нювальним кільцем) до упору, переконавшись, 
що ви вже ввели як слід в розетку всередині і 
зовні , таким чином, ви отримаєте ущільнення 
і з'єднання складових елементів  комплекту.

• З 'єднання шляхом зачеплення т ру б і 
концентричних подовжувачів Ø 80/125. Для 
встановлення подовжування при з'єднанні з 
іншими елементами димаря, виконайте такі дії:  
в с т а в т е  к о н ц е н т р и ч н у  т р у б у  а б о 
концентричний лікоть чоловічим кінцем 
(гладким)  в жіночий кінець (ущільнення)  

Горизонтальний  комплект всмоктування - ви-
кидання  Ø60/100. Монтаж комплекту (Мал. 
1-13): встановити коліно з фланцем (2) на вну-
трішньому отворі котла, вставивши прокладку 
(1) і затягнувши за допомогою гвинтів, що є у 
комплекті. Вставте кінець труби (3) чоловічий кі-
нець (гладкий) в жіночий кінець (з ущільненням) 
кривої (2) до упору, переконавшись, що вставили 
як слід в відповідну розетку всередині і зовні, 
таким чином, отримаєте ущільнення і з'єднання 
складових елементів  комплекту.

Примітка: якщо котел встановлено у місці, де 
температура може значно зменшуватися, можна 
застосувати спеціальний комплект проти за-
мерзання, який є альтернативою стандартному 
та може встановлюватися замість нього.
• З'єднання шляхом зачеплення труб, подовжу-

вачів та концентричних колін Ø60/100. Для 
встановлення подовжування при з'єднанні з 
іншими елементами димаря, виконайте такі дії:  
вставте концентричну трубу або концен-
тричний лікоть штировим кінцем (гладким)  
в гніздовий кінець (з ущільненням) раніше 
встановленого елементу до упору, таким чи-
ном, ви отримаєте правильне ущільнення і 
з'єднання елементів.

Комплект Ø 60/100 можна встановлювати ззаду, 
праворуч, ліворуч та спереду.

• Установка з заднім виходом (Мал. 1-14). Дов-
жина труби 970 мм дозволяє перетин стіни 
максимальною товщиною 770 мм. Зазвичай  
буде необхідно вкоротити вивідну трубу. Щоб 
визначити розмір, слід скласти ці значення: 
Товщина стінки + внутрішній виступ + зов-
нішній виступ. Необхідні мінімальні виступи  
показані на малюнку.

• Установка з боковим виходом (Мал. 1-15); Ви-
користовувати лише горизонтальний комплект 

Комплект містить:
 1 шт. - Прокладка (1)
1 шт. -  Концентричне коліно (2)
1 шт.   -  Концентрична труба повітроза-

бор/вивід Ø60/100 (3)
1 шт.  - Внутрішня кільцева прокладка (4)
1 шт.  - Зовнішня розетка (5)

Макс. 685

Макс. 1870

Макс. 1855

Макс. 2820

Макс. 2805
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раніше встановленого елементу до упору, таким 
чином, ви отримаєте правильне ущільнення і 
з'єднання елементів.

Увага: , при необхідності  укоротити трубу 
виводу вихлопних газів і / або подовжування 
концентричної труби , зважайте на те, що вну-
трішня труба повинна завжди виступати на 5 мм 
від зовнішнього каналу.

Зазвичай горизонтальний комплект труб Ø 
80/125 забору повітря-відведення димових газів 
використовується у випадках значного протягу, 
комплект Ø 80/125 може кріпитися з заднім 
виходом, бічним правим або лівим та переднім.

• Подовжувач для горизонтального комплекту 
Горизонтальний комплект труб для забору 
повітря –відведення димових газів Ø 80/125 
може бути подовжений до макс. розміру 7300 
мм по горизонталі, враховуючи ґратчастий 
термінал та виключаючи концентричне колі-
но на виході з котла та перехідник Ø 60/100 
в Ø 80/125 (Мал. 1-19). Ця загальна довжина 
відповідає еквівалентному опору, що дорівнює 
100. У таких випадках слід замовити відповідні 
подовжувачі.

 ПРИМІТКА:під час установки труби повинні 
бути встановлені через кожні 3 метри монтажні 
хомути з прокладкою.

• Зовнішня сітка ПРИМІТКА: з метою безпеки 
рекомендується не заблоковувати, хай навіть 
тимчасово, вивідний термінал всмоктування/
виводу котла.

Вертикальний комплект з алюмінієвої плитки 
Ø 80/125. Монтаж комплекту (Мал. 1-20): вста-
новити концентричний фланець (2) на внутріш-
ньому отворі котла, вставивши прокладку (1) і 
затягнувши гвинти, що є у комплекті. Підключіть 
адаптер (3): в кінець концентричного фланця (2). 
Укладка фіктивної плитки з алюмінію. Замініть 

повітрозабору — виведення вихлопних газів, 
без спеціальних розширень, максимальна від-
стань між вертикальною віссю вивідної труби 
і зовнішньою стінкою — 905 мм.

• Подовжувач для горизонтального комплекту 
Горизонтальний комплект труб забору пові-
тря-відведення газів Ø 60/100 може бути подов-
жений до макс. розміру 3000 мм по горизонталі, 
враховуючи ґратчастий термінал та виключаю-
чи концентричне коліно на виході з котла. Ця 
загальна довжина відповідає еквівалентному 
опору, що дорівнює 100. У таких випадках слід 
замовити відповідні подовжувачі.

 Під'єднання з подовжувачем  № 2 (Мал. 1-16). 
Макс.відстань між вертикальною віссю котла 
та зовнішньою стінкою 1855 мм.

 Під'єднання з подовжувачем  № 2 (Мал. 1-17). 
Макс.відстань між вертикальною віссю котла 
та зовнішньою стінкою 2805 мм.

Горизонтальний комплект всмоктування - від-
ведення Ø 80/125. Монтаж комплекту (Мал. 
1-18): встановити коліно з фланцем (2) на вну-
трішньому отворі, вставивши прокладку котла 
(1) і затягнувши за допомогою гвинтів, що є у 
комплекті. Підключіть адаптер (3) до вигину (2) 
(з ущільнювальним кільцем) до упору. Вставте 
концентричний вивід Ø 80/125 (4) (3) (з ущіль-
нювальним кільцем) до упору, переконавшись, 
що ви вже ввели як слід в розетку всередині і 
зовні , таким чином, ви отримаєте ущільнення 
і з'єднання складових елементів  комплекту.

• З 'єднання шляхом зачеплення т ру б і 
концентричних подовжувачів Ø 80/125. Для 
встановлення подовжування при з'єднанні з 
іншими елементами димаря, виконайте такі дії:  
в с т а в т е  к о н ц е н т р и ч н у  т р у б у  а б о 
концентричний лікоть чоловічим кінцем 
(гладким)  в жіночий кінець (ущільнення)  

Горизонтальний  комплект всмоктування - ви-
кидання  Ø60/100. Монтаж комплекту (Мал. 
1-13): встановити коліно з фланцем (2) на вну-
трішньому отворі котла, вставивши прокладку 
(1) і затягнувши за допомогою гвинтів, що є у 
комплекті. Вставте кінець труби (3) чоловічий кі-
нець (гладкий) в жіночий кінець (з ущільненням) 
кривої (2) до упору, переконавшись, що вставили 
як слід в відповідну розетку всередині і зовні, 
таким чином, отримаєте ущільнення і з'єднання 
складових елементів  комплекту.

Примітка: якщо котел встановлено у місці, де 
температура може значно зменшуватися, можна 
застосувати спеціальний комплект проти за-
мерзання, який є альтернативою стандартному 
та може встановлюватися замість нього.
• З'єднання шляхом зачеплення труб, подовжу-

вачів та концентричних колін Ø60/100. Для 
встановлення подовжування при з'єднанні з 
іншими елементами димаря, виконайте такі дії:  
вставте концентричну трубу або концен-
тричний лікоть штировим кінцем (гладким)  
в гніздовий кінець (з ущільненням) раніше 
встановленого елементу до упору, таким чи-
ном, ви отримаєте правильне ущільнення і 
з'єднання елементів.

Комплект Ø 60/100 можна встановлювати ззаду, 
праворуч, ліворуч та спереду.

• Установка з заднім виходом (Мал. 1-14). Дов-
жина труби 970 мм дозволяє перетин стіни 
максимальною товщиною 770 мм. Зазвичай  
буде необхідно вкоротити вивідну трубу. Щоб 
визначити розмір, слід скласти ці значення: 
Товщина стінки + внутрішній виступ + зов-
нішній виступ. Необхідні мінімальні виступи  
показані на малюнку.

• Установка з боковим виходом (Мал. 1-15); Ви-
користовувати лише горизонтальний комплект 

Комплект містить:
 1 шт. - Прокладка (1)
1 шт. -  Концентричне коліно (2)
1 шт.   -  Концентрична труба повітроза-

бор/вивід Ø60/100 (3)
1 шт.  - Внутрішня кільцева прокладка (4)
1 шт.  - Зовнішня розетка (5)

Макс. 685

Макс. 1870

Макс. 1855

Макс. 2820

Макс. 2805
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раніше встановленого елементу до упору, таким 
чином, ви отримаєте правильне ущільнення і 
з'єднання елементів.

Увага: , при необхідності  укоротити трубу 
виводу вихлопних газів і / або подовжування 
концентричної труби , зважайте на те, що вну-
трішня труба повинна завжди виступати на 5 мм 
від зовнішнього каналу.

Зазвичай горизонтальний комплект труб Ø 
80/125 забору повітря-відведення димових газів 
використовується у випадках значного протягу, 
комплект Ø 80/125 може кріпитися з заднім 
виходом, бічним правим або лівим та переднім.

• Подовжувач для горизонтального комплекту 
Горизонтальний комплект труб для забору 
повітря –відведення димових газів Ø 80/125 
може бути подовжений до макс. розміру 7300 
мм по горизонталі, враховуючи ґратчастий 
термінал та виключаючи концентричне колі-
но на виході з котла та перехідник Ø 60/100 
в Ø 80/125 (Мал. 1-19). Ця загальна довжина 
відповідає еквівалентному опору, що дорівнює 
100. У таких випадках слід замовити відповідні 
подовжувачі.

 ПРИМІТКА:під час установки труби повинні 
бути встановлені через кожні 3 метри монтажні 
хомути з прокладкою.

• Зовнішня сітка ПРИМІТКА: з метою безпеки 
рекомендується не заблоковувати, хай навіть 
тимчасово, вивідний термінал всмоктування/
виводу котла.

Вертикальний комплект з алюмінієвої плитки 
Ø 80/125. Монтаж комплекту (Мал. 1-20): вста-
новити концентричний фланець (2) на внутріш-
ньому отворі котла, вставивши прокладку (1) і 
затягнувши гвинти, що є у комплекті. Підключіть 
адаптер (3): в кінець концентричного фланця (2). 
Укладка фіктивної плитки з алюмінію. Замініть 

повітрозабору — виведення вихлопних газів, 
без спеціальних розширень, максимальна від-
стань між вертикальною віссю вивідної труби 
і зовнішньою стінкою — 905 мм.

• Подовжувач для горизонтального комплекту 
Горизонтальний комплект труб забору пові-
тря-відведення газів Ø 60/100 може бути подов-
жений до макс. розміру 3000 мм по горизонталі, 
враховуючи ґратчастий термінал та виключаю-
чи концентричне коліно на виході з котла. Ця 
загальна довжина відповідає еквівалентному 
опору, що дорівнює 100. У таких випадках слід 
замовити відповідні подовжувачі.

 Під'єднання з подовжувачем  № 2 (Мал. 1-16). 
Макс.відстань між вертикальною віссю котла 
та зовнішньою стінкою 1855 мм.

 Під'єднання з подовжувачем  № 2 (Мал. 1-17). 
Макс.відстань між вертикальною віссю котла 
та зовнішньою стінкою 2805 мм.

Горизонтальний комплект всмоктування - від-
ведення Ø 80/125. Монтаж комплекту (Мал. 
1-18): встановити коліно з фланцем (2) на вну-
трішньому отворі, вставивши прокладку котла 
(1) і затягнувши за допомогою гвинтів, що є у 
комплекті. Підключіть адаптер (3) до вигину (2) 
(з ущільнювальним кільцем) до упору. Вставте 
концентричний вивід Ø 80/125 (4) (3) (з ущіль-
нювальним кільцем) до упору, переконавшись, 
що ви вже ввели як слід в розетку всередині і 
зовні , таким чином, ви отримаєте ущільнення 
і з'єднання складових елементів  комплекту.

• З 'єднання шляхом зачеплення т ру б і 
концентричних подовжувачів Ø 80/125. Для 
встановлення подовжування при з'єднанні з 
іншими елементами димаря, виконайте такі дії:  
в с т а в т е  к о н ц е н т р и ч н у  т р у б у  а б о 
концентричний лікоть чоловічим кінцем 
(гладким)  в жіночий кінець (ущільнення)  

Горизонтальний  комплект всмоктування - ви-
кидання  Ø60/100. Монтаж комплекту (Мал. 
1-13): встановити коліно з фланцем (2) на вну-
трішньому отворі котла, вставивши прокладку 
(1) і затягнувши за допомогою гвинтів, що є у 
комплекті. Вставте кінець труби (3) чоловічий кі-
нець (гладкий) в жіночий кінець (з ущільненням) 
кривої (2) до упору, переконавшись, що вставили 
як слід в відповідну розетку всередині і зовні, 
таким чином, отримаєте ущільнення і з'єднання 
складових елементів  комплекту.

Примітка: якщо котел встановлено у місці, де 
температура може значно зменшуватися, можна 
застосувати спеціальний комплект проти за-
мерзання, який є альтернативою стандартному 
та може встановлюватися замість нього.
• З'єднання шляхом зачеплення труб, подовжу-

вачів та концентричних колін Ø60/100. Для 
встановлення подовжування при з'єднанні з 
іншими елементами димаря, виконайте такі дії:  
вставте концентричну трубу або концен-
тричний лікоть штировим кінцем (гладким)  
в гніздовий кінець (з ущільненням) раніше 
встановленого елементу до упору, таким чи-
ном, ви отримаєте правильне ущільнення і 
з'єднання елементів.

Комплект Ø 60/100 можна встановлювати ззаду, 
праворуч, ліворуч та спереду.

• Установка з заднім виходом (Мал. 1-14). Дов-
жина труби 970 мм дозволяє перетин стіни 
максимальною товщиною 770 мм. Зазвичай  
буде необхідно вкоротити вивідну трубу. Щоб 
визначити розмір, слід скласти ці значення: 
Товщина стінки + внутрішній виступ + зов-
нішній виступ. Необхідні мінімальні виступи  
показані на малюнку.

• Установка з боковим виходом (Мал. 1-15); Ви-
користовувати лише горизонтальний комплект 

Комплект містить:
 1 шт. - Прокладка (1)
1 шт. -  Концентричне коліно (2)
1 шт.   -  Концентрична труба повітроза-

бор/вивід Ø60/100 (3)
1 шт.  - Внутрішня кільцева прокладка (4)
1 шт.  - Зовнішня розетка (5)

Макс. 685

Макс. 1870

Макс. 1855

Макс. 2820

Макс. 2805
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раніше встановленого елементу до упору, таким 
чином, ви отримаєте правильне ущільнення і 
з'єднання елементів.

Увага: , при необхідності  укоротити трубу 
виводу вихлопних газів і / або подовжування 
концентричної труби , зважайте на те, що вну-
трішня труба повинна завжди виступати на 5 мм 
від зовнішнього каналу.

Зазвичай горизонтальний комплект труб Ø 
80/125 забору повітря-відведення димових газів 
використовується у випадках значного протягу, 
комплект Ø 80/125 може кріпитися з заднім 
виходом, бічним правим або лівим та переднім.

• Подовжувач для горизонтального комплекту 
Горизонтальний комплект труб для забору 
повітря –відведення димових газів Ø 80/125 
може бути подовжений до макс. розміру 7300 
мм по горизонталі, враховуючи ґратчастий 
термінал та виключаючи концентричне колі-
но на виході з котла та перехідник Ø 60/100 
в Ø 80/125 (Мал. 1-19). Ця загальна довжина 
відповідає еквівалентному опору, що дорівнює 
100. У таких випадках слід замовити відповідні 
подовжувачі.

 ПРИМІТКА:під час установки труби повинні 
бути встановлені через кожні 3 метри монтажні 
хомути з прокладкою.

• Зовнішня сітка ПРИМІТКА: з метою безпеки 
рекомендується не заблоковувати, хай навіть 
тимчасово, вивідний термінал всмоктування/
виводу котла.

Вертикальний комплект з алюмінієвої плитки 
Ø 80/125. Монтаж комплекту (Мал. 1-20): вста-
новити концентричний фланець (2) на внутріш-
ньому отворі котла, вставивши прокладку (1) і 
затягнувши гвинти, що є у комплекті. Підключіть 
адаптер (3): в кінець концентричного фланця (2). 
Укладка фіктивної плитки з алюмінію. Замініть 

повітрозабору — виведення вихлопних газів, 
без спеціальних розширень, максимальна від-
стань між вертикальною віссю вивідної труби 
і зовнішньою стінкою — 905 мм.

• Подовжувач для горизонтального комплекту 
Горизонтальний комплект труб забору пові-
тря-відведення газів Ø 60/100 може бути подов-
жений до макс. розміру 3000 мм по горизонталі, 
враховуючи ґратчастий термінал та виключаю-
чи концентричне коліно на виході з котла. Ця 
загальна довжина відповідає еквівалентному 
опору, що дорівнює 100. У таких випадках слід 
замовити відповідні подовжувачі.

 Під'єднання з подовжувачем  № 2 (Мал. 1-16). 
Макс.відстань між вертикальною віссю котла 
та зовнішньою стінкою 1855 мм.

 Під'єднання з подовжувачем  № 2 (Мал. 1-17). 
Макс.відстань між вертикальною віссю котла 
та зовнішньою стінкою 2805 мм.

Горизонтальний комплект всмоктування - від-
ведення Ø 80/125. Монтаж комплекту (Мал. 
1-18): встановити коліно з фланцем (2) на вну-
трішньому отворі, вставивши прокладку котла 
(1) і затягнувши за допомогою гвинтів, що є у 
комплекті. Підключіть адаптер (3) до вигину (2) 
(з ущільнювальним кільцем) до упору. Вставте 
концентричний вивід Ø 80/125 (4) (3) (з ущіль-
нювальним кільцем) до упору, переконавшись, 
що ви вже ввели як слід в розетку всередині і 
зовні , таким чином, ви отримаєте ущільнення 
і з'єднання складових елементів  комплекту.

• З 'єднання шляхом зачеплення т ру б і 
концентричних подовжувачів Ø 80/125. Для 
встановлення подовжування при з'єднанні з 
іншими елементами димаря, виконайте такі дії:  
в с т а в т е  к о н ц е н т р и ч н у  т р у б у  а б о 
концентричний лікоть чоловічим кінцем 
(гладким)  в жіночий кінець (ущільнення)  

Горизонтальний  комплект всмоктування - ви-
кидання  Ø60/100. Монтаж комплекту (Мал. 
1-13): встановити коліно з фланцем (2) на вну-
трішньому отворі котла, вставивши прокладку 
(1) і затягнувши за допомогою гвинтів, що є у 
комплекті. Вставте кінець труби (3) чоловічий кі-
нець (гладкий) в жіночий кінець (з ущільненням) 
кривої (2) до упору, переконавшись, що вставили 
як слід в відповідну розетку всередині і зовні, 
таким чином, отримаєте ущільнення і з'єднання 
складових елементів  комплекту.

Примітка: якщо котел встановлено у місці, де 
температура може значно зменшуватися, можна 
застосувати спеціальний комплект проти за-
мерзання, який є альтернативою стандартному 
та може встановлюватися замість нього.
• З'єднання шляхом зачеплення труб, подовжу-

вачів та концентричних колін Ø60/100. Для 
встановлення подовжування при з'єднанні з 
іншими елементами димаря, виконайте такі дії:  
вставте концентричну трубу або концен-
тричний лікоть штировим кінцем (гладким)  
в гніздовий кінець (з ущільненням) раніше 
встановленого елементу до упору, таким чи-
ном, ви отримаєте правильне ущільнення і 
з'єднання елементів.

Комплект Ø 60/100 можна встановлювати ззаду, 
праворуч, ліворуч та спереду.

• Установка з заднім виходом (Мал. 1-14). Дов-
жина труби 970 мм дозволяє перетин стіни 
максимальною товщиною 770 мм. Зазвичай  
буде необхідно вкоротити вивідну трубу. Щоб 
визначити розмір, слід скласти ці значення: 
Товщина стінки + внутрішній виступ + зов-
нішній виступ. Необхідні мінімальні виступи  
показані на малюнку.

• Установка з боковим виходом (Мал. 1-15); Ви-
користовувати лише горизонтальний комплект 

Комплект містить:
 1 шт. - Прокладка (1)
1 шт. -  Концентричне коліно (2)
1 шт.   -  Концентрична труба повітроза-

бор/вивід Ø60/100 (3)
1 шт.  - Внутрішня кільцева прокладка (4)
1 шт.  - Зовнішня розетка (5)

Макс. 685

Макс. 1870

Макс. 1855

Макс. 2820

Макс. 2805
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Горизонтальный комплект всасывания и дымоудаления 
Ø60/100. Установка комплекта (Илл. 1-13): установить изгиб 
с фланцем (2) на центральном отверстии бойлера вставляя 
сальник(1) и закрутить винтами, входящими в комплект. 
Подключить трубу вывод  (3) гладкой стороны (“папа”),   в 
горловину (“мама”)  изгиба (2) до упора, убеждаясь в том что 
соответствующяя вншняя и внутренняя шайбы уже введены,  
при этом достигается соединение элементов, входящих в 
состав комплекта, и необходимое уплотнение.
Примечание: если бойлер установлен в такой зоне, в которой 
температура может  достичь очень низких значений, в 
наличие имеется специальный комплект антизаморозки  
который может быть установлен как алтернатива 
стандартному.
• Соединение сцеплением труб или насадок и 

концентрических колен Ø60/100. Для установки насадок 
методом сцепления на другие элементы выхлопной 
системы , неообходимо произвести следующие операции: 
Соеденить концентрическую трубу или концентрическое 
колено с гладкой стороной (“папа”) ,  в горловину (“мама”)  
на предварительно установленный элемент до упора, при 
этом достигается соединение элементов, входящих в состав 
комплекта, и необходимое уплотнение.

Горизонтальный комплект Ø 60/100 всасывания/
дымоудаления может быть установлен с различным типом 
выхода: задним, правым боковым, левым боковым или 
передним.
• Соединение с задним выходом (Илл. 1-14). Труба 

длиною  970 мм позволяет перемещение через стену с 
максимальной толщиной  685 мм. Чааще всего, необходимо 
сократить вывод. Вычислить размер, суммируя следующие 
значения: толщина стены + внутренняя выступ + внешний 
выступ. Необходимые минимальные выступы указанны на 
иллюстрации.

• Соединение с боковым выходом (Илл. 1-15); Используя 
только горизонтальный комплект всасывания/
дымоудаления, без соответствующих насадок, 
максимальное растояние между между вертикальной 

осью вывода и внешеней стеной равняется  905 мм.
• Насадки для горизонтального комплекта. Горизонтальный 

комплект всасывания/дымоудаления Ø 60/100 может быть 
удленён до до  максимального значения 3000 мм, включая 
решётчатый выход и не учитывая концентрический 
выходный изгиб. Данная конфигурация соответствует 
фактору сопративления равному 100. В этих случаях 
необходимо подать запрос на соответствующие насадки.

 Соединение с 1насодкой  (Илл. 1-16). Макс. Растояние 
между вертикальной осью котла и внешней стеной  
равняется 1855 мм.

 Соединение с 2 насадками (Илл. 1-17). Макс. Растояние 
между вертикальной осью котла и внешней стеной  
равняется 2805.

Горизонтальный коплект всасывания - дымоудаления  
Ø 80/125. Установка комплекта (Илл. 1-18): Установить 
изгиб с фланцем (2) на центральном отверстии бойлера, 
устанавливая сальник (1) и закрутить болтами входящими 
в комплект. Подключить адаптер (3) гладкой стороной 
(“папа”), в горловину (“мама”) изгиба (2) до упора. Установить 
концентрический вывод Ø 80/125 (4) гладкой стороной 
(“папа”), в горловину (“мама”) адаптера (3) до упора, 
убедиться в том, что внутренняя и внешняя шайбы уже 
были введены, таким образом, будет достигнута должная 
непроницаемость и соединение элементов комплекта.

• Соединение сцеплением насадок удлинителей  труб 
и концентрических колен Ø 80/125. Для того, чтобы 
установить методом сцепления насадки удленители на 
другие элементы выхлопной системы бойлера произвести 
следующие операции: подсоеденить концентрическую 
трубу или колено гладкой стороной (“папа”) в горловину 
(“мама”)  на предварительно установленный элемент до 
упора.

Внимание: когда необходимо укоротить вывод и/или насудку 
удлинитель концентрической трубы, нужно учитывать что 
внутренний дымоход, должен всегда на 5 мм выступать 
относительно внешнего.

Комплкт включат в себя:
 N°1 - Сальник (1)
 N°1 - Концентрический изгиб 90° (2)
 N°1 - Концентрическая труба  всас./

дымоудаления Ø60/100 (3)
 N°1 - Внутренняя шайба (4)
 N°1 - Внешняя шайба (5)

Обычно горизонтальный комплект Ø 80/125 всасывания/
дымоудаления используется в тех случаях, когда необходимо 
произвести особенно большое удлинение , комплект Ø 80/125 
может быть установлен с задним, правым боковым, левым 
боковым или передним выходом.
• Насадки удлинители для горизонтального комплекта. 

Горизонтальный комплект всасывания/дымоудаления 
Ø 80/125 может быть удленён до до максимальной 
величины 7300 мм,  включая  включая решётчатый 
выход и не учитывая концентрический изгиб на выходе 
бойлера и адаптера Ø 60/100 вØ 80/125 (Илл. 1-19). Данная 
конфигурация соответствунт фактору сопротиыления 
равному 100. В данном случае необходимо произвести 
запрос  не специальные насадки удленители.

 Примечанеи.: во время установки дымохода, необходимо 
устанавливать через каждые 3 метра монтажный хомутик 
с клинышком.

• Внешняя решётка. N.B.: в целях безопасности 
рекомендуется не загорождать  даже временно вывод 
дымоудаления/всасывание бойлера.

Вертикальный комплект с алюминиевой черепицей  
Ø 80/125. Установка комплекта (Илл. 1-20): Установить 
концентрический фланец (2) на центральное отверстие 
бойлера, устанавливая при этом сальник (1) и закрутить 
болтами, входящими в комплект. Установить адаптер 
(3) гладкой стороной (“папа”) в горловину (“мама”) 
концентрического фланца (2). Установить ускусственную 
алюминиевую черепицу. Заменить на черепице  алюминевую 
пластину (5), моделируя её таким образом, чтобы 
произвести отвод для дождевой воды. Установить на 
алюминиевой черепице стационарный полущит (7) и 
ввести трубу всасывания/дымоудаления (6). Установить 
концентрическийй вывод Ø 80/125 гладкой стороной 
(6) (“папа”), в горловину (“мама”) адаптера(3) до упора, 
убедиться в том, что шайба уже была введена(4), при 
этомдостигается соединение элементов, входящих в состав 
комплекта, и необходимое уплотнение.
• Соединение сцеплением насадок удлинителей и 

Mаксимальное 1870

Mаксимальное 1855

Mаксимальное 2805

Mаксимальное 685

Mаксимальное 2820
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Горизонтальный комплект всасывания и дымоудаления 
Ø60/100. Установка комплекта (Илл. 1-13): установить изгиб 
с фланцем (2) на центральном отверстии бойлера вставляя 
сальник(1) и закрутить винтами, входящими в комплект. 
Подключить трубу вывод  (3) гладкой стороны (“папа”),   в 
горловину (“мама”)  изгиба (2) до упора, убеждаясь в том что 
соответствующяя вншняя и внутренняя шайбы уже введены,  
при этом достигается соединение элементов, входящих в 
состав комплекта, и необходимое уплотнение.
Примечание: если бойлер установлен в такой зоне, в которой 
температура может  достичь очень низких значений, в 
наличие имеется специальный комплект антизаморозки  
который может быть установлен как алтернатива 
стандартному.
• Соединение сцеплением труб или насадок и 

концентрических колен Ø60/100. Для установки насадок 
методом сцепления на другие элементы выхлопной 
системы , неообходимо произвести следующие операции: 
Соеденить концентрическую трубу или концентрическое 
колено с гладкой стороной (“папа”) ,  в горловину (“мама”)  
на предварительно установленный элемент до упора, при 
этом достигается соединение элементов, входящих в состав 
комплекта, и необходимое уплотнение.

Горизонтальный комплект Ø 60/100 всасывания/
дымоудаления может быть установлен с различным типом 
выхода: задним, правым боковым, левым боковым или 
передним.
• Соединение с задним выходом (Илл. 1-14). Труба 

длиною  970 мм позволяет перемещение через стену с 
максимальной толщиной  685 мм. Чааще всего, необходимо 
сократить вывод. Вычислить размер, суммируя следующие 
значения: толщина стены + внутренняя выступ + внешний 
выступ. Необходимые минимальные выступы указанны на 
иллюстрации.

• Соединение с боковым выходом (Илл. 1-15); Используя 
только горизонтальный комплект всасывания/
дымоудаления, без соответствующих насадок, 
максимальное растояние между между вертикальной 

осью вывода и внешеней стеной равняется  905 мм.
• Насадки для горизонтального комплекта. Горизонтальный 

комплект всасывания/дымоудаления Ø 60/100 может быть 
удленён до до  максимального значения 3000 мм, включая 
решётчатый выход и не учитывая концентрический 
выходный изгиб. Данная конфигурация соответствует 
фактору сопративления равному 100. В этих случаях 
необходимо подать запрос на соответствующие насадки.

 Соединение с 1насодкой  (Илл. 1-16). Макс. Растояние 
между вертикальной осью котла и внешней стеной  
равняется 1855 мм.

 Соединение с 2 насадками (Илл. 1-17). Макс. Растояние 
между вертикальной осью котла и внешней стеной  
равняется 2805.

Горизонтальный коплект всасывания - дымоудаления  
Ø 80/125. Установка комплекта (Илл. 1-18): Установить 
изгиб с фланцем (2) на центральном отверстии бойлера, 
устанавливая сальник (1) и закрутить болтами входящими 
в комплект. Подключить адаптер (3) гладкой стороной 
(“папа”), в горловину (“мама”) изгиба (2) до упора. Установить 
концентрический вывод Ø 80/125 (4) гладкой стороной 
(“папа”), в горловину (“мама”) адаптера (3) до упора, 
убедиться в том, что внутренняя и внешняя шайбы уже 
были введены, таким образом, будет достигнута должная 
непроницаемость и соединение элементов комплекта.

• Соединение сцеплением насадок удлинителей  труб 
и концентрических колен Ø 80/125. Для того, чтобы 
установить методом сцепления насадки удленители на 
другие элементы выхлопной системы бойлера произвести 
следующие операции: подсоеденить концентрическую 
трубу или колено гладкой стороной (“папа”) в горловину 
(“мама”)  на предварительно установленный элемент до 
упора.

Внимание: когда необходимо укоротить вывод и/или насудку 
удлинитель концентрической трубы, нужно учитывать что 
внутренний дымоход, должен всегда на 5 мм выступать 
относительно внешнего.

Комплкт включат в себя:
 N°1 - Сальник (1)
 N°1 - Концентрический изгиб 90° (2)
 N°1 - Концентрическая труба  всас./

дымоудаления Ø60/100 (3)
 N°1 - Внутренняя шайба (4)
 N°1 - Внешняя шайба (5)

Обычно горизонтальный комплект Ø 80/125 всасывания/
дымоудаления используется в тех случаях, когда необходимо 
произвести особенно большое удлинение , комплект Ø 80/125 
может быть установлен с задним, правым боковым, левым 
боковым или передним выходом.
• Насадки удлинители для горизонтального комплекта. 

Горизонтальный комплект всасывания/дымоудаления 
Ø 80/125 может быть удленён до до максимальной 
величины 7300 мм,  включая  включая решётчатый 
выход и не учитывая концентрический изгиб на выходе 
бойлера и адаптера Ø 60/100 вØ 80/125 (Илл. 1-19). Данная 
конфигурация соответствунт фактору сопротиыления 
равному 100. В данном случае необходимо произвести 
запрос  не специальные насадки удленители.

 Примечанеи.: во время установки дымохода, необходимо 
устанавливать через каждые 3 метра монтажный хомутик 
с клинышком.

• Внешняя решётка. N.B.: в целях безопасности 
рекомендуется не загорождать  даже временно вывод 
дымоудаления/всасывание бойлера.

Вертикальный комплект с алюминиевой черепицей  
Ø 80/125. Установка комплекта (Илл. 1-20): Установить 
концентрический фланец (2) на центральное отверстие 
бойлера, устанавливая при этом сальник (1) и закрутить 
болтами, входящими в комплект. Установить адаптер 
(3) гладкой стороной (“папа”) в горловину (“мама”) 
концентрического фланца (2). Установить ускусственную 
алюминиевую черепицу. Заменить на черепице  алюминевую 
пластину (5), моделируя её таким образом, чтобы 
произвести отвод для дождевой воды. Установить на 
алюминиевой черепице стационарный полущит (7) и 
ввести трубу всасывания/дымоудаления (6). Установить 
концентрическийй вывод Ø 80/125 гладкой стороной 
(6) (“папа”), в горловину (“мама”) адаптера(3) до упора, 
убедиться в том, что шайба уже была введена(4), при 
этомдостигается соединение элементов, входящих в состав 
комплекта, и необходимое уплотнение.
• Соединение сцеплением насадок удлинителей и 
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The kit includes:
 N°1 - Seal (1)
N°1  - Concentric 90° curve (2)
N°1  - Intake/exhaust concentric pipe  
   Ø60/100 (3)
N°1  - Internal ring (4)
N°1  - External ring (5)

Horizontal intake kits - exhaust Ø60/100. Kit 
assembly (Fig. 1-13): install the bend with flange 
(2) on the central hole of the boiler inserting the 
seal (1) and tighten using the screws present in 
the kit. Engage the terminal pipe (3) with the 
male side (smooth), into the female side (with lip 
seal) of the curve (2) until it stops, making sure 
the relevant internal and external rings are fitted, 
this will ensure hold and joining of the elements 
making up the kit.

N.B.: when the boilers are installed in areas where 
very rigid temperatures can be reached, a special 
anti-freeze kit is available that can be installed as 
an alternative to the standard kit.

• Coupling extension pipes and concentric el-
bows Ø 60/100 snap-fit extensions with other 
elements of the fume extraction elements 
assembly, follows: fit the concentric pipe or 
elbow with the male on the female section 
(with lip seal) to the end stop on the previously 
installed element. to ensure sealing efficiency 
of the coupling.

The Ø 60/100 kit can be installed with the rear, 
right side, left side and front outlet.

• Application with rear outlet (Fig. 1-14). The 
970 mm pipe length enables routingthrough a 
max. thickness 685 mm. Normally the terminal 
must be shortened. Calculate the distance by 
adding the following: part thickness+ internal 
projection + external projection. The minimum 
projectionvalues are given in the figure.

• Application with side outlet (Fig. 1-15); Using 
the horizontal intake/exhaust kit, without the 
special extensions, the maximum distance 
between the vertical exhaust axis and the out-
side wall is 905 mm.

• Extensions for horizontal kit. The horizontal 
intake/exhaust kit Ø 60/100 can be extended 
up to a max. horizontal distance of 3000 mm 
includingthe terminal with grille and excluding 
the concentric bend leaving theboiler. This con-
figuration corresponds to a resistance factor of 
100. Inthese cases the special extensions must 
be requested.

 Connection with 1 extension (Fig. 1-16). Max. 
distance between vertical boiler axis and exter-
nal wall: mm 1855.

 Connection with 2 extensions (Fig. 1-17). 
Max. distance between vertical boiler axis and 
external wall: mm 2805.

Horizontal intake/exhaust kits Ø 80/125. Kit 
assembly (Fig. 1-18): install the bend with flange 
(2) on the central hole of theboiler inserting the 
seal (1) and tighten using the screws in the kit. 
Fit the male end (smooth) of the adapter (3) up 
to the stop on the female end of the bend (2) 
(with lip seal). Fit the male end (smooth) of the 
Ø 80/125 concentric terminal pipe (4) up to the 
stop on the female end of the adapter (3) (with 
lip seals),, making sure the relevant internal and 
external rings are fitted, this will ensure hold 
and joining of the elements making up the kit.

• Coupling extension pipes and concentric 
elbows Ø 80/125 snap-fit extensions with 
other elements of the fume extraction elements 
assembly, follows: fit the concentric pipe or 
elbow with the male on the female section 
(with lip seal) to the end stop on the previously 
installed element; this will ensure correct hold 
and joining of the elements.

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

Normally the horizontal intake/exhaust kit Ø 
80/125 is used if particularly long extensions 
are required; the kit Ø 80/125 can be installed 
with the rear, right side, left side or front outlet.

• Extensions for horizontal kit. The horizontal 
intake/exhaust kit Ø 80/125 can be extended 
up to a a maximum horizontal length of 7300, 
including the terminal with grille and excluding 
the concentric bend leaving the boiler and the 
adapter Ø 60/100 in Ø 80/125 (Fig. 1-19). This 
configuration corresponds to a resistance factor 
of 100. In this case the special extensions must 
be requested.

 N.B.: When installing the ducts, a section 
clamp with pin must be installed every 3 
metres.

• External grill. N.B.: for safety purposes, do not 
even temporarily obstruct the boiler intake/
exhaust terminal.

Vertical kit with aluminium tile Ø 80/125. Kit 
assembly (Fig. 1-20): install the concentric flange 
(2) on the central hole of the boiler inserting the 
seal (1) and tighten using the screws in the kit. Fit 
the male end (smooth) of the adapter (3) in the 
female end of the concentric flange  (2). Imitation 
aluminium tile installation. replace the tile with 
the aluminium sheet (5), shaping it to ensure that 
rainwater runs off. Position the fixed half-shell 
(7) on the aluminium tile and insert the intake/
exhaust pipe (6). Fit the male end (smooth) of the 
Ø 80/125 concentric terminal pipe (6) up to the 
stop on the female end of the adapter (3) (with 
lip seals), making sure that the ring is already 
fitted (4), this will ensure sealing and joining of 
the elements making up the kit.
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• Монтажний набір сепаратора Ø 80/80. 
Встановіть фланець (4) на внутрішньому отворі 
котла, встановивши прокладку (1) і затягнувши 
гвинти з внутрішнім шестигранником і 
плоскою головкою, що є у комплекті. Видаліть 
плоский фланець з зовнішнього по відношенню 
до центрального отвору (згідно з вимогами 
з монтажу) і замініть його фланцем (3), 
вставивши прокладку (2), що вже є у котлі, 
і затягнувши саморізами, що є у комплекті. 
Вставте коліна (5) штировим кінцем (гладким) 
в гніздовий кінець фланців (3 та 4). Вставте 
кінець труби всмоктування (6) чоловічим 
кінцем (гладким) в жіночій кінець коліна 
(5) закрутити до упору, переконавшись, що 
ви вже ввели відповідні розетки всередину 
і зовні. Вставте трубу зливу (9) штуцером 
(гладким боком) у воронку коліна (5) до упору, 
впевнившись, що всередині вже вставлено 
відповідну круглу прокладку, таким чином 
забезпечивши ущільнення і  з’єднання 
елементів комплекту.

• Стикування шляхом зачеплення подов-
жувачів, труб та колін. Для встановлен-
ня подовжування при з'єднанні з інши-
ми елементами димаря, виконайте такі дії:  
вставте трубу або лікоть штировим кінцем 
(гладким)  в гніздовий кінець (з ущільненням) 
раніше встановленого елементу до упору, таким 
чином, ви отримаєте правильне ущільнення і 
з'єднання елементів.

ковпаком термінала та напівсферою (374 мм).

Вертикальний комплект з такою конфігурацією 
може бути подовжений до максимум 12 200 мм 
по прямій лінії вертикально, включно з трубою 
(см. малюнок нижче). Ця конфігурація відповідає 
коефіцієнту опору, що дорівнює 100. В такому 
випадку слід замовити відповідні сполучні 
подовжувачі.

Для вертикального викидання також може 
бути використаний кінець Ø 60/100, який буде 
сполучений з тріскою концентричним фланцем, 
код. 3.011141 (продається окремо). Обов’язково 
необхідно дотримуватись висоти між кришкою 
труби та напівоболонками (374 мм) (мал. 1-21).

Вертикальний комплект з такою конфігурацією 
може бути подовжений до максимум 4700 мм  
по прямій лінії вертикально, включно з трубою 
(мал. 1-21).

Комплект сепаратора Ø 80/80. Комплект 
роздільника Ø 80/80, дозволяє розділити 
трубопроводи виводу і всмоктування повітря 
відповідно до схеми, зображеної на малюнку. 
(Мал. 1-22). З каналу (S) виводяться продукти 
згоряння. Трубопроводом (A) всмоктується 
повітря,  необхідне для горіння.  Кана л 
повітрозабору   (А) можна встановити   як 
з правого, так і лівого боку центрального 
вихідного каналу (S). Обидва канали можна 
зорієнтувати в будь-якому напрямі.

Комплект містить:
 1 шт. - Прокладка (1)
 1 шт. - Жіночий фланець  

концентричний (2)
 1 шт. - Адаптер Ø 60/100  

для Ø 80/125 (3)
 1 шт. - Розетка (4)
 1 шт. - Алюмінієва плитка (5)
 1 шт. - Концентрична труба  

повітрозабор/вивід Ø80/125 (6)
 1 шт. - Півоболонка вбудована (7)
 1 шт. -    Півоболонка знімна (8)

плитку алюмінієвим листом (5) і так його сфор-
мувати, щоб забезпечити відтік дощової води. 
Зафіксувати на алюмінієвій плитці нерухому на-
півоболонку (7) і вставити трубу впуску/випуску 
(6). Вставте концентричний вивід Ø 80/125 (3) (з 
ущільнювальним кільцем) до упору, переконав-
шись, що ви вже увійшли в розетку (4), Таким 
чином ви отримаєте ущільнення і приєднання 
елементів, які входять в комплект.

• Стикування шляхом зчеплення подовжувачів 
труб та концентричних колін. Для встанов-
лення подовжування при з'єднанні з інши-
ми елементами димаря, виконайте такі дії:  
вставте концентричну трубу або концен-
тричний лікоть штировим кінцем (гладким)  
в гніздовий кінець (з ущільненням) раніше 
встановленого елементу до упору, таким чи-
ном, ви отримаєте правильне ущільнення і 
з'єднання елементів.

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

Цей особливий термінал забезпечує відведення 
димових газів та забору повітря необхідне для 
горіння повітря у вертикальному напрямі.

Примітка: вертикальний комплект Ø 80/125 з 
алюмінієвою дахівкою забезпечує монтаж на 
терасах та на дахах з нахилом не більше 45% 
(24°), обов’язково слід дотримуватися висоти між 

Комплект містить:
 1 шт. - Прокладка (1)
 1 шт. - Концентричне коліно Ø 60/100 (2)
 1 шт. -  Адаптер Ø 60/100 для  

Ø 80/125 (3)
 1 шт. -  Концентричний кінець труби  

повітрозабор/вивід Ø80/125 (4)
 1 шт. - Внутрішня кільцева прокладка (5)
 1 шт. - Зовнішня кільцева прокладка (6)
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• Монтажний набір сепаратора Ø 80/80. 
Встановіть фланець (4) на внутрішньому отворі 
котла, встановивши прокладку (1) і затягнувши 
гвинти з внутрішнім шестигранником і 
плоскою головкою, що є у комплекті. Видаліть 
плоский фланець з зовнішнього по відношенню 
до центрального отвору (згідно з вимогами 
з монтажу) і замініть його фланцем (3), 
вставивши прокладку (2), що вже є у котлі, 
і затягнувши саморізами, що є у комплекті. 
Вставте коліна (5) штировим кінцем (гладким) 
в гніздовий кінець фланців (3 та 4). Вставте 
кінець труби всмоктування (6) чоловічим 
кінцем (гладким) в жіночій кінець коліна 
(5) закрутити до упору, переконавшись, що 
ви вже ввели відповідні розетки всередину 
і зовні. Вставте трубу зливу (9) штуцером 
(гладким боком) у воронку коліна (5) до упору, 
впевнившись, що всередині вже вставлено 
відповідну круглу прокладку, таким чином 
забезпечивши ущільнення і  з’єднання 
елементів комплекту.

• Стикування шляхом зачеплення подов-
жувачів, труб та колін. Для встановлен-
ня подовжування при з'єднанні з інши-
ми елементами димаря, виконайте такі дії:  
вставте трубу або лікоть штировим кінцем 
(гладким)  в гніздовий кінець (з ущільненням) 
раніше встановленого елементу до упору, таким 
чином, ви отримаєте правильне ущільнення і 
з'єднання елементів.

ковпаком термінала та напівсферою (374 мм).

Вертикальний комплект з такою конфігурацією 
може бути подовжений до максимум 12 200 мм 
по прямій лінії вертикально, включно з трубою 
(см. малюнок нижче). Ця конфігурація відповідає 
коефіцієнту опору, що дорівнює 100. В такому 
випадку слід замовити відповідні сполучні 
подовжувачі.

Для вертикального викидання також може 
бути використаний кінець Ø 60/100, який буде 
сполучений з тріскою концентричним фланцем, 
код. 3.011141 (продається окремо). Обов’язково 
необхідно дотримуватись висоти між кришкою 
труби та напівоболонками (374 мм) (мал. 1-21).

Вертикальний комплект з такою конфігурацією 
може бути подовжений до максимум 4700 мм  
по прямій лінії вертикально, включно з трубою 
(мал. 1-21).

Комплект сепаратора Ø 80/80. Комплект 
роздільника Ø 80/80, дозволяє розділити 
трубопроводи виводу і всмоктування повітря 
відповідно до схеми, зображеної на малюнку. 
(Мал. 1-22). З каналу (S) виводяться продукти 
згоряння. Трубопроводом (A) всмоктується 
повітря,  необхідне для горіння.  Кана л 
повітрозабору   (А) можна встановити   як 
з правого, так і лівого боку центрального 
вихідного каналу (S). Обидва канали можна 
зорієнтувати в будь-якому напрямі.

Комплект містить:
 1 шт. - Прокладка (1)
 1 шт. - Жіночий фланець  

концентричний (2)
 1 шт. - Адаптер Ø 60/100  

для Ø 80/125 (3)
 1 шт. - Розетка (4)
 1 шт. - Алюмінієва плитка (5)
 1 шт. - Концентрична труба  

повітрозабор/вивід Ø80/125 (6)
 1 шт. - Півоболонка вбудована (7)
 1 шт. -    Півоболонка знімна (8)

плитку алюмінієвим листом (5) і так його сфор-
мувати, щоб забезпечити відтік дощової води. 
Зафіксувати на алюмінієвій плитці нерухому на-
півоболонку (7) і вставити трубу впуску/випуску 
(6). Вставте концентричний вивід Ø 80/125 (3) (з 
ущільнювальним кільцем) до упору, переконав-
шись, що ви вже увійшли в розетку (4), Таким 
чином ви отримаєте ущільнення і приєднання 
елементів, які входять в комплект.

• Стикування шляхом зчеплення подовжувачів 
труб та концентричних колін. Для встанов-
лення подовжування при з'єднанні з інши-
ми елементами димаря, виконайте такі дії:  
вставте концентричну трубу або концен-
тричний лікоть штировим кінцем (гладким)  
в гніздовий кінець (з ущільненням) раніше 
встановленого елементу до упору, таким чи-
ном, ви отримаєте правильне ущільнення і 
з'єднання елементів.

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

Цей особливий термінал забезпечує відведення 
димових газів та забору повітря необхідне для 
горіння повітря у вертикальному напрямі.

Примітка: вертикальний комплект Ø 80/125 з 
алюмінієвою дахівкою забезпечує монтаж на 
терасах та на дахах з нахилом не більше 45% 
(24°), обов’язково слід дотримуватися висоти між 

Комплект містить:
 1 шт. - Прокладка (1)
 1 шт. - Концентричне коліно Ø 60/100 (2)
 1 шт. -  Адаптер Ø 60/100 для  

Ø 80/125 (3)
 1 шт. -  Концентричний кінець труби  

повітрозабор/вивід Ø80/125 (4)
 1 шт. - Внутрішня кільцева прокладка (5)
 1 шт. - Зовнішня кільцева прокладка (6)
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• Монтажний набір сепаратора Ø 80/80. 
Встановіть фланець (4) на внутрішньому отворі 
котла, встановивши прокладку (1) і затягнувши 
гвинти з внутрішнім шестигранником і 
плоскою головкою, що є у комплекті. Видаліть 
плоский фланець з зовнішнього по відношенню 
до центрального отвору (згідно з вимогами 
з монтажу) і замініть його фланцем (3), 
вставивши прокладку (2), що вже є у котлі, 
і затягнувши саморізами, що є у комплекті. 
Вставте коліна (5) штировим кінцем (гладким) 
в гніздовий кінець фланців (3 та 4). Вставте 
кінець труби всмоктування (6) чоловічим 
кінцем (гладким) в жіночій кінець коліна 
(5) закрутити до упору, переконавшись, що 
ви вже ввели відповідні розетки всередину 
і зовні. Вставте трубу зливу (9) штуцером 
(гладким боком) у воронку коліна (5) до упору, 
впевнившись, що всередині вже вставлено 
відповідну круглу прокладку, таким чином 
забезпечивши ущільнення і  з’єднання 
елементів комплекту.

• Стикування шляхом зачеплення подов-
жувачів, труб та колін. Для встановлен-
ня подовжування при з'єднанні з інши-
ми елементами димаря, виконайте такі дії:  
вставте трубу або лікоть штировим кінцем 
(гладким)  в гніздовий кінець (з ущільненням) 
раніше встановленого елементу до упору, таким 
чином, ви отримаєте правильне ущільнення і 
з'єднання елементів.

ковпаком термінала та напівсферою (374 мм).

Вертикальний комплект з такою конфігурацією 
може бути подовжений до максимум 12 200 мм 
по прямій лінії вертикально, включно з трубою 
(см. малюнок нижче). Ця конфігурація відповідає 
коефіцієнту опору, що дорівнює 100. В такому 
випадку слід замовити відповідні сполучні 
подовжувачі.

Для вертикального викидання також може 
бути використаний кінець Ø 60/100, який буде 
сполучений з тріскою концентричним фланцем, 
код. 3.011141 (продається окремо). Обов’язково 
необхідно дотримуватись висоти між кришкою 
труби та напівоболонками (374 мм) (мал. 1-21).

Вертикальний комплект з такою конфігурацією 
може бути подовжений до максимум 4700 мм  
по прямій лінії вертикально, включно з трубою 
(мал. 1-21).

Комплект сепаратора Ø 80/80. Комплект 
роздільника Ø 80/80, дозволяє розділити 
трубопроводи виводу і всмоктування повітря 
відповідно до схеми, зображеної на малюнку. 
(Мал. 1-22). З каналу (S) виводяться продукти 
згоряння. Трубопроводом (A) всмоктується 
повітря,  необхідне для горіння.  Кана л 
повітрозабору   (А) можна встановити   як 
з правого, так і лівого боку центрального 
вихідного каналу (S). Обидва канали можна 
зорієнтувати в будь-якому напрямі.

Комплект містить:
 1 шт. - Прокладка (1)
 1 шт. - Жіночий фланець  

концентричний (2)
 1 шт. - Адаптер Ø 60/100  

для Ø 80/125 (3)
 1 шт. - Розетка (4)
 1 шт. - Алюмінієва плитка (5)
 1 шт. - Концентрична труба  

повітрозабор/вивід Ø80/125 (6)
 1 шт. - Півоболонка вбудована (7)
 1 шт. -    Півоболонка знімна (8)

плитку алюмінієвим листом (5) і так його сфор-
мувати, щоб забезпечити відтік дощової води. 
Зафіксувати на алюмінієвій плитці нерухому на-
півоболонку (7) і вставити трубу впуску/випуску 
(6). Вставте концентричний вивід Ø 80/125 (3) (з 
ущільнювальним кільцем) до упору, переконав-
шись, що ви вже увійшли в розетку (4), Таким 
чином ви отримаєте ущільнення і приєднання 
елементів, які входять в комплект.

• Стикування шляхом зчеплення подовжувачів 
труб та концентричних колін. Для встанов-
лення подовжування при з'єднанні з інши-
ми елементами димаря, виконайте такі дії:  
вставте концентричну трубу або концен-
тричний лікоть штировим кінцем (гладким)  
в гніздовий кінець (з ущільненням) раніше 
встановленого елементу до упору, таким чи-
ном, ви отримаєте правильне ущільнення і 
з'єднання елементів.

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

Цей особливий термінал забезпечує відведення 
димових газів та забору повітря необхідне для 
горіння повітря у вертикальному напрямі.

Примітка: вертикальний комплект Ø 80/125 з 
алюмінієвою дахівкою забезпечує монтаж на 
терасах та на дахах з нахилом не більше 45% 
(24°), обов’язково слід дотримуватися висоти між 
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• Монтажний набір сепаратора Ø 80/80. 
Встановіть фланець (4) на внутрішньому отворі 
котла, встановивши прокладку (1) і затягнувши 
гвинти з внутрішнім шестигранником і 
плоскою головкою, що є у комплекті. Видаліть 
плоский фланець з зовнішнього по відношенню 
до центрального отвору (згідно з вимогами 
з монтажу) і замініть його фланцем (3), 
вставивши прокладку (2), що вже є у котлі, 
і затягнувши саморізами, що є у комплекті. 
Вставте коліна (5) штировим кінцем (гладким) 
в гніздовий кінець фланців (3 та 4). Вставте 
кінець труби всмоктування (6) чоловічим 
кінцем (гладким) в жіночій кінець коліна 
(5) закрутити до упору, переконавшись, що 
ви вже ввели відповідні розетки всередину 
і зовні. Вставте трубу зливу (9) штуцером 
(гладким боком) у воронку коліна (5) до упору, 
впевнившись, що всередині вже вставлено 
відповідну круглу прокладку, таким чином 
забезпечивши ущільнення і  з’єднання 
елементів комплекту.

• Стикування шляхом зачеплення подов-
жувачів, труб та колін. Для встановлен-
ня подовжування при з'єднанні з інши-
ми елементами димаря, виконайте такі дії:  
вставте трубу або лікоть штировим кінцем 
(гладким)  в гніздовий кінець (з ущільненням) 
раніше встановленого елементу до упору, таким 
чином, ви отримаєте правильне ущільнення і 
з'єднання елементів.

ковпаком термінала та напівсферою (374 мм).

Вертикальний комплект з такою конфігурацією 
може бути подовжений до максимум 12 200 мм 
по прямій лінії вертикально, включно з трубою 
(см. малюнок нижче). Ця конфігурація відповідає 
коефіцієнту опору, що дорівнює 100. В такому 
випадку слід замовити відповідні сполучні 
подовжувачі.

Для вертикального викидання також може 
бути використаний кінець Ø 60/100, який буде 
сполучений з тріскою концентричним фланцем, 
код. 3.011141 (продається окремо). Обов’язково 
необхідно дотримуватись висоти між кришкою 
труби та напівоболонками (374 мм) (мал. 1-21).

Вертикальний комплект з такою конфігурацією 
може бути подовжений до максимум 4700 мм  
по прямій лінії вертикально, включно з трубою 
(мал. 1-21).

Комплект сепаратора Ø 80/80. Комплект 
роздільника Ø 80/80, дозволяє розділити 
трубопроводи виводу і всмоктування повітря 
відповідно до схеми, зображеної на малюнку. 
(Мал. 1-22). З каналу (S) виводяться продукти 
згоряння. Трубопроводом (A) всмоктується 
повітря,  необхідне для горіння.  Кана л 
повітрозабору   (А) можна встановити   як 
з правого, так і лівого боку центрального 
вихідного каналу (S). Обидва канали можна 
зорієнтувати в будь-якому напрямі.

Комплект містить:
 1 шт. - Прокладка (1)
 1 шт. - Жіночий фланець  

концентричний (2)
 1 шт. - Адаптер Ø 60/100  

для Ø 80/125 (3)
 1 шт. - Розетка (4)
 1 шт. - Алюмінієва плитка (5)
 1 шт. - Концентрична труба  

повітрозабор/вивід Ø80/125 (6)
 1 шт. - Півоболонка вбудована (7)
 1 шт. -    Півоболонка знімна (8)

плитку алюмінієвим листом (5) і так його сфор-
мувати, щоб забезпечити відтік дощової води. 
Зафіксувати на алюмінієвій плитці нерухому на-
півоболонку (7) і вставити трубу впуску/випуску 
(6). Вставте концентричний вивід Ø 80/125 (3) (з 
ущільнювальним кільцем) до упору, переконав-
шись, що ви вже увійшли в розетку (4), Таким 
чином ви отримаєте ущільнення і приєднання 
елементів, які входять в комплект.

• Стикування шляхом зчеплення подовжувачів 
труб та концентричних колін. Для встанов-
лення подовжування при з'єднанні з інши-
ми елементами димаря, виконайте такі дії:  
вставте концентричну трубу або концен-
тричний лікоть штировим кінцем (гладким)  
в гніздовий кінець (з ущільненням) раніше 
встановленого елементу до упору, таким чи-
ном, ви отримаєте правильне ущільнення і 
з'єднання елементів.

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

Цей особливий термінал забезпечує відведення 
димових газів та забору повітря необхідне для 
горіння повітря у вертикальному напрямі.

Примітка: вертикальний комплект Ø 80/125 з 
алюмінієвою дахівкою забезпечує монтаж на 
терасах та на дахах з нахилом не більше 45% 
(24°), обов’язково слід дотримуватися висоти між 
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концентрических колен. Для того чтобы установить 
методом сцепления насадки удлинители на другие 
элементы системы дымохода , необходимо произвести 
следующие операции: подсоеденить конценитрическую 
трубу или концентрическое колено гладкой стороной 
(“папа”), в горловину (“мама”) на предварительно 
установленный элемент до упора, при этом достигается 
соединение элементов, входящих в состав комплекта, и 
необходимое уплотнение.

Внимание: когда необходимо укоротить выхлопную трубу 
и/или концентрическую насадку удлинитель  , необходимо 
иметь в виду что внутренний дымоход, должен всегда на 5 
мм выступать относительно внешнего.
Этот особый вывод позволяет производить дымоудаления 
и всасывание воздуха, необходимую для  сгорания, в 
вертикальном положении.
Примечание: вертикальный комплект Ø 80/125 с 
алюминиевой черепицей позволяет установку на террассы 
и краши с максимальным  уклоном 45% (24°), при этом 
должно быть всегда соблюдено растояние между верхней 
крышкой и полущитом  (374 мм).
Вертикальный комплект данной конфигурации быть 
удленён до максимального значения 12200 мм включая вывод 
(Fig. 1-21). Данная конфигурация соответствует фактору 
сопротивляемости равному 100. В данном случае необходимо 
произвести запрос  не специальные насадки удленители.
Для данной вертикальной выхлопной сиситемы может 
быть ипользован вывод Ø 60/100, вместе с концентрическом 
фланцем код 3.011141 (продаётся отдельно). Растояние между 
верхней крышкой и полущитом (374 мм) должно всегда 

соблюдаться (Илл. 1-21).
Вертикальный комплект с настоящей конфигурацией может 
быть удленён до максимального значения 4700 мм вкдючая 
вывод (Илл. 1-21).
Комплект сепаратора Ø 80/80. Комплект сепаратора Ø 
80/80, позволяет разделить дымоход от всасывания воздуха 
согласно проиллюстрированной схеме (Илл. 1-22). Из канала 
(S) производиться выброс продуктов сгорания. Из канала 
(A) производиться всасыавание воздуха, необходимого 
для горения. Канал всасывания (A) может быть установлен 
независимо от центрального канала(S) по левую или по 
правую сторону. Оба канала могут быть направлены в 
любом направлении.

• Установка комплекта сепаратора Ø 80/80. Установит фланец 
(4) на центральное отверстие бойлера , устанавливая при 
этом сальник (1) и закрутить болтами с шестигранной 
головкой  и плоским концом, входящими в комплект. Снять 
плоский фланец с бокового отверстия (в зависимости от 
необходимости) и заменить его на фланец (3) устанавливая 
сальник (2) уже установленный на бойлере и закрутить 
саморежущими винтами, входящими в оснащение. 
Подсоеденить изгибы (5) гладкой стороной (“папа”) в 
горловину (“мама”) фланца (3 и 4). Подсоеденить вывод 
всасывания (6) гладкой стороной (“папа”), в горловину 
(“мама”) изгиба (5) до упора, проверяя, что внутренние 
и внешние шайбы уже установленны. Подсоеденить 
выхлопную трубу (9) гладкой стороной (“папа”), в сторону 
изгиба (5) до упора, проверяя что внутренняя шайба уже 
установлена, при этом достигается соединение элементов, 
входящих в состав комплекта, и необходимое уплотнение.

Комплект включает в себя:
 N°1 - Сальник (1)
 N°1 - Концентрический изгиб Ø 60/100 (2)
 N°1 - Адаптер Ø 60/100 для Ø 80/125 (3)
 N°1 - Концентрический вывод всас./

дымоудаления Ø 80/125 (4)
 N°1 - Внутренняя шайба (5)
 N°1 - Внешняя шайба (6)

Комплект включает в себя
 N°1 - Сальник (1)
 N°1 - Концентрический гнездовой   
   фланец (2)
 N°1 - Адаптер Ø 60/100 для Ø 80/125 (3)
 N°1 - Шайбы (4)
 N°1 - Алюминиевую черепицу (5)
 N°1 - Концентрическую трубу всас./  
   дымоудвления Ø 80/125 (6)
 N°1 - Неподвижная полуоболочка  (7)
 N°1 - Подвижный полущит (8)

• Соединение сцеплением насадок удлинителейи колен. 
Для установки насадок удлинителей методом сцепления 
на другие элементы выхлопной системы, необходимо 
произвести следующие операции: подсоеденить трубу или 
колено гладкой стороной (“папа”), в горловину (“мама”) 
на предварительно установленный элемент до упора, при 
этом достигается соединение элементов, входящих в состав 
комплекта, и необходимое уплотнение.

• На иллюстрации (Илл. 1-24) продемонстрированна 
конфигурация с вертикальным дымоходом и 
горизонтальным всасыванием.

• Габариты установки. На рисунке (Илл. 1-23) указанны 
минимальные размеры для сепаратораØ 80/в 
ограниченных условиях.

• Насадки удленители для комплекта сепаратора Ø 
80/80. Максимальная прямолинейная протяжённость 
(без изгибов) в вертикальном направлении, которая 
используется для труб дымохода и вытяжки. при Ø80 
равняется 41 метру, из которых 40м составляет всасывание 
и 1 м дымоудаление продуктов сгорания. Эта длина 
соответствует фактору сопротивления, равному 100. 
Полная используемая длина, получаемая при сложении 
длин  труб Ø 80 всасывания и дымоудаления, может 
достигнуть максимальных величин, приведённвх в 
нижеуказанной таблице. В том случае, когда необходимо 
испоьзовать арматуру или различные компоненты 
(например при переходе от сепаратора Ø 80/80 на 
концентрическуб трубу), можно расчитать максимально 
дозволенное удлинение используя фактор сопротивления 
каждого элемента эквивалентную длину. Сумма этих 
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концентрических колен. Для того чтобы установить 
методом сцепления насадки удлинители на другие 
элементы системы дымохода , необходимо произвести 
следующие операции: подсоеденить конценитрическую 
трубу или концентрическое колено гладкой стороной 
(“папа”), в горловину (“мама”) на предварительно 
установленный элемент до упора, при этом достигается 
соединение элементов, входящих в состав комплекта, и 
необходимое уплотнение.

Внимание: когда необходимо укоротить выхлопную трубу 
и/или концентрическую насадку удлинитель  , необходимо 
иметь в виду что внутренний дымоход, должен всегда на 5 
мм выступать относительно внешнего.
Этот особый вывод позволяет производить дымоудаления 
и всасывание воздуха, необходимую для  сгорания, в 
вертикальном положении.
Примечание: вертикальный комплект Ø 80/125 с 
алюминиевой черепицей позволяет установку на террассы 
и краши с максимальным  уклоном 45% (24°), при этом 
должно быть всегда соблюдено растояние между верхней 
крышкой и полущитом  (374 мм).
Вертикальный комплект данной конфигурации быть 
удленён до максимального значения 12200 мм включая вывод 
(Fig. 1-21). Данная конфигурация соответствует фактору 
сопротивляемости равному 100. В данном случае необходимо 
произвести запрос  не специальные насадки удленители.
Для данной вертикальной выхлопной сиситемы может 
быть ипользован вывод Ø 60/100, вместе с концентрическом 
фланцем код 3.011141 (продаётся отдельно). Растояние между 
верхней крышкой и полущитом (374 мм) должно всегда 

соблюдаться (Илл. 1-21).
Вертикальный комплект с настоящей конфигурацией может 
быть удленён до максимального значения 4700 мм вкдючая 
вывод (Илл. 1-21).
Комплект сепаратора Ø 80/80. Комплект сепаратора Ø 
80/80, позволяет разделить дымоход от всасывания воздуха 
согласно проиллюстрированной схеме (Илл. 1-22). Из канала 
(S) производиться выброс продуктов сгорания. Из канала 
(A) производиться всасыавание воздуха, необходимого 
для горения. Канал всасывания (A) может быть установлен 
независимо от центрального канала(S) по левую или по 
правую сторону. Оба канала могут быть направлены в 
любом направлении.

• Установка комплекта сепаратора Ø 80/80. Установит фланец 
(4) на центральное отверстие бойлера , устанавливая при 
этом сальник (1) и закрутить болтами с шестигранной 
головкой  и плоским концом, входящими в комплект. Снять 
плоский фланец с бокового отверстия (в зависимости от 
необходимости) и заменить его на фланец (3) устанавливая 
сальник (2) уже установленный на бойлере и закрутить 
саморежущими винтами, входящими в оснащение. 
Подсоеденить изгибы (5) гладкой стороной (“папа”) в 
горловину (“мама”) фланца (3 и 4). Подсоеденить вывод 
всасывания (6) гладкой стороной (“папа”), в горловину 
(“мама”) изгиба (5) до упора, проверяя, что внутренние 
и внешние шайбы уже установленны. Подсоеденить 
выхлопную трубу (9) гладкой стороной (“папа”), в сторону 
изгиба (5) до упора, проверяя что внутренняя шайба уже 
установлена, при этом достигается соединение элементов, 
входящих в состав комплекта, и необходимое уплотнение.

Комплект включает в себя:
 N°1 - Сальник (1)
 N°1 - Концентрический изгиб Ø 60/100 (2)
 N°1 - Адаптер Ø 60/100 для Ø 80/125 (3)
 N°1 - Концентрический вывод всас./

дымоудаления Ø 80/125 (4)
 N°1 - Внутренняя шайба (5)
 N°1 - Внешняя шайба (6)

Комплект включает в себя
 N°1 - Сальник (1)
 N°1 - Концентрический гнездовой   
   фланец (2)
 N°1 - Адаптер Ø 60/100 для Ø 80/125 (3)
 N°1 - Шайбы (4)
 N°1 - Алюминиевую черепицу (5)
 N°1 - Концентрическую трубу всас./  
   дымоудвления Ø 80/125 (6)
 N°1 - Неподвижная полуоболочка  (7)
 N°1 - Подвижный полущит (8)

• Соединение сцеплением насадок удлинителейи колен. 
Для установки насадок удлинителей методом сцепления 
на другие элементы выхлопной системы, необходимо 
произвести следующие операции: подсоеденить трубу или 
колено гладкой стороной (“папа”), в горловину (“мама”) 
на предварительно установленный элемент до упора, при 
этом достигается соединение элементов, входящих в состав 
комплекта, и необходимое уплотнение.

• На иллюстрации (Илл. 1-24) продемонстрированна 
конфигурация с вертикальным дымоходом и 
горизонтальным всасыванием.

• Габариты установки. На рисунке (Илл. 1-23) указанны 
минимальные размеры для сепаратораØ 80/в 
ограниченных условиях.

• Насадки удленители для комплекта сепаратора Ø 
80/80. Максимальная прямолинейная протяжённость 
(без изгибов) в вертикальном направлении, которая 
используется для труб дымохода и вытяжки. при Ø80 
равняется 41 метру, из которых 40м составляет всасывание 
и 1 м дымоудаление продуктов сгорания. Эта длина 
соответствует фактору сопротивления, равному 100. 
Полная используемая длина, получаемая при сложении 
длин  труб Ø 80 всасывания и дымоудаления, может 
достигнуть максимальных величин, приведённвх в 
нижеуказанной таблице. В том случае, когда необходимо 
испоьзовать арматуру или различные компоненты 
(например при переходе от сепаратора Ø 80/80 на 
концентрическуб трубу), можно расчитать максимально 
дозволенное удлинение используя фактор сопротивления 
каждого элемента эквивалентную длину. Сумма этих 
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The kit includes:
N°1 - Seal (1)
N°1  - Concentric bend Ø 60/100 (2)
N°1  - Adapter Ø 60/100 for Ø 80/125 (3)
N°1 - Concentric intake/exhaust   
   terminal Ø 80/125
N°1 - Internal ring (5)
N°1 - External ring (6)

• Coupling extension pipes and concentric el-
bows. To install possible coupling extensions 
on other fume extraction elements, proceed 
as follows: fit the male end (smooth) of the 
concentric pipe or concentric elbow up to the 
stop on the female end (with lip seals) of the 
previously installed element; this will ensure 
correct hold and joining of the elements.

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

This specific terminal enables flue exhaust and 
air intake in a vertical direction.

N.B.: the vertical kit Ø 80/125 with aluminium 
tile enables installation on terraces and roofs with 
maximum slope of 45% (24°). The height between 
the terminal cap and half-shell (374 mm) must 
always be respected.

The vertical kit with this configuration can be 
extended up to a maximum of 12200 mm vertical 
rectilinear, including the terminal (Fig. 1-21). 
This configuration correspondsto a resistance 
factor of 100. In this case specific extensions 
must be requested.

The terminal Ø 60/100 can also be used for 
vertical exhaust, in conjunction with concentric 
flange code no. 3.011141 (sold separately). The 

The kit includes:
 N°1 - Seal (1)
 N°1 - Female concentric flange (2)
 N°1 - Adapter Ø 60/100 for Ø 80/125 (3)
 N°1 - Ring (4)
 N°1 - Aluminium tile (5)
 N°1 - Intake/Exhaust concentric pipe
    Ø 80/125 (6)
 N°1 - Fixed semi-shell (7)
 N°1 - Mobile half-shell (8)

height between the terminal cap and half-shell 
(374 mm) must always be respected (Fig. 1-21).

The vertical kit with this configuration can be 
extended to a  max. straight vertical length of 4700 
mm, including the terminal  (Fig. 1-21).

Separator kit Ø 80/80. The separator kit Ø 80/80, 
enables separation of the exhaust flues and air 
intake pipes according to the diagram shown in 
the figure. (Fig. 1-22). Fumes are expelled from 
duct (S). Air is taken in through duct (A) for 
combustion. Intake duct (A) can be installed 
either on the right or left hand side of the central 
exhaust duct (S). Both ducts can be routed in 
any direction.

• Assembly of separator kit Ø 80/80. Install the 
flange (4) on the central hole of the boiler 
inserting the seal (1) and tighten using the 
hex and flathead screws supplied with the 
kit. Remove the flat flange in the lateral hole 
with respect to the central one (depending on 
installation requirements) and replace with 
flange (3) inserting the seal (2) already fitted 
on the boiler and tighten using the self-tapping 
screws supplied. Fit the male end (smooth) of 
the bends (5) in the female end of the flanges (3 
and 4). Fit the male end (smooth) of the intake 
terminal (6) up to the stop on the female end 
of the bend (5), making sure that the relevant 
internal and external rings are fitted. Join the 

exhaust pipe (9) with the male section (smooth) 
in the female section of the bend (5) to the end 
stop, ensuring that the internal washer is fitted; 
this will ensure the sealing efficiency of the kit 
components.

• Snap fit extension pipe fittings and elbows. To 
install snap-fit extensions with other elements 
of the fume extraction elements assembly, 
proceed as follows: fit the pipe or elbow with 
the male section (smooth) in the female section 
(with lip seal) to the end stop on the previously 
installed element; in this way sealing efficiency 
of the couplings is assured.

• The figure (Fig. 1-24) shows the configuration 
with vertical exhaust and horizontal intake.

• Installation clearances. The figure (Fig. 1-23)  
gives the min. installation space dimensions 
of the Ø 80/80 separator terminal kit al limit 
condition.

• Extensions for separator kit Ø 80/80. The max. 
vertical straight length (without bends) usable 
for Ø 80 intake and exhaust pipes is 41 metres 
of which 40 intake and 1 exhaust. This total 
length corresponds to a resistance factor of 100. 
The total usable length, obtained by adding the 
length of the intake and exhaust pipes Ø 80, 
must not exceed the maximum values given 
in the following table. If  mixed accessories or 
components (are used (e.g. changing from a 
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Комплект сепаратора Ø 80/80 з ізоляцією. 
Монтаж комплекту  (мал. 1-26): встановіть 
фланець (4) на внутрішньому отворі котла, 
вставивши прокладку (1) і затягнувши гвинтами 
з внутрішнім шестигранником і плоскою 
головкою, що є у комплекті. Зніміть плоский 
фланець з зовнішнього отвору і замініть його 
фланцем (3), вставивши прокладку (2), що вже 
є у котлі, і затягніть саморізами за допомогою 
викрутки, що додається. Вставте і прокрутіть 
пробку (6) на коліні (5) від чоловічого кінця 
(гладкого), а потім вставте коліна (5) чоловічим 
кінцем (гладким) в жіночій кінець фланця (3). 
Вставте коліно (11) чоловічим кінцем (гладким) в 
жіночій кінець фланцю (4). Вставте кінець труби 
всмоктування (7) чоловічим кінцем (гладким) в 

яке показано в наступній таблиці. У випадку, 
коли використовуються аксесуари або мішані 
компоненти, можна розрахувати максималь-
не розширення, використовуючи коефіцієнт 
опору для кожного компонента, або його екві-
валентної довжини. Сума цих факторів опору 
не повинна бути більше, ніж 100.

• Втрата температури у димових каналах (Мал. 
1-25). Щоб уникнути проблем з конденсацією 
газів у випускній трубі Ø 80, у зв'язку з їх 
охолодження через стіну, треба обмежити 
довжину вихлопної труби до 5 метрів. Якщо 
потрібно покрити великі відстані, необхідно 
використовувати ізольовані труби Ø 80 
(див. главу комплект роздільника Ø 80/80 з 
ізольованими трубами).

• На мал. (Мал. 1-24) зображено конфігурацію 
з вертикальним випуском и горизонтальним 
впуском.

• Габаритні розміри монтажу. На мал. (Мал. 
1-23) мінімальні монтажні розміри комплекту 
роз’ємів для сепараторів труби Ø 80/80 в 
обмежуючих умовах.

• Подовжувачі для комплекту сепаратора Ø 
80/80. Максимальна прямолінійна довжина 
(без кривих) вертикально, придатна для труб 
впуску – випуску Ø80 становить 41 метрів, з 
яких 40 на всмоктуванні і 1 для викиду. Ця 
загальна довжина відповідає опору в 100 разів. 
Загальна корисна довжина, отримана шляхом 
підсумовування довжин труб впуску – випуску 
Ø 80, може досягати максимального значення, 

Комплект містить:
 1 шт. - Прокладка каналу відведення (1)
 1 шт. - Гніздовий повітрозабірний фланець (3)
 1 шт. - Прокладка ущільнювача фланця (2)
 1 шт. - Гніздовий фланець відведення (4)
 N°2 - Коліна 90 ° Ø 80 (5)
 1 шт. - Повітрозабірний термінал Ø 80 (6)
 N°2 - Внутрішні кільцеві прокладки білі (7)
 1 шт. - Зовнішні кільцеві прокладки сірі (8)
 1 шт. - Труба відведення Ø 80 (9)

Максимально використовувана довжина (враховуючи ґратчастий термінал впуску повітря та два коліна 90°) 
ТРУБОПРОВІД БЕЗ ІЗОЛЯЦІЇ ТРУБОПРОВІД З ІЗОЛЯЦІЄЮ

Труба відведення димових газів 
(метри) Труба впуску повітря (метри) Труба відведення димових газів 

(метри) Труба впуску повітря (метри)

1 36,0* 6 29,5*

2 34,5* 7 28,0*

3 33,0* 8 26,5*

4 32,0* 9 25,5*

5 30,5* 10 24,0*
* Трубопровід всмоктування може бути збільшеним до 2,5 метрів, якщо 

видалити коліно викиду, до 2 метрів, якщо видалити коліно на всмок-
туванні, до 4,5 метрів, якщо усунути обидва коліна.
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12 21,5*
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Комплект сепаратора Ø 80/80 з ізоляцією. 
Монтаж комплекту  (мал. 1-26): встановіть 
фланець (4) на внутрішньому отворі котла, 
вставивши прокладку (1) і затягнувши гвинтами 
з внутрішнім шестигранником і плоскою 
головкою, що є у комплекті. Зніміть плоский 
фланець з зовнішнього отвору і замініть його 
фланцем (3), вставивши прокладку (2), що вже 
є у котлі, і затягніть саморізами за допомогою 
викрутки, що додається. Вставте і прокрутіть 
пробку (6) на коліні (5) від чоловічого кінця 
(гладкого), а потім вставте коліна (5) чоловічим 
кінцем (гладким) в жіночій кінець фланця (3). 
Вставте коліно (11) чоловічим кінцем (гладким) в 
жіночій кінець фланцю (4). Вставте кінець труби 
всмоктування (7) чоловічим кінцем (гладким) в 

яке показано в наступній таблиці. У випадку, 
коли використовуються аксесуари або мішані 
компоненти, можна розрахувати максималь-
не розширення, використовуючи коефіцієнт 
опору для кожного компонента, або його екві-
валентної довжини. Сума цих факторів опору 
не повинна бути більше, ніж 100.

• Втрата температури у димових каналах (Мал. 
1-25). Щоб уникнути проблем з конденсацією 
газів у випускній трубі Ø 80, у зв'язку з їх 
охолодження через стіну, треба обмежити 
довжину вихлопної труби до 5 метрів. Якщо 
потрібно покрити великі відстані, необхідно 
використовувати ізольовані труби Ø 80 
(див. главу комплект роздільника Ø 80/80 з 
ізольованими трубами).

• На мал. (Мал. 1-24) зображено конфігурацію 
з вертикальним випуском и горизонтальним 
впуском.

• Габаритні розміри монтажу. На мал. (Мал. 
1-23) мінімальні монтажні розміри комплекту 
роз’ємів для сепараторів труби Ø 80/80 в 
обмежуючих умовах.

• Подовжувачі для комплекту сепаратора Ø 
80/80. Максимальна прямолінійна довжина 
(без кривих) вертикально, придатна для труб 
впуску – випуску Ø80 становить 41 метрів, з 
яких 40 на всмоктуванні і 1 для викиду. Ця 
загальна довжина відповідає опору в 100 разів. 
Загальна корисна довжина, отримана шляхом 
підсумовування довжин труб впуску – випуску 
Ø 80, може досягати максимального значення, 

Комплект містить:
 1 шт. - Прокладка каналу відведення (1)
 1 шт. - Гніздовий повітрозабірний фланець (3)
 1 шт. - Прокладка ущільнювача фланця (2)
 1 шт. - Гніздовий фланець відведення (4)
 N°2 - Коліна 90 ° Ø 80 (5)
 1 шт. - Повітрозабірний термінал Ø 80 (6)
 N°2 - Внутрішні кільцеві прокладки білі (7)
 1 шт. - Зовнішні кільцеві прокладки сірі (8)
 1 шт. - Труба відведення Ø 80 (9)

Максимально використовувана довжина (враховуючи ґратчастий термінал впуску повітря та два коліна 90°) 
ТРУБОПРОВІД БЕЗ ІЗОЛЯЦІЇ ТРУБОПРОВІД З ІЗОЛЯЦІЄЮ

Труба відведення димових газів 
(метри) Труба впуску повітря (метри) Труба відведення димових газів 

(метри) Труба впуску повітря (метри)

1 36,0* 6 29,5*

2 34,5* 7 28,0*

3 33,0* 8 26,5*

4 32,0* 9 25,5*

5 30,5* 10 24,0*
* Трубопровід всмоктування може бути збільшеним до 2,5 метрів, якщо 

видалити коліно викиду, до 2 метрів, якщо видалити коліно на всмок-
туванні, до 4,5 метрів, якщо усунути обидва коліна.
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12 21,5*
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Комплект сепаратора Ø 80/80 з ізоляцією. 
Монтаж комплекту  (мал. 1-26): встановіть 
фланець (4) на внутрішньому отворі котла, 
вставивши прокладку (1) і затягнувши гвинтами 
з внутрішнім шестигранником і плоскою 
головкою, що є у комплекті. Зніміть плоский 
фланець з зовнішнього отвору і замініть його 
фланцем (3), вставивши прокладку (2), що вже 
є у котлі, і затягніть саморізами за допомогою 
викрутки, що додається. Вставте і прокрутіть 
пробку (6) на коліні (5) від чоловічого кінця 
(гладкого), а потім вставте коліна (5) чоловічим 
кінцем (гладким) в жіночій кінець фланця (3). 
Вставте коліно (11) чоловічим кінцем (гладким) в 
жіночій кінець фланцю (4). Вставте кінець труби 
всмоктування (7) чоловічим кінцем (гладким) в 

яке показано в наступній таблиці. У випадку, 
коли використовуються аксесуари або мішані 
компоненти, можна розрахувати максималь-
не розширення, використовуючи коефіцієнт 
опору для кожного компонента, або його екві-
валентної довжини. Сума цих факторів опору 
не повинна бути більше, ніж 100.

• Втрата температури у димових каналах (Мал. 
1-25). Щоб уникнути проблем з конденсацією 
газів у випускній трубі Ø 80, у зв'язку з їх 
охолодження через стіну, треба обмежити 
довжину вихлопної труби до 5 метрів. Якщо 
потрібно покрити великі відстані, необхідно 
використовувати ізольовані труби Ø 80 
(див. главу комплект роздільника Ø 80/80 з 
ізольованими трубами).

• На мал. (Мал. 1-24) зображено конфігурацію 
з вертикальним випуском и горизонтальним 
впуском.

• Габаритні розміри монтажу. На мал. (Мал. 
1-23) мінімальні монтажні розміри комплекту 
роз’ємів для сепараторів труби Ø 80/80 в 
обмежуючих умовах.

• Подовжувачі для комплекту сепаратора Ø 
80/80. Максимальна прямолінійна довжина 
(без кривих) вертикально, придатна для труб 
впуску – випуску Ø80 становить 41 метрів, з 
яких 40 на всмоктуванні і 1 для викиду. Ця 
загальна довжина відповідає опору в 100 разів. 
Загальна корисна довжина, отримана шляхом 
підсумовування довжин труб впуску – випуску 
Ø 80, може досягати максимального значення, 

Комплект містить:
 1 шт. - Прокладка каналу відведення (1)
 1 шт. - Гніздовий повітрозабірний фланець (3)
 1 шт. - Прокладка ущільнювача фланця (2)
 1 шт. - Гніздовий фланець відведення (4)
 N°2 - Коліна 90 ° Ø 80 (5)
 1 шт. - Повітрозабірний термінал Ø 80 (6)
 N°2 - Внутрішні кільцеві прокладки білі (7)
 1 шт. - Зовнішні кільцеві прокладки сірі (8)
 1 шт. - Труба відведення Ø 80 (9)

Максимально використовувана довжина (враховуючи ґратчастий термінал впуску повітря та два коліна 90°) 
ТРУБОПРОВІД БЕЗ ІЗОЛЯЦІЇ ТРУБОПРОВІД З ІЗОЛЯЦІЄЮ

Труба відведення димових газів 
(метри) Труба впуску повітря (метри) Труба відведення димових газів 

(метри) Труба впуску повітря (метри)

1 36,0* 6 29,5*

2 34,5* 7 28,0*

3 33,0* 8 26,5*

4 32,0* 9 25,5*

5 30,5* 10 24,0*
* Трубопровід всмоктування може бути збільшеним до 2,5 метрів, якщо 

видалити коліно викиду, до 2 метрів, якщо видалити коліно на всмок-
туванні, до 4,5 метрів, якщо усунути обидва коліна.
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12 21,5*
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Комплект сепаратора Ø 80/80 з ізоляцією. 
Монтаж комплекту  (мал. 1-26): встановіть 
фланець (4) на внутрішньому отворі котла, 
вставивши прокладку (1) і затягнувши гвинтами 
з внутрішнім шестигранником і плоскою 
головкою, що є у комплекті. Зніміть плоский 
фланець з зовнішнього отвору і замініть його 
фланцем (3), вставивши прокладку (2), що вже 
є у котлі, і затягніть саморізами за допомогою 
викрутки, що додається. Вставте і прокрутіть 
пробку (6) на коліні (5) від чоловічого кінця 
(гладкого), а потім вставте коліна (5) чоловічим 
кінцем (гладким) в жіночій кінець фланця (3). 
Вставте коліно (11) чоловічим кінцем (гладким) в 
жіночій кінець фланцю (4). Вставте кінець труби 
всмоктування (7) чоловічим кінцем (гладким) в 

яке показано в наступній таблиці. У випадку, 
коли використовуються аксесуари або мішані 
компоненти, можна розрахувати максималь-
не розширення, використовуючи коефіцієнт 
опору для кожного компонента, або його екві-
валентної довжини. Сума цих факторів опору 
не повинна бути більше, ніж 100.

• Втрата температури у димових каналах (Мал. 
1-25). Щоб уникнути проблем з конденсацією 
газів у випускній трубі Ø 80, у зв'язку з їх 
охолодження через стіну, треба обмежити 
довжину вихлопної труби до 5 метрів. Якщо 
потрібно покрити великі відстані, необхідно 
використовувати ізольовані труби Ø 80 
(див. главу комплект роздільника Ø 80/80 з 
ізольованими трубами).

• На мал. (Мал. 1-24) зображено конфігурацію 
з вертикальним випуском и горизонтальним 
впуском.

• Габаритні розміри монтажу. На мал. (Мал. 
1-23) мінімальні монтажні розміри комплекту 
роз’ємів для сепараторів труби Ø 80/80 в 
обмежуючих умовах.

• Подовжувачі для комплекту сепаратора Ø 
80/80. Максимальна прямолінійна довжина 
(без кривих) вертикально, придатна для труб 
впуску – випуску Ø80 становить 41 метрів, з 
яких 40 на всмоктуванні і 1 для викиду. Ця 
загальна довжина відповідає опору в 100 разів. 
Загальна корисна довжина, отримана шляхом 
підсумовування довжин труб впуску – випуску 
Ø 80, може досягати максимального значення, 

Комплект містить:
 1 шт. - Прокладка каналу відведення (1)
 1 шт. - Гніздовий повітрозабірний фланець (3)
 1 шт. - Прокладка ущільнювача фланця (2)
 1 шт. - Гніздовий фланець відведення (4)
 N°2 - Коліна 90 ° Ø 80 (5)
 1 шт. - Повітрозабірний термінал Ø 80 (6)
 N°2 - Внутрішні кільцеві прокладки білі (7)
 1 шт. - Зовнішні кільцеві прокладки сірі (8)
 1 шт. - Труба відведення Ø 80 (9)

Максимально використовувана довжина (враховуючи ґратчастий термінал впуску повітря та два коліна 90°) 
ТРУБОПРОВІД БЕЗ ІЗОЛЯЦІЇ ТРУБОПРОВІД З ІЗОЛЯЦІЄЮ

Труба відведення димових газів 
(метри) Труба впуску повітря (метри) Труба відведення димових газів 

(метри) Труба впуску повітря (метри)

1 36,0* 6 29,5*

2 34,5* 7 28,0*

3 33,0* 8 26,5*

4 32,0* 9 25,5*

5 30,5* 10 24,0*
* Трубопровід всмоктування може бути збільшеним до 2,5 метрів, якщо 

видалити коліно викиду, до 2 метрів, якщо видалити коліно на всмок-
туванні, до 4,5 метрів, якщо усунути обидва коліна.
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Макс. используемые размеры 
 (включая решётчатый выход всасывания и два изгиба 90°)

НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ КАНАЛ ИЗОЛИРОВАННЫЙ КАНАЛ
Дымоудаление (m) Всасывание (m) Дымоудаление (m) Всасывание (m)

1 36,0* 6 29,5*

2 34,5* 7 28,0*

3 33,0* 8 26,5*

4 32,0* 9 25,5*

5 30,5* 10 24,0*
* Труба всасывания может быть увеличена до 2,5 метров, если удалить изгиб 

дымоудаления, на 2 метра, если удаляется изгиб всасывания , 4,5 метра, 
удаляя оба изгиба.

11 22,5*

12 21,5*

Комплект включает в себя (Илл. 1-24):
 N°1 - Сальник выхлопной системы (1)
 N°1 - Гнездовой фланец всасывания (3)
 N°1 - Уплотняющяя прокладка фланца  (2)
 N°1 - Выходной фланец «мама»  (4)
 N°2 - Изгибы  90° Ø 80 (5)
 N°1 - Вывод всасывания  Ø 80 (6)
 N°2 - Внутренние шайбы  (7)
 N°1 - Внешняя шайба (8)
 N°1 - Выхлопная труба Ø 80 (9)

факторов сопротивления не должна превышать значения 
100.

• Потеря температуры в дымовом канале (Илл. 1-25). Во 
избежания проблемы конденсирования дымов в дымоходе 
Ø 80, вызванное их охлаждением через стенки трубы 
необходимо  ограничить длину дымохода до 5 метров. 
Если необходимо покрыть растояние превышающее это 
значение, необходимо использовать изолированные трубы 
Ø 80 (смотри главу “изолированный комплект сепаратора 
”).

Комплект изолированного сепаратора Ø 80/80. Установка 
комплекта (Илл. 1-26): прикрепить фланец (4) на центральное 
отверстие бойлера устанавливая сальник (1) и закрутить 

винтами с шестигранной головкой и плоским концом, 
входящими в комплект . Удалить плоский фланец с 
бокового отверстия (в зависимости отнеобходимости) и 
заменить его на фланец (3) используя сальник (2) ранее 
установленный на бойлере и закрутить саморежущимися 
винтами, входящими в оснащение. Вести заглушкуи 
провести её через изгиб (5) гладкой стороной (“папа”), 
далее, подсоеденить изгибы (5) гладкой стороной (“папа”) 
в горловину (“мама”) фланца (3). Подсоеденить изгиб (11) 
гладкой стороной (“папа”) в горловину (“мама”) фланца (4). 
Соеденить вывод всасывания(7) гладкой стороной (“папа”), в 
горловину (“мама”) изгиба (5) до упора, убедитья, что шайбы 
уже были введены (8 и 9) которые обеспечиват правильную 
инсталяцию между трубой и стеной, и установить пробку-

заглушку (6) на вывод (7). Прикрепить выхлопную трубу  (10 
гладкой стороной (“папа”), в горловину (“мама”) изгиба(11) 
до упора, проверяя, что шайба, которая обеспечивает 
правильную инсталяуию между стеной и дымоходом, уже 
введена (8).
• Соединеие методом сцепления насадок удлинителей и 

колен. Для установки насадок удлинителей на другие 
элементы выхлопной системы , необходимо произвести 
следующие операции: подсоеденить концентрическуб 
трубу или колено гладкой стороной (“папа”), в сторону 
гнезда (с краями) на предварительно установленный 
элемент до упора, при этом достигается соединение 
элементов, входящих в состав комплекта, и необходимое 
уплотнение.
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Макс. используемые размеры 
 (включая решётчатый выход всасывания и два изгиба 90°)

НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ КАНАЛ ИЗОЛИРОВАННЫЙ КАНАЛ
Дымоудаление (m) Всасывание (m) Дымоудаление (m) Всасывание (m)

1 36,0* 6 29,5*

2 34,5* 7 28,0*

3 33,0* 8 26,5*

4 32,0* 9 25,5*

5 30,5* 10 24,0*
* Труба всасывания может быть увеличена до 2,5 метров, если удалить изгиб 

дымоудаления, на 2 метра, если удаляется изгиб всасывания , 4,5 метра, 
удаляя оба изгиба.

11 22,5*

12 21,5*

Комплект включает в себя (Илл. 1-24):
 N°1 - Сальник выхлопной системы (1)
 N°1 - Гнездовой фланец всасывания (3)
 N°1 - Уплотняющяя прокладка фланца  (2)
 N°1 - Выходной фланец «мама»  (4)
 N°2 - Изгибы  90° Ø 80 (5)
 N°1 - Вывод всасывания  Ø 80 (6)
 N°2 - Внутренние шайбы  (7)
 N°1 - Внешняя шайба (8)
 N°1 - Выхлопная труба Ø 80 (9)

факторов сопротивления не должна превышать значения 
100.

• Потеря температуры в дымовом канале (Илл. 1-25). Во 
избежания проблемы конденсирования дымов в дымоходе 
Ø 80, вызванное их охлаждением через стенки трубы 
необходимо  ограничить длину дымохода до 5 метров. 
Если необходимо покрыть растояние превышающее это 
значение, необходимо использовать изолированные трубы 
Ø 80 (смотри главу “изолированный комплект сепаратора 
”).

Комплект изолированного сепаратора Ø 80/80. Установка 
комплекта (Илл. 1-26): прикрепить фланец (4) на центральное 
отверстие бойлера устанавливая сальник (1) и закрутить 

винтами с шестигранной головкой и плоским концом, 
входящими в комплект . Удалить плоский фланец с 
бокового отверстия (в зависимости отнеобходимости) и 
заменить его на фланец (3) используя сальник (2) ранее 
установленный на бойлере и закрутить саморежущимися 
винтами, входящими в оснащение. Вести заглушкуи 
провести её через изгиб (5) гладкой стороной (“папа”), 
далее, подсоеденить изгибы (5) гладкой стороной (“папа”) 
в горловину (“мама”) фланца (3). Подсоеденить изгиб (11) 
гладкой стороной (“папа”) в горловину (“мама”) фланца (4). 
Соеденить вывод всасывания(7) гладкой стороной (“папа”), в 
горловину (“мама”) изгиба (5) до упора, убедитья, что шайбы 
уже были введены (8 и 9) которые обеспечиват правильную 
инсталяцию между трубой и стеной, и установить пробку-

заглушку (6) на вывод (7). Прикрепить выхлопную трубу  (10 
гладкой стороной (“папа”), в горловину (“мама”) изгиба(11) 
до упора, проверяя, что шайба, которая обеспечивает 
правильную инсталяуию между стеной и дымоходом, уже 
введена (8).
• Соединеие методом сцепления насадок удлинителей и 

колен. Для установки насадок удлинителей на другие 
элементы выхлопной системы , необходимо произвести 
следующие операции: подсоеденить концентрическуб 
трубу или колено гладкой стороной (“папа”), в сторону 
гнезда (с краями) на предварительно установленный 
элемент до упора, при этом достигается соединение 
элементов, входящих в состав комплекта, и необходимое 
уплотнение.
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Max. usable lengths (including intake terminal with grill and two 90° bends)
NON-INSULATED 

PIPE
INSULATED

PIPE
Exhaust (m) Intake (m) Exhaust (m) Intake (m)

1 36,0* 6 29,5*

2 34,5* 7 28,0*

3 33,0* 8 26,5*

4 32,0* 9 25,5*

5 30,5* 10 24,0*
* The air intake pipe can be increased to 2.5 metres if the exhaust bend is 

eliminated, 2 metres if the air intake bend is eliminated, and 4.5 metres 
eliminating both bends.

11 22,5*

12 21,5*

The kit includes:
 N°1 - Exhaust seal (1)
 N°1 - Female intake flange (3)
 N°1 - Flange seal (2)
 N°1 - Female exhaust flange (4)
 N°1 - 90° bend Ø 80 (5)
 N°1 - Intake terminal Ø 80 (6)
 N°1 - Internal rings (7)
 N°1 - External ring (8)
 N°1 - Exhaust pipe Ø 80 (9)

separator Ø 80/80 to a concentric pipe), the 
maximum extension can be calculated by 
using a resistance factor for each component 
or the the equivalent length. The sumof these 
resistance factors must not exceed 100.

• Temperature loss in fume ducts (Fig. 1-25). To 
prevent problems of fume condensate in the 
exhaust pipe Ø 80, due to fume cooling through 
the wall, the length of the pipe must be limited to 
just 5 m. If longer distances must be covered, 
use Ø 80 pipes with insulation (see insulated 
separator kit Ø 80/80 chapter).

Insulated separator kit Ø 80/80. Kit assembly 
(Fig. 1-26): install flange (4) on the central 
hole of the boiler, fitting seal (1), and tighten 
with the flat-tipped hex screws included in the 
kit. Remove the flat flange on the lateral hole 
(depending on installation requirements) and 
replace with flange (3) inserting seal (2) already 
fitted on the boiler and tighten using the self-
tapping screws supplied. Insert and slide cap 
(6) onto bend (5) from the male side (smooth), 
and join bends (5) with the male side (smooth) 
in the female side of flange (3).  Fit bend (11) 
with the male side (smooth) in the female side 
of flange (4). Fit the male end (smooth) of the 

intake terminal (7) up to the stop on the female 
end of the bend (5), making sure you have already 
inserted the rings (8 and 9) that ensure correct 
installation between pipe and wall, then fix the 
closing cap (6) on the terminal (7). Join the 
exhaust pipe (10) with the male side (smooth) in 
the female side of the bend (11) to the end stop, 
ensuring that the washer (8) is already inserted 
for correct installation between the pipe and flue.
• Coupling of extension pipes and elbows. To 

install snap-fit extensions with other elements 
of the fume exhaust system, proceed as follows: 
fit the male end (smooth) of the concentric pipe 
or concentric elbow up to the stop on the 
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індустріального та комерційного призначення, 
де використовуються матеріали, здатні 
виробляти пар та летючі речовини (напр., 
кислотні випаровування, клеї ,  фарби, 
розчинники, горючі матеріали і т.п.), порошкові 
та порохуваті матеріали (напр., пил від роботи з 
деревом, вугіллям, цементом і т.п.), які можуть 
пошкодити складові частини пристрою та 
негативно вплинути на його роботу.

У разі встановлення котла у конфігурації типу 
B всередині приміщень, необхідно обов'язково 
встановити захисну кришку з комплектом для 
вихлопу газів. Слід дотримуватися всіх чинних 
технічних норм.

1.7 ВІДВЕДЕННЯ ДИМУ ЧЕРЕЗ ДИМОХІД 
/ ДИМАР.

Труби для вихлопу газів не можуть бути 
підключені до колективного розгалуженого 
димоходу  традиційного типу. Вихлопні гази 
можуть бути підключені до колективного 
димоходу певного типу- типу LAS. Колективні  
і комбіновані димоходи повинні бути спеціально 
розроблені у відповідності з методом розрахунку 
та вимог технічних стандартів кваліфікованим 
технічним персоналом. Секції димоходів або 
камінів, які з'єднують труби відведення диму, 
повинні відповідати вимогам чинного технічного 
регламенту.

1.8 ВСТАНОВЛЕННЯ ТРУБ У ІСНУЮЧІ 
ДИМАРІ.

За допомогою спеціальної «системи вставляння 
труб» можна знову використати димарі, димові 
труби, існуючі технічні отвори для відведення 
продуктів згоряння котла. Для трубопроводів 
слід використовувати труби, визначені виробни-
ком як такі, що придатні для цього призначення, 
згідно інструкцій із встановлення і користуван-
ня, вказаних виробником, і інструкцій діючих 
правил.

димів, ситуації, яка виведе на ту ж висоту два 
виходи - впуску повітря та випуску диму.

• Втрата температури в ізольованому димоходи . 
Щоб запобігти проблемі утворення конденсату 
димових газів у трубопроводах відведення 
Ø 80 з ізоляцією, внаслідок їх охолодження 
через стінку, необхідно обмежити довжину 
трубопроводу відведення лише 12 метрами. На 
мал. (Мал. 1-28) зображено типовий випадок 
ізоляції, впускної і випускної лінії короткої 
та дуже довгої (більше 5 м). ізольований весь 
канал впуску, щоб уникнути конденсації 
вологого повітря з навколишнього середовища, 
в якому котел знаходиться, в контакті з трубою 
охолодженою повітрям, що поступає ззовні. 
Ізольований весь всмоктувальний канал, 
за винятком ліктя у виході зі сплітера, щоб 
знизити втрати тепла з каналу, таким чином 
запобігаючи утворенню конденсату парів.

 ПРИМІТКА: при установці ізольованих 
трубопроводів через кожні 2 метри повинні 
бути встановлені хомути з вкладишем.

• Конфігурація типу B з відкритою камерою та 
примусовою тягою.

Зніміть зовнішню заглушку з герметичної камери 
і, використовуючи комплект кришки (опціональ-
но), під’єднайте повітрозабор безпосередньо з 
приміщення, де встановлений котел, до димоходу 
труби з одним каналом або безпосередньо до 
труби, що виходить назовні.
Котел у цій конфігурації згідно інструкцій з 
монтажу (мал. 1-10÷1-11) класифікується як 
тип B.
У цій конфігурації:
- забір повітря відбувається безпосередньо з 

приміщення, де встановлений агрегат, який 
має встановлюватися та працювати тільки у 
приміщеннях з постійним вентилюванням;

- канал відведення продуктів згорання повинен 
бути виведений до окремого димоходу або 
безпосередньо в атмосферу назовні.

- котли з відкритою камерою типу B не можна 
встановлювати у приміщеннях промислового, 

жіночій кінець коліна (5) закрутити до упору, 
переконавшись, що ви вже ввели відповідні 
розетки (8 e 9), які забезпечать правильну 
установку між трубою та стіною, після чого 
зафіксуйте пробку (6) на кінці (7). Надіти 
до упору трубу відведення (10) боком папа 
(гладким) на бік мама коліна (11), попередньо 
встановивши кільцеву прокладку (8), яка 
гарантуватиме правильне встановлення між 
трубою та димарем.
• Стикування шляхом зачеплення подовжувачів, 

труб та колін. Для встановлення подовжування 
при з'єднанні з іншими елементами димаря, 
виконайте такі дії: вставте концентричну трубу 
або концентричний лікоть штировим кінцем 
(гладким)  в гніздовий кінець (з ущільненням) 
раніше встановленого елементу до упору, таким 
чином, ви отримаєте правильне ущільнення і 
з'єднання елементів.

• Ізоляція комплекту терміналу роздільника. 
Якщо є проблеми конденсації парів у трубах 
випуску або на зовнішній поверхні труби 
впуску, Immergas надає, за запитом, ізольовані 
труби впуску і ізольовані труби випуску. 
Ізоляція може бути необхідною на вихлопній 
трубі, через надмірну втрату температури 
диму протягом шляху. Ізоляція може бути 
необхідною на трубі впуску, так як вхідне 
повітря (якщо дуже холодно), може привести 
зовнішню поверхню труби до температури 
нижче точки роси повітря середовища, в якій 
знаходиться. На малюнках( Мал. 1-27 ÷ 1-28) 
представлені різні застосування ізольованих 
труб.

 Ізольовані труби складаються з концентричних 
труб внутрішніх Ø 80 і зовнішніх Ø 125 із  
прошарком нерухомого повітря. Технічно 
неможливо використати обидва коліна Ø 80 
ізольованими, так як габаритні розміри цього 
не дозволяють. Але можна почати із одного 
ліктя ізольованого, на ваш вибір: чи каналу 
впуску, чи каналу випуску газів. У випадку, 
якщо ми починаємо з ізольованого ліктя труби 
впуску вам доведеться закріпити його  на 
фланці, аж до зіткнення на фланці видалення 

Комплект містить: 1-28).
 1 шт. - Прокладка каналу відведення (1)
 1 шт. - Прокладка ущільнювача фланця (2)
 1 шт. - Гніздовий повітрозабірний фланець (3)
 1 шт. - Гніздовий фланець відведення (4)
 1 шт. - Коліно 90 ° Ø 80 (5)
 1 шт. - Ковпачок для труби (6)
 1 шт. - Кінець труби всмоктування Ø 80 ізольова-

ний (7)
 N°2 - Внутрішні кільцеві прокладки білі (8)
 1 шт. - Зовнішні кільцеві прокладки сірі (9)
 1 шт. - Ізольована зливна труба Ø 80 (10)
 1 шт. - Концентричне коліно 90° Ø 80/125 (11)

Maкс. 21 м Maкс. 12 м
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індустріального та комерційного призначення, 
де використовуються матеріали, здатні 
виробляти пар та летючі речовини (напр., 
кислотні випаровування, клеї ,  фарби, 
розчинники, горючі матеріали і т.п.), порошкові 
та порохуваті матеріали (напр., пил від роботи з 
деревом, вугіллям, цементом і т.п.), які можуть 
пошкодити складові частини пристрою та 
негативно вплинути на його роботу.

У разі встановлення котла у конфігурації типу 
B всередині приміщень, необхідно обов'язково 
встановити захисну кришку з комплектом для 
вихлопу газів. Слід дотримуватися всіх чинних 
технічних норм.

1.7 ВІДВЕДЕННЯ ДИМУ ЧЕРЕЗ ДИМОХІД 
/ ДИМАР.

Труби для вихлопу газів не можуть бути 
підключені до колективного розгалуженого 
димоходу  традиційного типу. Вихлопні гази 
можуть бути підключені до колективного 
димоходу певного типу- типу LAS. Колективні  
і комбіновані димоходи повинні бути спеціально 
розроблені у відповідності з методом розрахунку 
та вимог технічних стандартів кваліфікованим 
технічним персоналом. Секції димоходів або 
камінів, які з'єднують труби відведення диму, 
повинні відповідати вимогам чинного технічного 
регламенту.

1.8 ВСТАНОВЛЕННЯ ТРУБ У ІСНУЮЧІ 
ДИМАРІ.

За допомогою спеціальної «системи вставляння 
труб» можна знову використати димарі, димові 
труби, існуючі технічні отвори для відведення 
продуктів згоряння котла. Для трубопроводів 
слід використовувати труби, визначені виробни-
ком як такі, що придатні для цього призначення, 
згідно інструкцій із встановлення і користуван-
ня, вказаних виробником, і інструкцій діючих 
правил.

димів, ситуації, яка виведе на ту ж висоту два 
виходи - впуску повітря та випуску диму.

• Втрата температури в ізольованому димоходи . 
Щоб запобігти проблемі утворення конденсату 
димових газів у трубопроводах відведення 
Ø 80 з ізоляцією, внаслідок їх охолодження 
через стінку, необхідно обмежити довжину 
трубопроводу відведення лише 12 метрами. На 
мал. (Мал. 1-28) зображено типовий випадок 
ізоляції, впускної і випускної лінії короткої 
та дуже довгої (більше 5 м). ізольований весь 
канал впуску, щоб уникнути конденсації 
вологого повітря з навколишнього середовища, 
в якому котел знаходиться, в контакті з трубою 
охолодженою повітрям, що поступає ззовні. 
Ізольований весь всмоктувальний канал, 
за винятком ліктя у виході зі сплітера, щоб 
знизити втрати тепла з каналу, таким чином 
запобігаючи утворенню конденсату парів.

 ПРИМІТКА: при установці ізольованих 
трубопроводів через кожні 2 метри повинні 
бути встановлені хомути з вкладишем.

• Конфігурація типу B з відкритою камерою та 
примусовою тягою.

Зніміть зовнішню заглушку з герметичної камери 
і, використовуючи комплект кришки (опціональ-
но), під’єднайте повітрозабор безпосередньо з 
приміщення, де встановлений котел, до димоходу 
труби з одним каналом або безпосередньо до 
труби, що виходить назовні.
Котел у цій конфігурації згідно інструкцій з 
монтажу (мал. 1-10÷1-11) класифікується як 
тип B.
У цій конфігурації:
- забір повітря відбувається безпосередньо з 

приміщення, де встановлений агрегат, який 
має встановлюватися та працювати тільки у 
приміщеннях з постійним вентилюванням;

- канал відведення продуктів згорання повинен 
бути виведений до окремого димоходу або 
безпосередньо в атмосферу назовні.

- котли з відкритою камерою типу B не можна 
встановлювати у приміщеннях промислового, 

жіночій кінець коліна (5) закрутити до упору, 
переконавшись, що ви вже ввели відповідні 
розетки (8 e 9), які забезпечать правильну 
установку між трубою та стіною, після чого 
зафіксуйте пробку (6) на кінці (7). Надіти 
до упору трубу відведення (10) боком папа 
(гладким) на бік мама коліна (11), попередньо 
встановивши кільцеву прокладку (8), яка 
гарантуватиме правильне встановлення між 
трубою та димарем.
• Стикування шляхом зачеплення подовжувачів, 

труб та колін. Для встановлення подовжування 
при з'єднанні з іншими елементами димаря, 
виконайте такі дії: вставте концентричну трубу 
або концентричний лікоть штировим кінцем 
(гладким)  в гніздовий кінець (з ущільненням) 
раніше встановленого елементу до упору, таким 
чином, ви отримаєте правильне ущільнення і 
з'єднання елементів.

• Ізоляція комплекту терміналу роздільника. 
Якщо є проблеми конденсації парів у трубах 
випуску або на зовнішній поверхні труби 
впуску, Immergas надає, за запитом, ізольовані 
труби впуску і ізольовані труби випуску. 
Ізоляція може бути необхідною на вихлопній 
трубі, через надмірну втрату температури 
диму протягом шляху. Ізоляція може бути 
необхідною на трубі впуску, так як вхідне 
повітря (якщо дуже холодно), може привести 
зовнішню поверхню труби до температури 
нижче точки роси повітря середовища, в якій 
знаходиться. На малюнках( Мал. 1-27 ÷ 1-28) 
представлені різні застосування ізольованих 
труб.

 Ізольовані труби складаються з концентричних 
труб внутрішніх Ø 80 і зовнішніх Ø 125 із  
прошарком нерухомого повітря. Технічно 
неможливо використати обидва коліна Ø 80 
ізольованими, так як габаритні розміри цього 
не дозволяють. Але можна почати із одного 
ліктя ізольованого, на ваш вибір: чи каналу 
впуску, чи каналу випуску газів. У випадку, 
якщо ми починаємо з ізольованого ліктя труби 
впуску вам доведеться закріпити його  на 
фланці, аж до зіткнення на фланці видалення 

Комплект містить: 1-28).
 1 шт. - Прокладка каналу відведення (1)
 1 шт. - Прокладка ущільнювача фланця (2)
 1 шт. - Гніздовий повітрозабірний фланець (3)
 1 шт. - Гніздовий фланець відведення (4)
 1 шт. - Коліно 90 ° Ø 80 (5)
 1 шт. - Ковпачок для труби (6)
 1 шт. - Кінець труби всмоктування Ø 80 ізольова-

ний (7)
 N°2 - Внутрішні кільцеві прокладки білі (8)
 1 шт. - Зовнішні кільцеві прокладки сірі (9)
 1 шт. - Ізольована зливна труба Ø 80 (10)
 1 шт. - Концентричне коліно 90° Ø 80/125 (11)

Maкс. 21 м Maкс. 12 м
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індустріального та комерційного призначення, 
де використовуються матеріали, здатні 
виробляти пар та летючі речовини (напр., 
кислотні випаровування, клеї ,  фарби, 
розчинники, горючі матеріали і т.п.), порошкові 
та порохуваті матеріали (напр., пил від роботи з 
деревом, вугіллям, цементом і т.п.), які можуть 
пошкодити складові частини пристрою та 
негативно вплинути на його роботу.

У разі встановлення котла у конфігурації типу 
B всередині приміщень, необхідно обов'язково 
встановити захисну кришку з комплектом для 
вихлопу газів. Слід дотримуватися всіх чинних 
технічних норм.

1.7 ВІДВЕДЕННЯ ДИМУ ЧЕРЕЗ ДИМОХІД 
/ ДИМАР.

Труби для вихлопу газів не можуть бути 
підключені до колективного розгалуженого 
димоходу  традиційного типу. Вихлопні гази 
можуть бути підключені до колективного 
димоходу певного типу- типу LAS. Колективні  
і комбіновані димоходи повинні бути спеціально 
розроблені у відповідності з методом розрахунку 
та вимог технічних стандартів кваліфікованим 
технічним персоналом. Секції димоходів або 
камінів, які з'єднують труби відведення диму, 
повинні відповідати вимогам чинного технічного 
регламенту.

1.8 ВСТАНОВЛЕННЯ ТРУБ У ІСНУЮЧІ 
ДИМАРІ.

За допомогою спеціальної «системи вставляння 
труб» можна знову використати димарі, димові 
труби, існуючі технічні отвори для відведення 
продуктів згоряння котла. Для трубопроводів 
слід використовувати труби, визначені виробни-
ком як такі, що придатні для цього призначення, 
згідно інструкцій із встановлення і користуван-
ня, вказаних виробником, і інструкцій діючих 
правил.

димів, ситуації, яка виведе на ту ж висоту два 
виходи - впуску повітря та випуску диму.

• Втрата температури в ізольованому димоходи . 
Щоб запобігти проблемі утворення конденсату 
димових газів у трубопроводах відведення 
Ø 80 з ізоляцією, внаслідок їх охолодження 
через стінку, необхідно обмежити довжину 
трубопроводу відведення лише 12 метрами. На 
мал. (Мал. 1-28) зображено типовий випадок 
ізоляції, впускної і випускної лінії короткої 
та дуже довгої (більше 5 м). ізольований весь 
канал впуску, щоб уникнути конденсації 
вологого повітря з навколишнього середовища, 
в якому котел знаходиться, в контакті з трубою 
охолодженою повітрям, що поступає ззовні. 
Ізольований весь всмоктувальний канал, 
за винятком ліктя у виході зі сплітера, щоб 
знизити втрати тепла з каналу, таким чином 
запобігаючи утворенню конденсату парів.

 ПРИМІТКА: при установці ізольованих 
трубопроводів через кожні 2 метри повинні 
бути встановлені хомути з вкладишем.

• Конфігурація типу B з відкритою камерою та 
примусовою тягою.

Зніміть зовнішню заглушку з герметичної камери 
і, використовуючи комплект кришки (опціональ-
но), під’єднайте повітрозабор безпосередньо з 
приміщення, де встановлений котел, до димоходу 
труби з одним каналом або безпосередньо до 
труби, що виходить назовні.
Котел у цій конфігурації згідно інструкцій з 
монтажу (мал. 1-10÷1-11) класифікується як 
тип B.
У цій конфігурації:
- забір повітря відбувається безпосередньо з 

приміщення, де встановлений агрегат, який 
має встановлюватися та працювати тільки у 
приміщеннях з постійним вентилюванням;

- канал відведення продуктів згорання повинен 
бути виведений до окремого димоходу або 
безпосередньо в атмосферу назовні.

- котли з відкритою камерою типу B не можна 
встановлювати у приміщеннях промислового, 

жіночій кінець коліна (5) закрутити до упору, 
переконавшись, що ви вже ввели відповідні 
розетки (8 e 9), які забезпечать правильну 
установку між трубою та стіною, після чого 
зафіксуйте пробку (6) на кінці (7). Надіти 
до упору трубу відведення (10) боком папа 
(гладким) на бік мама коліна (11), попередньо 
встановивши кільцеву прокладку (8), яка 
гарантуватиме правильне встановлення між 
трубою та димарем.
• Стикування шляхом зачеплення подовжувачів, 

труб та колін. Для встановлення подовжування 
при з'єднанні з іншими елементами димаря, 
виконайте такі дії: вставте концентричну трубу 
або концентричний лікоть штировим кінцем 
(гладким)  в гніздовий кінець (з ущільненням) 
раніше встановленого елементу до упору, таким 
чином, ви отримаєте правильне ущільнення і 
з'єднання елементів.

• Ізоляція комплекту терміналу роздільника. 
Якщо є проблеми конденсації парів у трубах 
випуску або на зовнішній поверхні труби 
впуску, Immergas надає, за запитом, ізольовані 
труби впуску і ізольовані труби випуску. 
Ізоляція може бути необхідною на вихлопній 
трубі, через надмірну втрату температури 
диму протягом шляху. Ізоляція може бути 
необхідною на трубі впуску, так як вхідне 
повітря (якщо дуже холодно), може привести 
зовнішню поверхню труби до температури 
нижче точки роси повітря середовища, в якій 
знаходиться. На малюнках( Мал. 1-27 ÷ 1-28) 
представлені різні застосування ізольованих 
труб.

 Ізольовані труби складаються з концентричних 
труб внутрішніх Ø 80 і зовнішніх Ø 125 із  
прошарком нерухомого повітря. Технічно 
неможливо використати обидва коліна Ø 80 
ізольованими, так як габаритні розміри цього 
не дозволяють. Але можна почати із одного 
ліктя ізольованого, на ваш вибір: чи каналу 
впуску, чи каналу випуску газів. У випадку, 
якщо ми починаємо з ізольованого ліктя труби 
впуску вам доведеться закріпити його  на 
фланці, аж до зіткнення на фланці видалення 

Комплект містить: 1-28).
 1 шт. - Прокладка каналу відведення (1)
 1 шт. - Прокладка ущільнювача фланця (2)
 1 шт. - Гніздовий повітрозабірний фланець (3)
 1 шт. - Гніздовий фланець відведення (4)
 1 шт. - Коліно 90 ° Ø 80 (5)
 1 шт. - Ковпачок для труби (6)
 1 шт. - Кінець труби всмоктування Ø 80 ізольова-

ний (7)
 N°2 - Внутрішні кільцеві прокладки білі (8)
 1 шт. - Зовнішні кільцеві прокладки сірі (9)
 1 шт. - Ізольована зливна труба Ø 80 (10)
 1 шт. - Концентричне коліно 90° Ø 80/125 (11)

Maкс. 21 м Maкс. 12 м
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індустріального та комерційного призначення, 
де використовуються матеріали, здатні 
виробляти пар та летючі речовини (напр., 
кислотні випаровування, клеї ,  фарби, 
розчинники, горючі матеріали і т.п.), порошкові 
та порохуваті матеріали (напр., пил від роботи з 
деревом, вугіллям, цементом і т.п.), які можуть 
пошкодити складові частини пристрою та 
негативно вплинути на його роботу.

У разі встановлення котла у конфігурації типу 
B всередині приміщень, необхідно обов'язково 
встановити захисну кришку з комплектом для 
вихлопу газів. Слід дотримуватися всіх чинних 
технічних норм.

1.7 ВІДВЕДЕННЯ ДИМУ ЧЕРЕЗ ДИМОХІД 
/ ДИМАР.

Труби для вихлопу газів не можуть бути 
підключені до колективного розгалуженого 
димоходу  традиційного типу. Вихлопні гази 
можуть бути підключені до колективного 
димоходу певного типу- типу LAS. Колективні  
і комбіновані димоходи повинні бути спеціально 
розроблені у відповідності з методом розрахунку 
та вимог технічних стандартів кваліфікованим 
технічним персоналом. Секції димоходів або 
камінів, які з'єднують труби відведення диму, 
повинні відповідати вимогам чинного технічного 
регламенту.

1.8 ВСТАНОВЛЕННЯ ТРУБ У ІСНУЮЧІ 
ДИМАРІ.

За допомогою спеціальної «системи вставляння 
труб» можна знову використати димарі, димові 
труби, існуючі технічні отвори для відведення 
продуктів згоряння котла. Для трубопроводів 
слід використовувати труби, визначені виробни-
ком як такі, що придатні для цього призначення, 
згідно інструкцій із встановлення і користуван-
ня, вказаних виробником, і інструкцій діючих 
правил.

димів, ситуації, яка виведе на ту ж висоту два 
виходи - впуску повітря та випуску диму.

• Втрата температури в ізольованому димоходи . 
Щоб запобігти проблемі утворення конденсату 
димових газів у трубопроводах відведення 
Ø 80 з ізоляцією, внаслідок їх охолодження 
через стінку, необхідно обмежити довжину 
трубопроводу відведення лише 12 метрами. На 
мал. (Мал. 1-28) зображено типовий випадок 
ізоляції, впускної і випускної лінії короткої 
та дуже довгої (більше 5 м). ізольований весь 
канал впуску, щоб уникнути конденсації 
вологого повітря з навколишнього середовища, 
в якому котел знаходиться, в контакті з трубою 
охолодженою повітрям, що поступає ззовні. 
Ізольований весь всмоктувальний канал, 
за винятком ліктя у виході зі сплітера, щоб 
знизити втрати тепла з каналу, таким чином 
запобігаючи утворенню конденсату парів.

 ПРИМІТКА: при установці ізольованих 
трубопроводів через кожні 2 метри повинні 
бути встановлені хомути з вкладишем.

• Конфігурація типу B з відкритою камерою та 
примусовою тягою.

Зніміть зовнішню заглушку з герметичної камери 
і, використовуючи комплект кришки (опціональ-
но), під’єднайте повітрозабор безпосередньо з 
приміщення, де встановлений котел, до димоходу 
труби з одним каналом або безпосередньо до 
труби, що виходить назовні.
Котел у цій конфігурації згідно інструкцій з 
монтажу (мал. 1-10÷1-11) класифікується як 
тип B.
У цій конфігурації:
- забір повітря відбувається безпосередньо з 

приміщення, де встановлений агрегат, який 
має встановлюватися та працювати тільки у 
приміщеннях з постійним вентилюванням;

- канал відведення продуктів згорання повинен 
бути виведений до окремого димоходу або 
безпосередньо в атмосферу назовні.

- котли з відкритою камерою типу B не можна 
встановлювати у приміщеннях промислового, 

жіночій кінець коліна (5) закрутити до упору, 
переконавшись, що ви вже ввели відповідні 
розетки (8 e 9), які забезпечать правильну 
установку між трубою та стіною, після чого 
зафіксуйте пробку (6) на кінці (7). Надіти 
до упору трубу відведення (10) боком папа 
(гладким) на бік мама коліна (11), попередньо 
встановивши кільцеву прокладку (8), яка 
гарантуватиме правильне встановлення між 
трубою та димарем.
• Стикування шляхом зачеплення подовжувачів, 

труб та колін. Для встановлення подовжування 
при з'єднанні з іншими елементами димаря, 
виконайте такі дії: вставте концентричну трубу 
або концентричний лікоть штировим кінцем 
(гладким)  в гніздовий кінець (з ущільненням) 
раніше встановленого елементу до упору, таким 
чином, ви отримаєте правильне ущільнення і 
з'єднання елементів.

• Ізоляція комплекту терміналу роздільника. 
Якщо є проблеми конденсації парів у трубах 
випуску або на зовнішній поверхні труби 
впуску, Immergas надає, за запитом, ізольовані 
труби впуску і ізольовані труби випуску. 
Ізоляція може бути необхідною на вихлопній 
трубі, через надмірну втрату температури 
диму протягом шляху. Ізоляція може бути 
необхідною на трубі впуску, так як вхідне 
повітря (якщо дуже холодно), може привести 
зовнішню поверхню труби до температури 
нижче точки роси повітря середовища, в якій 
знаходиться. На малюнках( Мал. 1-27 ÷ 1-28) 
представлені різні застосування ізольованих 
труб.

 Ізольовані труби складаються з концентричних 
труб внутрішніх Ø 80 і зовнішніх Ø 125 із  
прошарком нерухомого повітря. Технічно 
неможливо використати обидва коліна Ø 80 
ізольованими, так як габаритні розміри цього 
не дозволяють. Але можна почати із одного 
ліктя ізольованого, на ваш вибір: чи каналу 
впуску, чи каналу випуску газів. У випадку, 
якщо ми починаємо з ізольованого ліктя труби 
впуску вам доведеться закріпити його  на 
фланці, аж до зіткнення на фланці видалення 

Комплект містить: 1-28).
 1 шт. - Прокладка каналу відведення (1)
 1 шт. - Прокладка ущільнювача фланця (2)
 1 шт. - Гніздовий повітрозабірний фланець (3)
 1 шт. - Гніздовий фланець відведення (4)
 1 шт. - Коліно 90 ° Ø 80 (5)
 1 шт. - Ковпачок для труби (6)
 1 шт. - Кінець труби всмоктування Ø 80 ізольова-

ний (7)
 N°2 - Внутрішні кільцеві прокладки білі (8)
 1 шт. - Зовнішні кільцеві прокладки сірі (9)
 1 шт. - Ізольована зливна труба Ø 80 (10)
 1 шт. - Концентричне коліно 90° Ø 80/125 (11)

Maкс. 21 м Maкс. 12 м
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• Изолирование комплекта сепаратора. В случае 
возникновения проблем с конденсированием газов в 
дымоходе или на внешней поверхности труб всасывания 
воздуха, Immergas поставляет по заказу изолированные 
трубы всасывания и дымоудаления. Изоляция труб 
может быть необходима при слишком высокой потере 
температуры дыма, за пройденное им расстояние. 
Изоляция может быть необходима на всасывание, так как 
входящий воздух (если очень холодный), можеть опустить 
температуру внешней поверхности трубы ниже точки 
росы  воздуха в помещении, в котором находиться. На 
рисунках (Илл. 1-27÷1-28) показанны различные способв 
применения изолированных труб.

 Изолированные трубы состоят из концентрической 
трубы с внутренним Ø 80 ис внешним Ø 125 с воздушным 
зазором. Технически невозможно подсоеденить 
изолированными оба колена с   Ø 80, так как габаритные 
размеры этого не позволяют. Возможным решением, 
может быть подключение изолированного колена к каналу 
всасывания или дымоудаления. В том случае, если на  
изолируемый изгиб, на его фланце, до упора установлен 
фланец дымоудаления , то это выравнивает на один и тот 
же уровень два канала: всасывания и дымоудаления.

• Потеря температуры в изолированных дымовых каналах. 
Во избежания проблем конденсирования  в дымовых 
изолированных каналах Ø 80, вызванное охлаждением 
через стенки трубы, необходимо ограничить трубу 
дымохода до 12 метров. На рисунке (Илл. 1-28) указан 
типичный случай изоляции, с коротким каналом 
всасыванияи с очень длинным каналом дымоудаления 
(выше 5 м). Изолирован весь канал всасывания, во 
избежания конденсирования влажного воздуха, в 
помещение, в котором находиться бойлер при контакте 
с трубой, охлаждённой воздухом, входящим снаружи. 
Изолирован весь выхлопной канал, за исключением 
колена, на выходе из раздвоителя, для сокращения потерь 
тепла в канале, избегая таким образом, формирование 
конденсата дыма.

 Примечание: во время установки изалированных каналов 
необхадимо устанавливать каждые 2 метра монтажный 
хомутик с колышком.

• Конфигурация типа B с открытой камерой и  
форсированной вытяжкой.

Снять боковые заглушки с камеры сгорания и с помощью 
комплекта покрытия (факультативно) всасывания воздуха 
происходит непосредственно с помещения и выход дыма 
через отдельный анал или непосредственно наружу.
Бойлер данной конфигурации, соблюдая указания по 
монтажу (Fig. 1-10÷1-11), классифицируется как тип B.
С данной конфигурацией:
- всасывание воздуха происходит непосредственно из 

помещения, в котором установлен агрегат, который должен 
быть установлен только в постоянно проветриваемых 
помещениях;

- вывод выхлопных газов должен происходить через 
отдельный канал или должен бытьканализирован 
непосредственно во внешнюю атмосферу;

- бойлеры с открытой камерой типа B не должны быть 
установлены в омещениях, где происходит коммерческая, 
ремеслянная или промышленная деятельность, в 
помещения где используютяс продукты, производящие 
пар или летучие вещества (например: кислотные пары, 
клей, краска, растворители, горючие вещества и т.д.), а 
также пыль и поошки (например: мелкая деревянная пыль, 
от обработки дерева, угольная пыль, цементная пыль, и 
т.д.) которые могуьт нанести ущерб компонентам аппарата 
иподвергнуть опасности его работу.

При установки во внутреннее помещения конфигурации 
типа  B необходимо установить соответствующий комплект 
повышенного покрытия в паре с комплектом для выброса 
дыма.  Должны быть соблюдены действующие технические 
нормы.
1.8 ДЫМОУДАЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ 

ДЫМОХОДА/КАМИНА.
Дымоудаление не должно быть подсоедененно к 
коллектовному разветвлённому дымоходу традиционального 
типа. Дымоудаление должно быть подсоеденнено к особому 
коллективному дымоходу типа LAS. Дымоход должен 
быть специально спроектирован, следуя метод расчёта и 
предписания норм, техническим квалифицированным 
персоналом. Те участки дымохода или камина, к которым 
подключаются труба для дымоудаления, должны 
соответствовать нормативным требованиям.

1.9 ПРОВЕДЕНИЕ ТРУБ ДЛЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ 
КАМИНОВ.

Спомощью специальной “системы для проведения труб” 
можно использовать уже существующие камины, дымоходы, 
технические отверстия, для выводя продуктов сгорания 
бойлера. Для проведения трубопровода, должны быть 
использованы каналы, которые изготовитель указал как 
подходящие для этих целей,  используя метод установки 
и применения, указанные производителем, а также 
придерживаясь нормативных требований.

1.10 ДЫМОХОДЫ, КАМИНЫ И  
ДЫМОВЫЕТРУБЫ.

Дымоходы, дымовые трубы и камины для удаления 
продуктов сгорания, должны отвечать требованиям 
применяемых норм.

Установка вытяжных устройств. . Вытяжные устройства 
должны быть:
- установленны на наружных стенах здания;
- Установленны, соблюдая минимальные расстояния, 

указанные в действующих технических нормативных 
требованиях.

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

1.11 ЗАПОЛНЕНИЕ УСТАНОВКИ.
После подключения бойлера, приступить к заполнению 
установки с помощью крана заполнения (Илл. 2-2).
Заполнение должно происходить медленно, давая  таким 
образом возможность выйти пузырькам воздуха через  
выпуск воздуха бойлера и системы отопления. 
Бойлер имеет клапан для выхода воздуха установленный 
на циркуляционном насосе. Проверить, что заглушка 
выравненна. Открыть клапаны для выходы воздуха на 
радиаторах.

Комплект включает в себя:
 N°1 - Сальник выхлопной системы  (1)
 N°1 - Уплотнительная прокладка фланца  (2)
 N°1 - Гнездовой фланец всасывания (3)
 N°1 - Гнездовой фланец выхлопной системы (4)
 N°1 - Изгибы  90° Ø 80 (5)
 N°1 - Заглушка для закрытия трубы  (6)
 N°1 - Вывод всасывания Ø 80 изолированной (7)
 N°2 - Внутренние шайбы  (8)
 N°1 - Внешняя шайба (9)
 N°1 - Выхлопная труба  Ø 80 изолированной (10)
 N°1 - Концентрический изгиб 90°  Ø 80/125 (11)

Mаксимальное 21 m Mаксимальное 12 m
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• Изолирование комплекта сепаратора. В случае 
возникновения проблем с конденсированием газов в 
дымоходе или на внешней поверхности труб всасывания 
воздуха, Immergas поставляет по заказу изолированные 
трубы всасывания и дымоудаления. Изоляция труб 
может быть необходима при слишком высокой потере 
температуры дыма, за пройденное им расстояние. 
Изоляция может быть необходима на всасывание, так как 
входящий воздух (если очень холодный), можеть опустить 
температуру внешней поверхности трубы ниже точки 
росы  воздуха в помещении, в котором находиться. На 
рисунках (Илл. 1-27÷1-28) показанны различные способв 
применения изолированных труб.

 Изолированные трубы состоят из концентрической 
трубы с внутренним Ø 80 ис внешним Ø 125 с воздушным 
зазором. Технически невозможно подсоеденить 
изолированными оба колена с   Ø 80, так как габаритные 
размеры этого не позволяют. Возможным решением, 
может быть подключение изолированного колена к каналу 
всасывания или дымоудаления. В том случае, если на  
изолируемый изгиб, на его фланце, до упора установлен 
фланец дымоудаления , то это выравнивает на один и тот 
же уровень два канала: всасывания и дымоудаления.

• Потеря температуры в изолированных дымовых каналах. 
Во избежания проблем конденсирования  в дымовых 
изолированных каналах Ø 80, вызванное охлаждением 
через стенки трубы, необходимо ограничить трубу 
дымохода до 12 метров. На рисунке (Илл. 1-28) указан 
типичный случай изоляции, с коротким каналом 
всасыванияи с очень длинным каналом дымоудаления 
(выше 5 м). Изолирован весь канал всасывания, во 
избежания конденсирования влажного воздуха, в 
помещение, в котором находиться бойлер при контакте 
с трубой, охлаждённой воздухом, входящим снаружи. 
Изолирован весь выхлопной канал, за исключением 
колена, на выходе из раздвоителя, для сокращения потерь 
тепла в канале, избегая таким образом, формирование 
конденсата дыма.

 Примечание: во время установки изалированных каналов 
необхадимо устанавливать каждые 2 метра монтажный 
хомутик с колышком.

• Конфигурация типа B с открытой камерой и  
форсированной вытяжкой.

Снять боковые заглушки с камеры сгорания и с помощью 
комплекта покрытия (факультативно) всасывания воздуха 
происходит непосредственно с помещения и выход дыма 
через отдельный анал или непосредственно наружу.
Бойлер данной конфигурации, соблюдая указания по 
монтажу (Fig. 1-10÷1-11), классифицируется как тип B.
С данной конфигурацией:
- всасывание воздуха происходит непосредственно из 

помещения, в котором установлен агрегат, который должен 
быть установлен только в постоянно проветриваемых 
помещениях;

- вывод выхлопных газов должен происходить через 
отдельный канал или должен бытьканализирован 
непосредственно во внешнюю атмосферу;

- бойлеры с открытой камерой типа B не должны быть 
установлены в омещениях, где происходит коммерческая, 
ремеслянная или промышленная деятельность, в 
помещения где используютяс продукты, производящие 
пар или летучие вещества (например: кислотные пары, 
клей, краска, растворители, горючие вещества и т.д.), а 
также пыль и поошки (например: мелкая деревянная пыль, 
от обработки дерева, угольная пыль, цементная пыль, и 
т.д.) которые могуьт нанести ущерб компонентам аппарата 
иподвергнуть опасности его работу.

При установки во внутреннее помещения конфигурации 
типа  B необходимо установить соответствующий комплект 
повышенного покрытия в паре с комплектом для выброса 
дыма.  Должны быть соблюдены действующие технические 
нормы.
1.8 ДЫМОУДАЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ 

ДЫМОХОДА/КАМИНА.
Дымоудаление не должно быть подсоедененно к 
коллектовному разветвлённому дымоходу традиционального 
типа. Дымоудаление должно быть подсоеденнено к особому 
коллективному дымоходу типа LAS. Дымоход должен 
быть специально спроектирован, следуя метод расчёта и 
предписания норм, техническим квалифицированным 
персоналом. Те участки дымохода или камина, к которым 
подключаются труба для дымоудаления, должны 
соответствовать нормативным требованиям.

1.9 ПРОВЕДЕНИЕ ТРУБ ДЛЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ 
КАМИНОВ.

Спомощью специальной “системы для проведения труб” 
можно использовать уже существующие камины, дымоходы, 
технические отверстия, для выводя продуктов сгорания 
бойлера. Для проведения трубопровода, должны быть 
использованы каналы, которые изготовитель указал как 
подходящие для этих целей,  используя метод установки 
и применения, указанные производителем, а также 
придерживаясь нормативных требований.

1.10 ДЫМОХОДЫ, КАМИНЫ И  
ДЫМОВЫЕТРУБЫ.

Дымоходы, дымовые трубы и камины для удаления 
продуктов сгорания, должны отвечать требованиям 
применяемых норм.

Установка вытяжных устройств. . Вытяжные устройства 
должны быть:
- установленны на наружных стенах здания;
- Установленны, соблюдая минимальные расстояния, 

указанные в действующих технических нормативных 
требованиях.

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

1.11 ЗАПОЛНЕНИЕ УСТАНОВКИ.
После подключения бойлера, приступить к заполнению 
установки с помощью крана заполнения (Илл. 2-2).
Заполнение должно происходить медленно, давая  таким 
образом возможность выйти пузырькам воздуха через  
выпуск воздуха бойлера и системы отопления. 
Бойлер имеет клапан для выхода воздуха установленный 
на циркуляционном насосе. Проверить, что заглушка 
выравненна. Открыть клапаны для выходы воздуха на 
радиаторах.

Комплект включает в себя:
 N°1 - Сальник выхлопной системы  (1)
 N°1 - Уплотнительная прокладка фланца  (2)
 N°1 - Гнездовой фланец всасывания (3)
 N°1 - Гнездовой фланец выхлопной системы (4)
 N°1 - Изгибы  90° Ø 80 (5)
 N°1 - Заглушка для закрытия трубы  (6)
 N°1 - Вывод всасывания Ø 80 изолированной (7)
 N°2 - Внутренние шайбы  (8)
 N°1 - Внешняя шайба (9)
 N°1 - Выхлопная труба  Ø 80 изолированной (10)
 N°1 - Концентрический изгиб 90°  Ø 80/125 (11)

Mаксимальное 21 m Mаксимальное 12 m
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The kit includes (Fig. 1-28):
 N°1 - Exhaust seal (1)
 N°1 - Flange seal   (2)
 N°1 - Female intake flange  (3)
 N°1 - Female exhaust flange  (4)
 N°1 - 90° bend Ø 80 (5)
 N°1 - Pipe closure cap (6)
 N°1 - Intake terminal Ø 80 insulated  (7)
 N°2 - Internal rings (8)
 N°1 - External ring (9)
 N°1 - Exhaust pipe  Ø 80 insulated (10)
 N°1 - Concentric 90° curve Ø 80/125 (11)

female end (with lip seals) of the previously 
installed element; this will ensure correct hold 
and joining of the elements.

• Insulation of separator terminal kit. In case 
of problems of fume condensate in the 
exhaust pipes or on the outside of intake 
pipes, Immergas supplies insulated intake and 
exhaust pipes on request. Insulation may be 
necessary on the exhaust pipe due to excessive 
temperature loss of fumes during conveyance. 
Insulation may be necessary on the intake pipe 
as the air entering (if very cold) may cause the 
outside of the pipe to fall below the dew point 
of the environmental air. The figures (Fig. 
1-27÷1-28)  illustrate different applications of 
insulated pipes.

 Insulated pipes are formed of a Ø 80 internal 
concentric pipe and a Ø 125 external pipe with 
static air space. It is not technically possible 
to start with both Ø 80 elbows insulated, as 
clearances will not allow it. However starting 
with an insulated elbow is possible by choosing 
either the intake or exhaust pipe. When starting 
with an insulated intake bend, it must be 
inserted onto its flange up to the stop on the 
fume exhaust flange, which will ensure that the 
two intake and exhaust outlets are at the same 
height.

• Temperature loss in insulated fume ducting. 
To prevent problems of fume condensate in 
the insulated exhaust pipe Ø 80, due to cooling 
through the wall, the exhaust pipe length must 
be limited to 12 metres. The figure (Fig. 1-28) 
illustrates a typical insulation application in 
which the intake pipe is short and the exhaust 
pipe very long (over 5 m). The entire intake 
pipe is insulated to prevent moist air in the 
place where the boiler is installed, condensing 
in contact with the pipe cooled by air entering 
from the outside. The entire exhaust pipe, 
except the elbow leaving the splitter, is insulated 

to reduce heat loss from the pipe, thus 
preventing the formation of fume condensate.

 N.B.: When installing the insulated pipes, a 
section clamp with pin must be installed every 
2 metres.

• Configuration type B, open chamber and 
forced draught.

By removing the lateral caps on the sealed 
chamber and using the cover kit (optional) air 
intake takes place directly from the environment 
in which the boiler is installed and the fumes 
are expelled in an individual flue or directly to 
the outside.
The boiler in this configuration, following 
the assembly instructions (Fig. 1-10÷1-11), is 
classified as type B.
With this configuration:
- air intake takes place directly from the 

environment in which the boiler is installed 
and only functions in permanently ventilated 
rooms;

- the fumes pipe must be connected to its own 
individual flue or channelled directly into the 
external atmosphere;

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

When using type B installation configuration 
indoors, it is compulsory to install the relative 
upper cover kit along with the fumes discharge 
kit.
The technical regulations in force must be 
respected.

1.8 FUME EXHAUST TO FLUE/CHIMNEY.
Flue exhaust does not necessarily have to be connected 
to a branched type traditional. Flue exhaust can be 
connected to a special LAS type multiple flue. 
Multiple and combine flues must be specially 
designed according to the calculation method and 
requirements of the standards, by professionally 
qualified technical personnel. Chimney or flue 
sections for connection of the exhaust pipe must 
comply with standard requisites..

1.9 DUCTING OF EXISTING FLUES.
With a specific “ducting system” it is possible to reu-
se existing flues, chimneys and technical openings 
to discharge the boiler fumes.. Ducting requires the 
use of 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 standards.

1.10 FLUES, CHIMNEYS AND CHIMNEY 
CAPS.

The flues, chimneys and chimney caps for the 
evacuation of combustion products must be in 
compliance with applicable standards.

Positioning the draft terminals. Draft terminals 
must:
- be installed on external perimeter walls of the 

building;
- be positioned according to the minimum 

distances specified in current technical standards.
Fume exhaust of forced draught appliances 
in closed open-top environments. In spaces 
closed on all sides with open tops (ventilation pits, 
courtyards etc.), direct fume exhaust is allowed for 
natural or forced draught gas appliances with a 
heating power range from 4 to 35 kW, provided the 
conditions as per the current technical standards 
are respected.
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 A = Доступна висота напору на третій швидкості (гвинт вкручується на 1,5 
обороту порівняно з повністю викрученим регулювальним гвинтом)

 B = Доступна висота напору на другій швидкості (гвинт вкручується на 1,5 
обороту порівняно з повністю викрученим регулювальним гвинтом)

- переконатися, що концентричний термінал 
впуску повітря/випуску димових газів (в разі 
його наявності), не засмічений.

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

Примітка: початкова перевірка котла має 
виконуватись кваліфікованим спеціалістом. 
Гарантія на котел починає діяти з дати 
початкового випробування. Сертифікат 
попередньої початкової перевірки та гарантія 
видаються в руки користувачеві.

1.13 БОЙЛЕР ДЛЯ НАГРІВАННЯ ВОДИ.
Бойлер Zeus kW оснащений накопичувальним 
баком ємністю 45 літрів. Всередині є теплообмін-
на труба, що являє собою змійовик достатнього 
розміру з нержавіючої сталі, що дозволяє значно 
скоротити час нагрівання води. Такі бойлери, 
корпус і литі деталі яких виготовлені з нержаві-
ючої сталі, забезпечують довгий строк служби.
Технології збірки та зварювання (T.I.G.) проду-
мані до найдрібніших деталей для забезпечення 
максимальної надійності.
Нижній контрольний фланець забезпечує прак-
тичне керування котлом і впускною трубою змі-
йовика, а також простоту внутрішньої очистки. 
На кришці фланця встановлені  кріплення для 
з’єднання з системою гарячого водопостачан-
ня (холодний вхід та гарячий вихід) і кришка 
з магнієвим анодом, яким котли стандартно 
оснащуються для захисту внутрішньої частини 
нагрівача води від можливої корозії.
Примітка: слід щорічно проводити із залучен-
ням кваліфікованого спеціаліста (наприклад, 
служби технічної допомоги Immergas) перевірку 
характеристик магнієвого анода нагрівача води. 
До бойлера під’єднується система гарячого 
водопостачання.

1.14 ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС.
Котли серії Zeus kW поставляються з вбудованим 
циркуляційним насосом та трипозиційним елек-
тричним керуванням швидкістю. Експлуатувати 
котел на першій швидкості не рекомендується. 
Для оптимальної роботи котельного агрегату на 
нових системах (монотруба та модулі) рекомен-
дується використовувати циркуляційний насос, 
встановлений на максимальну швидкість. Насос 
вже оснащений конденсатором.

Розблокування насосу (за необхідності). Якщо 
після тривалого простою вал насосу блокуєть-
ся, необхідно відкрутити передню заглушку та 
прокрутити викруткою вал двигуна. Робіть це 
з особливою обережністю, щоб не пошкодити 
його.

1.15 ОПЦІЙНІ КОМПЛЕКТИ.
• Комплект управління для системи, розподі-

леної на зони (за запитом). У тому разі, коли 
користувач бажає розділити систему опален-
ня на зони (максимум три) з можливістю 
регулювання окремо кожної зони та кращої 
подачі води в кожну зону, Immergas за запитом 
постачає комплекти для розділення систем на 
зони. 

• Котел підготовлений для роботи з комплектом 
дозатору поліфосфатів. Дозатор поліфосфатів 
знижує рівень утворення кальцієвого осаду, 
підтримуючи протягом часу початкові умови 
теплового обміну та виробництво гарячої по-
бутової води. Котел підготовлений для роботи 
з комплектом дозатору поліфосфатів.

Всі описані вище комплекти постачаються в комп-
лекті з інструкціями з монтажу та експлуатації.

вмикайте циркуляційний насос за допомогою 
головного перемикача на пульті керування. 
Стравити повітря з циркуляційного насосу, 
відкрутивши передню кришку та підтримуючи 
двигун у робочому стані.
Після виконаних дій знову закрутити кришку.

1.11 ВВЕДЕННЯ ГАЗОВОЇ СИСТЕМИ В 
ЕКСПЛУАТАЦІЮ.

Для пуску газової системи необхідно:
- відкрити вікна та двері;
- уникати присутності іскор або відкритого 

полум'я;
- випустити повітря, що міститься в трубі;
- Перевірте герметичність внутрішньої системи 

згідно інструкцій.

1.12 ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ КОТЛА 
(ВКЛЮЧЕННЯ).

З метою видачі Декларації про відповідність, 
передбаченої міністерським декретом 37/2008, 
для введення в експлуатацію котла  необхідно 
виконати такі вимоги:
- перевірити герметичність внутрішньої системи 

згідно вказівок, передбачених правилами;
- перевірити відповідність використовуваного 

газу для цього котла ;
- увімкніть котел і перевірте правильність запа-

лювання;
- перевірте подачу газу та відповідні параметри 

тиску згідно з вказаними в посібнику (Парагр. 
3.16);

- перевірте спрацьовування запобіжного при-
строю у випадку відсутності газу і відповідний 
проміжок часу спрацьовування;

- перевірити спрацювання загального вимика-
ча, встановленого на лінії перед котлом та на 
самому котлі;

1.9 ДИМОВІ ТРУБИ, ДИМАРІ І ДАХОВІ 
ДИМАРІ.

Димарі, каміни та димоходи для відведення 
продуктів згоряння повинні відповідати 
нормативним вимогам.

Розташування терміналів виведення. Терміна-
ли виводу повинні:
- бути розташовані на зовнішніх стінах будівлі;
- бути розташовані таким чином, щоб відстань 

відповідала мінімальним значенням, вказаним 
у чинному технічному регламенті.

Викид продуктів згоряння з котла здійснюється 
в атмосферу природною тягою або димосмоком 
з  з а м к н у т о г о  п р о с т о р у.  В  з а к р и т и х 
приміщеннях з відкритим дахом (вентиляційні 
колодязі, шахти, двори та подібне), що закриті 
з усіх боків, дозволяється пряме виведення 
продуктів горіння пристроїв з натуральною 
або примусовою тягою та витратою тепла від 
4 до 35 кВт, при умові відповідності умовам 
чинних технічних нормативів.

1.10 ЗАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ.
Після виконання приєднання котла перейти 
до заповнення системи через кран заповнення 
(Мал. 2-2). Заповнення системи повинно 
здійснюватися повільно, щоб бульбашки повітря 
у воді, могли виділитись та бути видаленими. 
В котлі наявний автоматичний повітряний 
клапан.  В котлі вбудовано автоматичний клапан-
вантуз, розташований на розповсюджувачі. 
Переконатися, що кришка послаблена. Видалити 
повітря в радіаторах за допомогою ручних 
повітряних кранів. Закрийте ручні повітряні 
крани радіаторів, коли з них потече лише вода.
Закрийте кран заповнення котла, коли манометр 
котла покаже 1,2 бар.

Примітка:: під час цих операцій періодично 
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 A = Доступна висота напору на третій швидкості (гвинт вкручується на 1,5 
обороту порівняно з повністю викрученим регулювальним гвинтом)

 B = Доступна висота напору на другій швидкості (гвинт вкручується на 1,5 
обороту порівняно з повністю викрученим регулювальним гвинтом)

- переконатися, що концентричний термінал 
впуску повітря/випуску димових газів (в разі 
його наявності), не засмічений.

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

Примітка: початкова перевірка котла має 
виконуватись кваліфікованим спеціалістом. 
Гарантія на котел починає діяти з дати 
початкового випробування. Сертифікат 
попередньої початкової перевірки та гарантія 
видаються в руки користувачеві.

1.13 БОЙЛЕР ДЛЯ НАГРІВАННЯ ВОДИ.
Бойлер Zeus kW оснащений накопичувальним 
баком ємністю 45 літрів. Всередині є теплообмін-
на труба, що являє собою змійовик достатнього 
розміру з нержавіючої сталі, що дозволяє значно 
скоротити час нагрівання води. Такі бойлери, 
корпус і литі деталі яких виготовлені з нержаві-
ючої сталі, забезпечують довгий строк служби.
Технології збірки та зварювання (T.I.G.) проду-
мані до найдрібніших деталей для забезпечення 
максимальної надійності.
Нижній контрольний фланець забезпечує прак-
тичне керування котлом і впускною трубою змі-
йовика, а також простоту внутрішньої очистки. 
На кришці фланця встановлені  кріплення для 
з’єднання з системою гарячого водопостачан-
ня (холодний вхід та гарячий вихід) і кришка 
з магнієвим анодом, яким котли стандартно 
оснащуються для захисту внутрішньої частини 
нагрівача води від можливої корозії.
Примітка: слід щорічно проводити із залучен-
ням кваліфікованого спеціаліста (наприклад, 
служби технічної допомоги Immergas) перевірку 
характеристик магнієвого анода нагрівача води. 
До бойлера під’єднується система гарячого 
водопостачання.

1.14 ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС.
Котли серії Zeus kW поставляються з вбудованим 
циркуляційним насосом та трипозиційним елек-
тричним керуванням швидкістю. Експлуатувати 
котел на першій швидкості не рекомендується. 
Для оптимальної роботи котельного агрегату на 
нових системах (монотруба та модулі) рекомен-
дується використовувати циркуляційний насос, 
встановлений на максимальну швидкість. Насос 
вже оснащений конденсатором.

Розблокування насосу (за необхідності). Якщо 
після тривалого простою вал насосу блокуєть-
ся, необхідно відкрутити передню заглушку та 
прокрутити викруткою вал двигуна. Робіть це 
з особливою обережністю, щоб не пошкодити 
його.

1.15 ОПЦІЙНІ КОМПЛЕКТИ.
• Комплект управління для системи, розподі-

леної на зони (за запитом). У тому разі, коли 
користувач бажає розділити систему опален-
ня на зони (максимум три) з можливістю 
регулювання окремо кожної зони та кращої 
подачі води в кожну зону, Immergas за запитом 
постачає комплекти для розділення систем на 
зони. 

• Котел підготовлений для роботи з комплектом 
дозатору поліфосфатів. Дозатор поліфосфатів 
знижує рівень утворення кальцієвого осаду, 
підтримуючи протягом часу початкові умови 
теплового обміну та виробництво гарячої по-
бутової води. Котел підготовлений для роботи 
з комплектом дозатору поліфосфатів.

Всі описані вище комплекти постачаються в комп-
лекті з інструкціями з монтажу та експлуатації.

вмикайте циркуляційний насос за допомогою 
головного перемикача на пульті керування. 
Стравити повітря з циркуляційного насосу, 
відкрутивши передню кришку та підтримуючи 
двигун у робочому стані.
Після виконаних дій знову закрутити кришку.

1.11 ВВЕДЕННЯ ГАЗОВОЇ СИСТЕМИ В 
ЕКСПЛУАТАЦІЮ.

Для пуску газової системи необхідно:
- відкрити вікна та двері;
- уникати присутності іскор або відкритого 

полум'я;
- випустити повітря, що міститься в трубі;
- Перевірте герметичність внутрішньої системи 

згідно інструкцій.

1.12 ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ КОТЛА 
(ВКЛЮЧЕННЯ).

З метою видачі Декларації про відповідність, 
передбаченої міністерським декретом 37/2008, 
для введення в експлуатацію котла  необхідно 
виконати такі вимоги:
- перевірити герметичність внутрішньої системи 

згідно вказівок, передбачених правилами;
- перевірити відповідність використовуваного 

газу для цього котла ;
- увімкніть котел і перевірте правильність запа-

лювання;
- перевірте подачу газу та відповідні параметри 

тиску згідно з вказаними в посібнику (Парагр. 
3.16);

- перевірте спрацьовування запобіжного при-
строю у випадку відсутності газу і відповідний 
проміжок часу спрацьовування;

- перевірити спрацювання загального вимика-
ча, встановленого на лінії перед котлом та на 
самому котлі;

1.9 ДИМОВІ ТРУБИ, ДИМАРІ І ДАХОВІ 
ДИМАРІ.

Димарі, каміни та димоходи для відведення 
продуктів згоряння повинні відповідати 
нормативним вимогам.

Розташування терміналів виведення. Терміна-
ли виводу повинні:
- бути розташовані на зовнішніх стінах будівлі;
- бути розташовані таким чином, щоб відстань 

відповідала мінімальним значенням, вказаним 
у чинному технічному регламенті.

Викид продуктів згоряння з котла здійснюється 
в атмосферу природною тягою або димосмоком 
з  з а м к н у т о г о  п р о с т о р у.  В  з а к р и т и х 
приміщеннях з відкритим дахом (вентиляційні 
колодязі, шахти, двори та подібне), що закриті 
з усіх боків, дозволяється пряме виведення 
продуктів горіння пристроїв з натуральною 
або примусовою тягою та витратою тепла від 
4 до 35 кВт, при умові відповідності умовам 
чинних технічних нормативів.

1.10 ЗАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ.
Після виконання приєднання котла перейти 
до заповнення системи через кран заповнення 
(Мал. 2-2). Заповнення системи повинно 
здійснюватися повільно, щоб бульбашки повітря 
у воді, могли виділитись та бути видаленими. 
В котлі наявний автоматичний повітряний 
клапан.  В котлі вбудовано автоматичний клапан-
вантуз, розташований на розповсюджувачі. 
Переконатися, що кришка послаблена. Видалити 
повітря в радіаторах за допомогою ручних 
повітряних кранів. Закрийте ручні повітряні 
крани радіаторів, коли з них потече лише вода.
Закрийте кран заповнення котла, коли манометр 
котла покаже 1,2 бар.

Примітка:: під час цих операцій періодично 
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 A = Доступна висота напору на третій швидкості (гвинт вкручується на 1,5 
обороту порівняно з повністю викрученим регулювальним гвинтом)

 B = Доступна висота напору на другій швидкості (гвинт вкручується на 1,5 
обороту порівняно з повністю викрученим регулювальним гвинтом)

- переконатися, що концентричний термінал 
впуску повітря/випуску димових газів (в разі 
його наявності), не засмічений.

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

Примітка: початкова перевірка котла має 
виконуватись кваліфікованим спеціалістом. 
Гарантія на котел починає діяти з дати 
початкового випробування. Сертифікат 
попередньої початкової перевірки та гарантія 
видаються в руки користувачеві.

1.13 БОЙЛЕР ДЛЯ НАГРІВАННЯ ВОДИ.
Бойлер Zeus kW оснащений накопичувальним 
баком ємністю 45 літрів. Всередині є теплообмін-
на труба, що являє собою змійовик достатнього 
розміру з нержавіючої сталі, що дозволяє значно 
скоротити час нагрівання води. Такі бойлери, 
корпус і литі деталі яких виготовлені з нержаві-
ючої сталі, забезпечують довгий строк служби.
Технології збірки та зварювання (T.I.G.) проду-
мані до найдрібніших деталей для забезпечення 
максимальної надійності.
Нижній контрольний фланець забезпечує прак-
тичне керування котлом і впускною трубою змі-
йовика, а також простоту внутрішньої очистки. 
На кришці фланця встановлені  кріплення для 
з’єднання з системою гарячого водопостачан-
ня (холодний вхід та гарячий вихід) і кришка 
з магнієвим анодом, яким котли стандартно 
оснащуються для захисту внутрішньої частини 
нагрівача води від можливої корозії.
Примітка: слід щорічно проводити із залучен-
ням кваліфікованого спеціаліста (наприклад, 
служби технічної допомоги Immergas) перевірку 
характеристик магнієвого анода нагрівача води. 
До бойлера під’єднується система гарячого 
водопостачання.

1.14 ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС.
Котли серії Zeus kW поставляються з вбудованим 
циркуляційним насосом та трипозиційним елек-
тричним керуванням швидкістю. Експлуатувати 
котел на першій швидкості не рекомендується. 
Для оптимальної роботи котельного агрегату на 
нових системах (монотруба та модулі) рекомен-
дується використовувати циркуляційний насос, 
встановлений на максимальну швидкість. Насос 
вже оснащений конденсатором.

Розблокування насосу (за необхідності). Якщо 
після тривалого простою вал насосу блокуєть-
ся, необхідно відкрутити передню заглушку та 
прокрутити викруткою вал двигуна. Робіть це 
з особливою обережністю, щоб не пошкодити 
його.

1.15 ОПЦІЙНІ КОМПЛЕКТИ.
• Комплект управління для системи, розподі-

леної на зони (за запитом). У тому разі, коли 
користувач бажає розділити систему опален-
ня на зони (максимум три) з можливістю 
регулювання окремо кожної зони та кращої 
подачі води в кожну зону, Immergas за запитом 
постачає комплекти для розділення систем на 
зони. 

• Котел підготовлений для роботи з комплектом 
дозатору поліфосфатів. Дозатор поліфосфатів 
знижує рівень утворення кальцієвого осаду, 
підтримуючи протягом часу початкові умови 
теплового обміну та виробництво гарячої по-
бутової води. Котел підготовлений для роботи 
з комплектом дозатору поліфосфатів.

Всі описані вище комплекти постачаються в комп-
лекті з інструкціями з монтажу та експлуатації.

вмикайте циркуляційний насос за допомогою 
головного перемикача на пульті керування. 
Стравити повітря з циркуляційного насосу, 
відкрутивши передню кришку та підтримуючи 
двигун у робочому стані.
Після виконаних дій знову закрутити кришку.

1.11 ВВЕДЕННЯ ГАЗОВОЇ СИСТЕМИ В 
ЕКСПЛУАТАЦІЮ.

Для пуску газової системи необхідно:
- відкрити вікна та двері;
- уникати присутності іскор або відкритого 

полум'я;
- випустити повітря, що міститься в трубі;
- Перевірте герметичність внутрішньої системи 

згідно інструкцій.

1.12 ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ КОТЛА 
(ВКЛЮЧЕННЯ).

З метою видачі Декларації про відповідність, 
передбаченої міністерським декретом 37/2008, 
для введення в експлуатацію котла  необхідно 
виконати такі вимоги:
- перевірити герметичність внутрішньої системи 

згідно вказівок, передбачених правилами;
- перевірити відповідність використовуваного 

газу для цього котла ;
- увімкніть котел і перевірте правильність запа-

лювання;
- перевірте подачу газу та відповідні параметри 

тиску згідно з вказаними в посібнику (Парагр. 
3.16);

- перевірте спрацьовування запобіжного при-
строю у випадку відсутності газу і відповідний 
проміжок часу спрацьовування;

- перевірити спрацювання загального вимика-
ча, встановленого на лінії перед котлом та на 
самому котлі;

1.9 ДИМОВІ ТРУБИ, ДИМАРІ І ДАХОВІ 
ДИМАРІ.

Димарі, каміни та димоходи для відведення 
продуктів згоряння повинні відповідати 
нормативним вимогам.

Розташування терміналів виведення. Терміна-
ли виводу повинні:
- бути розташовані на зовнішніх стінах будівлі;
- бути розташовані таким чином, щоб відстань 

відповідала мінімальним значенням, вказаним 
у чинному технічному регламенті.

Викид продуктів згоряння з котла здійснюється 
в атмосферу природною тягою або димосмоком 
з  з а м к н у т о г о  п р о с т о р у.  В  з а к р и т и х 
приміщеннях з відкритим дахом (вентиляційні 
колодязі, шахти, двори та подібне), що закриті 
з усіх боків, дозволяється пряме виведення 
продуктів горіння пристроїв з натуральною 
або примусовою тягою та витратою тепла від 
4 до 35 кВт, при умові відповідності умовам 
чинних технічних нормативів.

1.10 ЗАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ.
Після виконання приєднання котла перейти 
до заповнення системи через кран заповнення 
(Мал. 2-2). Заповнення системи повинно 
здійснюватися повільно, щоб бульбашки повітря 
у воді, могли виділитись та бути видаленими. 
В котлі наявний автоматичний повітряний 
клапан.  В котлі вбудовано автоматичний клапан-
вантуз, розташований на розповсюджувачі. 
Переконатися, що кришка послаблена. Видалити 
повітря в радіаторах за допомогою ручних 
повітряних кранів. Закрийте ручні повітряні 
крани радіаторів, коли з них потече лише вода.
Закрийте кран заповнення котла, коли манометр 
котла покаже 1,2 бар.

Примітка:: під час цих операцій періодично 
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 A = Доступна висота напору на третій швидкості (гвинт вкручується на 1,5 
обороту порівняно з повністю викрученим регулювальним гвинтом)

 B = Доступна висота напору на другій швидкості (гвинт вкручується на 1,5 
обороту порівняно з повністю викрученим регулювальним гвинтом)

- переконатися, що концентричний термінал 
впуску повітря/випуску димових газів (в разі 
його наявності), не засмічений.

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

Примітка: початкова перевірка котла має 
виконуватись кваліфікованим спеціалістом. 
Гарантія на котел починає діяти з дати 
початкового випробування. Сертифікат 
попередньої початкової перевірки та гарантія 
видаються в руки користувачеві.

1.13 БОЙЛЕР ДЛЯ НАГРІВАННЯ ВОДИ.
Бойлер Zeus kW оснащений накопичувальним 
баком ємністю 45 літрів. Всередині є теплообмін-
на труба, що являє собою змійовик достатнього 
розміру з нержавіючої сталі, що дозволяє значно 
скоротити час нагрівання води. Такі бойлери, 
корпус і литі деталі яких виготовлені з нержаві-
ючої сталі, забезпечують довгий строк служби.
Технології збірки та зварювання (T.I.G.) проду-
мані до найдрібніших деталей для забезпечення 
максимальної надійності.
Нижній контрольний фланець забезпечує прак-
тичне керування котлом і впускною трубою змі-
йовика, а також простоту внутрішньої очистки. 
На кришці фланця встановлені  кріплення для 
з’єднання з системою гарячого водопостачан-
ня (холодний вхід та гарячий вихід) і кришка 
з магнієвим анодом, яким котли стандартно 
оснащуються для захисту внутрішньої частини 
нагрівача води від можливої корозії.
Примітка: слід щорічно проводити із залучен-
ням кваліфікованого спеціаліста (наприклад, 
служби технічної допомоги Immergas) перевірку 
характеристик магнієвого анода нагрівача води. 
До бойлера під’єднується система гарячого 
водопостачання.

1.14 ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС.
Котли серії Zeus kW поставляються з вбудованим 
циркуляційним насосом та трипозиційним елек-
тричним керуванням швидкістю. Експлуатувати 
котел на першій швидкості не рекомендується. 
Для оптимальної роботи котельного агрегату на 
нових системах (монотруба та модулі) рекомен-
дується використовувати циркуляційний насос, 
встановлений на максимальну швидкість. Насос 
вже оснащений конденсатором.

Розблокування насосу (за необхідності). Якщо 
після тривалого простою вал насосу блокуєть-
ся, необхідно відкрутити передню заглушку та 
прокрутити викруткою вал двигуна. Робіть це 
з особливою обережністю, щоб не пошкодити 
його.

1.15 ОПЦІЙНІ КОМПЛЕКТИ.
• Комплект управління для системи, розподі-

леної на зони (за запитом). У тому разі, коли 
користувач бажає розділити систему опален-
ня на зони (максимум три) з можливістю 
регулювання окремо кожної зони та кращої 
подачі води в кожну зону, Immergas за запитом 
постачає комплекти для розділення систем на 
зони. 

• Котел підготовлений для роботи з комплектом 
дозатору поліфосфатів. Дозатор поліфосфатів 
знижує рівень утворення кальцієвого осаду, 
підтримуючи протягом часу початкові умови 
теплового обміну та виробництво гарячої по-
бутової води. Котел підготовлений для роботи 
з комплектом дозатору поліфосфатів.

Всі описані вище комплекти постачаються в комп-
лекті з інструкціями з монтажу та експлуатації.

вмикайте циркуляційний насос за допомогою 
головного перемикача на пульті керування. 
Стравити повітря з циркуляційного насосу, 
відкрутивши передню кришку та підтримуючи 
двигун у робочому стані.
Після виконаних дій знову закрутити кришку.

1.11 ВВЕДЕННЯ ГАЗОВОЇ СИСТЕМИ В 
ЕКСПЛУАТАЦІЮ.

Для пуску газової системи необхідно:
- відкрити вікна та двері;
- уникати присутності іскор або відкритого 

полум'я;
- випустити повітря, що міститься в трубі;
- Перевірте герметичність внутрішньої системи 

згідно інструкцій.

1.12 ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ КОТЛА 
(ВКЛЮЧЕННЯ).

З метою видачі Декларації про відповідність, 
передбаченої міністерським декретом 37/2008, 
для введення в експлуатацію котла  необхідно 
виконати такі вимоги:
- перевірити герметичність внутрішньої системи 

згідно вказівок, передбачених правилами;
- перевірити відповідність використовуваного 

газу для цього котла ;
- увімкніть котел і перевірте правильність запа-

лювання;
- перевірте подачу газу та відповідні параметри 

тиску згідно з вказаними в посібнику (Парагр. 
3.16);

- перевірте спрацьовування запобіжного при-
строю у випадку відсутності газу і відповідний 
проміжок часу спрацьовування;

- перевірити спрацювання загального вимика-
ча, встановленого на лінії перед котлом та на 
самому котлі;

1.9 ДИМОВІ ТРУБИ, ДИМАРІ І ДАХОВІ 
ДИМАРІ.

Димарі, каміни та димоходи для відведення 
продуктів згоряння повинні відповідати 
нормативним вимогам.

Розташування терміналів виведення. Терміна-
ли виводу повинні:
- бути розташовані на зовнішніх стінах будівлі;
- бути розташовані таким чином, щоб відстань 

відповідала мінімальним значенням, вказаним 
у чинному технічному регламенті.

Викид продуктів згоряння з котла здійснюється 
в атмосферу природною тягою або димосмоком 
з  з а м к н у т о г о  п р о с т о р у.  В  з а к р и т и х 
приміщеннях з відкритим дахом (вентиляційні 
колодязі, шахти, двори та подібне), що закриті 
з усіх боків, дозволяється пряме виведення 
продуктів горіння пристроїв з натуральною 
або примусовою тягою та витратою тепла від 
4 до 35 кВт, при умові відповідності умовам 
чинних технічних нормативів.

1.10 ЗАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ.
Після виконання приєднання котла перейти 
до заповнення системи через кран заповнення 
(Мал. 2-2). Заповнення системи повинно 
здійснюватися повільно, щоб бульбашки повітря 
у воді, могли виділитись та бути видаленими. 
В котлі наявний автоматичний повітряний 
клапан.  В котлі вбудовано автоматичний клапан-
вантуз, розташований на розповсюджувачі. 
Переконатися, що кришка послаблена. Видалити 
повітря в радіаторах за допомогою ручних 
повітряних кранів. Закрийте ручні повітряні 
крани радіаторів, коли з них потече лише вода.
Закрийте кран заповнення котла, коли манометр 
котла покаже 1,2 бар.

Примітка:: під час цих операцій періодично 
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Клапаны для выхода воздуха на радиаторах должны быть 
тогда закрыты, когда  выходит только вода. Закрыть кран 
наполнения, когда манометр показывает около  1,2 бар.
Примечание: во время этих операций, подключить на 
отдельные интервалы к работе циркулярный насос,  с 
помощью регулятора на приборном щитке. Выпустить 
воздух из циркуляционного насоса, откручивая верхнюю 
заглушку и оставляя включенным мотор.
Подключение газовой установки.

1.12 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ.
Для подключения установки необходимо:
- открыть окна и двери;
- избегать присутствие искр и открытого огня;
- приступить к выдуванию воздуха, находящегося в 

трубопроводе;
- проверить непроницаемость внутренней установки, 

согласно указанием нормативных требований.
1.13 ПРИВЕДЕНИЕ БОЙЛЕРА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

(ВКЛЮЧЕНИЕ).
Для получения Декларации о Соответствии, предусмотренной 
законом, необходимо соблюдать следующие условия для 
приведения бойлеров в эксплуатацию:
- проверить герметичность внутренней установки, согласно 

указанием нормативных требований;
- проверить соответствие используемого газа, с тем на 

который настроен бойлер;
- включить бойлер и проверить правильность зажигания;
- проверить что газовый расход и соответствующие 

давление, отвечает тем, что указанны в паспорте (Параг. 
3.16);

- проверить включение защитного устройства, в случае 
отсутствия газа и затраченное на это время;

- проверить действие рубильника, установленного до 
бойлера и на самом бойлере;

-  проверить, что концентрический выход всасывания/
дымоудаления  (если имеется в наличии), не загорожен.

Если всего одна из этих проверок имеет негативный 
результат, котёл не может быть подключён.

Примечание: начальная проверка бойлера должна 
быть произведенная квалифицированным персоналом. 
Гарантийный срок котла начинается со дня проверки.
Пользователю оставляютя сертификат проверки и 
гарантия.

1.14 ГОРЕЛКА ГОРЯЧЕЙ САНТЕХНИЧЕСКОЙ 
ВОДЫ.

Горелка Zeus kW накопительного типа ёмкостью 45 
литров. Внутри установлен трубный теплообменник из 
нержавеющей стали, больших размеров, закрученнный в 
виде змеевика, что позволяет существенно сократить время 
производства горячей воды. Данный тип горелок: глубокие, 
с оболочкой и  из нержавеющей стали, гарантируют долгий 
срок службы. Детали соеденённые сборкой и сваркой (T.I.G.) 
разработаные в мельчайших деталях, обеспечивают самую 
высокую надёжность.
Нижний инспекционный фланец позволяет удобный 
контроль горелки и трубу теплоообменника, а также 
упрощсет очистку.  На кожухе фланца установленны  
крепления для подсоединия ссантехнической воды (вход 
холодной и выход горячей) и заглушка из  Магниевого Анода 
, серийно оснащённого, для внутренней защиты горелки от 
возможных феноменов коррозии.
Примечание:  проводить ежегодную проверку 
квалифицированным техником (например авторизированная 
сервисная служба компании Immergas), эффективности 
магниевого анода горелки. Горелка предназначена для 
установки в оборотное соеденение сантехнической воды.

1.15 ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС.
Бойлеры серии Eolo Mini поставляются со встроенным 
циркуляционным насосом с трехпозиционным 

электрическим регулятором скорости. Работа на первой 
скорости не рекомендуется из-за получаемой при этом 
малой производительности. Для обеспечения оптимальной 
работы бойлера рекомендуется в новых отопительных 
системах (цельнотрубных и модульных) использовать 
циркуляционный насос на максимальной (третьей) скорости. 
Насос поставляется уже оборудованный конденсатором.

При разблокировании насоса. Если, после долгого простоя 
насос оказывае тс я забл оки рованн ы м, необходимо 
отвернуть переднюю крышку и проверну ть отверткой ва 
л двига теля. Эту операцию следует выполнять с крайней 
осторожностью, чтобы не повредить насос.

1.16 КОМПЛЕКТЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ЗАКАЗУ.
• Комплект вентилей для отопительной системы (опция). 

Конс т ру кция б ойлера позв оляе т установить запорные 
вентили на трубе подачи воды в отопительную систему и 
на трубе возврата воды из системы . Такая установка очень 
удобна с точки зрения работ по техобслуживанию, потому 
что позволяет слить воду из одного бойлера, оставляя при 
этом ее в системе.

• Комплект подстанции зоновой системы (опция). В том 
случае, если вы желаете разделить систему отопления 
на несколько зон (не более трёх) ) для их отдельного 
обслуживания с отдельными настройками. Для 
поддержания высокой подачи воды для каждой зоны, 
Immergas поставляет в виде опции комплект для зоновой 
системы.

• Комплект дозатора полифосфатов (опция). Дозатор 
полифосфатов предотвращает образование известковых 
отложений и сохраняет неизменными во времени 
первоначальные характеристики теплообмена и нагрева 
сантехнической воды. Кострукция бойлера разработана с 
учетом возможности установки дозатора полифосфатов.

Вышеперечисленные комплекты поставляются с 
инструкцией по монтажу и эксплуатации.

 A = Напор достигаемый в системе на третей скорости (болты закрученные на 1,5 оборота 
относительно, полностью открученного регулирующего болта)

 B = Напор достигаемый в системе на второй скорости (болты закрученные на 1,5 оборота 
относительно, полностью открученного регулирующего болта)

Напор достигаемый в системе.
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Клапаны для выхода воздуха на радиаторах должны быть 
тогда закрыты, когда  выходит только вода. Закрыть кран 
наполнения, когда манометр показывает около  1,2 бар.
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Примечание: начальная проверка бойлера должна 
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виде змеевика, что позволяет существенно сократить время 
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срок службы. Детали соеденённые сборкой и сваркой (T.I.G.) 
разработаные в мельчайших деталях, обеспечивают самую 
высокую надёжность.
Нижний инспекционный фланец позволяет удобный 
контроль горелки и трубу теплоообменника, а также 
упрощсет очистку.  На кожухе фланца установленны  
крепления для подсоединия ссантехнической воды (вход 
холодной и выход горячей) и заглушка из  Магниевого Анода 
, серийно оснащённого, для внутренней защиты горелки от 
возможных феноменов коррозии.
Примечание:  проводить ежегодную проверку 
квалифицированным техником (например авторизированная 
сервисная служба компании Immergas), эффективности 
магниевого анода горелки. Горелка предназначена для 
установки в оборотное соеденение сантехнической воды.

1.15 ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС.
Бойлеры серии Eolo Mini поставляются со встроенным 
циркуляционным насосом с трехпозиционным 

электрическим регулятором скорости. Работа на первой 
скорости не рекомендуется из-за получаемой при этом 
малой производительности. Для обеспечения оптимальной 
работы бойлера рекомендуется в новых отопительных 
системах (цельнотрубных и модульных) использовать 
циркуляционный насос на максимальной (третьей) скорости. 
Насос поставляется уже оборудованный конденсатором.

При разблокировании насоса. Если, после долгого простоя 
насос оказывае тс я забл оки рованн ы м, необходимо 
отвернуть переднюю крышку и проверну ть отверткой ва 
л двига теля. Эту операцию следует выполнять с крайней 
осторожностью, чтобы не повредить насос.

1.16 КОМПЛЕКТЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ЗАКАЗУ.
• Комплект вентилей для отопительной системы (опция). 

Конс т ру кция б ойлера позв оляе т установить запорные 
вентили на трубе подачи воды в отопительную систему и 
на трубе возврата воды из системы . Такая установка очень 
удобна с точки зрения работ по техобслуживанию, потому 
что позволяет слить воду из одного бойлера, оставляя при 
этом ее в системе.

• Комплект подстанции зоновой системы (опция). В том 
случае, если вы желаете разделить систему отопления 
на несколько зон (не более трёх) ) для их отдельного 
обслуживания с отдельными настройками. Для 
поддержания высокой подачи воды для каждой зоны, 
Immergas поставляет в виде опции комплект для зоновой 
системы.

• Комплект дозатора полифосфатов (опция). Дозатор 
полифосфатов предотвращает образование известковых 
отложений и сохраняет неизменными во времени 
первоначальные характеристики теплообмена и нагрева 
сантехнической воды. Кострукция бойлера разработана с 
учетом возможности установки дозатора полифосфатов.

Вышеперечисленные комплекты поставляются с 
инструкцией по монтажу и эксплуатации.

 A = Напор достигаемый в системе на третей скорости (болты закрученные на 1,5 оборота 
относительно, полностью открученного регулирующего болта)

 B = Напор достигаемый в системе на второй скорости (болты закрученные на 1,5 оборота 
относительно, полностью открученного регулирующего болта)

Напор достигаемый в системе.
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1.11 SYSTEM FILLING.
Once the boiler is connected, proceed with system 
filling via the filling valve (Fig. 2-2).
Filling is performed at low speed to ensure release 
of air bubbles in the water via the boiler and heating 
system vents.
The boiler has a built-in automatic venting valve 
on the circulator. Check if the cap is loose. Open the 
radiator air vent valves.
Close vent valves only when water is delivered.
Close the filling valve when the boiler pressure gauge 
indicates approx. 1.2 bar.

N.B.: During these operations, turn on the 
circulating pump at intervals by means of the 
main selector switch on the control pane. Vent the 
circulation pump by loosening the front cap and 
keeping the motor running.
Re-tighten the cap afterwards.

1.12 GAS SYSTEM START-UP.
To start up the system proceed as follows:
- open windows and doors;
- avoid presence of sparks or naked flames;
- bleed all air from pipelines;
- check that the internal system is properly sealed 

according to specifications.

1.13 BOILER START-UP (LIGHTING).
For issue of the Declaration of Conformity provided 
for by Italian Law, the following must be performed 
for boiler start-up:
- check that the internal system is properly sealed 

according to specifications;
- ensure that the type of gas used corresponds to 

boiler settings;
- switch on the boiler and ensure correct ignition;

- make sure that the gas flow rate and relevant 
pressure values comply withthose given in the 
manual (Para. 3.16);

- ensure that the safety device is engaged in the event 
of gas supply failureand check activation time;

- check activation of the main circuit-breaker 
selector upstream from theboiler and on the unit;

- check that the concentric intake/exhaust terminal 
(if fitted) is not blocked.

The boiler must not be started up in the event of 
failure to comply with any of the above.
N.B.: The boiler preliminary check must be carried 
out by a qualified technician. The boiler warranty is 
valid as of the date of testing. The test certificate and 
warranty is issued to the user.

1.14 DOMESTIC HOT WATER BOILER 
DEVICE.

The Zeus kW boiler is the accumulation type with 
a capacity of 45 litres. It contains a large coiled 
stainless steel heat exchanger pipe, which allows to 
notably reduce hot water production times. These 
boilers built with stainless steel casing and bottoms, 
guarantee long duration. The assembly concepts and 
welding (T.I.G.) are implemented to the minimum 
detail to ensure maximum reliability.
The lower inspection flange ensures practical control 
of the boiler and the coiled heat exchanger and easy 
internal cleaning. The domestic water attachments 
are found on the flange cover (cold inlet and hot 
outlet) and also the magnesium anode holder cap, 
including the latter, supplied as standard for internal 
protection of the boiler from possible corrosion.
N.B.: every year a skilled technician (e.g. Immergas 
Authorised After-sales Service), must check the 
efficiency of the boiler’s Magnesium Anode. The 
boiler is prepared for introduction of the domestic 
water re-circulation  connection.

1.15 CIRCULATION PUMP.
Zeus kW Range boilers are supplied with a built-in 
circulation pump with 3-position electric speed 
control. The boiler does not operate correctly with 
the circulation pump on first speed. To ensure op-
timal boiler operation, in the case of new systems 
(single pipe and module) it is recommended to 
use the circulation pump at maximum speed. The 
circulation pump is already fitted with a capacitor.

Pump release. If, after a prolonged period of inac-
tivity, the circulation pump is blocked, unscrew the 
front cap and turn the motor shaft using a screwdri-
ver. Take great care during this operation to avoid 
damage to the motor.

1.16 KITS AVAILABLE ON REQUEST.
• Kit of system shutoff valves (on request). The 

boiler is designed for installation of system shutoff 
valves to be placed on delivery and return pipes 
of the connection assembly. This kit is particularly 
useful for maintenance as it allows the boiler to be 
drained separately without having to empty the 
entire system. 

• System zone 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 batching kit (on request). The 
polyphosphate dispenser Reduces  the formation 
of lime-scale and preserves the original heat 
exchange and domestic hot production water 
conditions. The boiler is prepared for application 
of the polyphosphate dispenser kit.

The above kits are supplied complete with instruc-
tions for assembly and use.

 A = Total head available to the plant on the third speed (screws tightened by 1.5 revs with 
respect to the completely loose adjustment screws)

 B = Total head available to the plant on the second speed (screws tightened by 1.5 revs 
with respect to the completely loose adjustment screws).

Total head available to the plant.
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 14 - Бойлер з нерж. сталі 
 15 - Запобіжний клапан 3 бар
 16 - Кран зливу системи
 17 -  Запобіжний клапан 8 бар
 18 - Кран опорожнення бойлера
 19 - Герметична камера
 20 - Витяжний ковпак
 21 - Датчик подачі
 22 - Камера згоряння
 23 - Термостат безпеки
 24 - Пальник
 25 - Електрод розпалу та контролю

1.16 КОМПОНЕНТИ КОТЛА ZEUS 24-28 KW.

Пояснення:
 1 - Відбір тиску негативний сигнал
 2 - Відбір тиску позитивний сигнал
 3 - Пробовідбірники (повітря А) - (дим F)
 4 - Реле тиску диму
 5 - Вентилятор
 6 - Первинний теплообмінник
 7 - Автоматичний повітряний клапан
 8 - Циркуляційний насос котла
 9 - Газовий клапан
 10 - Триходовий клапан (з електроприводом)
 11 - Кран заповнення системи
 12 - Розширювальний бак
 13 - Ємнісний зонд
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Обозначение:
 1 - Точка замера давления отрицательный сигнал
 2 - Точка замера давления положительный сигнал
 3 - Впускные/выпускные отверстия
   (воздух A) - (дымовые газы F)
 4 - Реле давления воздуха
 5 - Вентилятор дымоудаления
 6 - Первичный теплообменник
 7 - Клапан стравления воздуха
 8 - Циркулятор бойлера
 9 - Газовый клапан
 10 - Трехходовой клапан (моторизированный)
 11 - Кран заполнения системы
 12 - Расширительный бак установки
 13 - Санитехническицй зонд

1.17 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ БОЙЛЕРА ZEUS 24-28 KW.

 14 - Бойлер из нержавеющей стали
 15 - Клапан безопасности  3 bar
 16 - Кран для слива воды из системы
 17 - Предохранительный клапан 8 бар
 18 - Кран для слива воды из бойлера
 19 - Камера сгорания
 20 - Вытяжной кожух
 21 - Термопара
 22 - Герметичная камера
 23 - Предохранительный термостат 
 24 - Горелка
 25 - Свечи зажигания / детектирования пламени
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Key:
 1 - Negative signal pressure point
 2 - Positive signal pressure point
 3 - Intake points (air A) - (fumes F)
 4 - Fumes pressure switch
 5 - Fan
 6 - Primary heat exchanger
 7 - Air bleeding valve
 8 - Boiler circulation pump
 9 - Gas valve
 10 - 3-way valve (motorised)
 11 - System filler tap
 12 - System expansion tank
 13 - Domestic hot water probe

1.17 ZEUS 24-28 KW BOILER COMPONENTS.

 14 - Stainless Steel Boiler 
 15 - 3 bar safety valve
 16 - System emptying tap
 17 - 8 bar safety valve
 18 - Boiler emptying tap
 19 - Sealed chamber
 20 - Flue extractor hood
 21 - Delivery probe
 22 - Combustion chamber
 23 - Safety thermostat
 24 - Burner
 25 - Ignition and detection plugs
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 10 - (*) Перемикач температури гарячої 
сантехнічної води

 11 - Перемикач температури опалювання
 12 - Манометр котла

 6 - Світлодіод температури — несправність 
блокування при відмові запалювання

 7 - Світлодіод температури — несправність 
блокування при перегріванні

 8 - Світлодіод температури — несправність 
пресостата диму

 9 - Перемикач Stand-by-Гарячої води для домашніх 
потреб / Дистанційний пульт управління 
- Гаряча вода для домашніх потреб та Опалю-
вання-Reset

2.6 ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ.

Умовні позначення:
 1 - Світлодіод присутності полум'я
 2 - Світлодіод роботи в режимі гарячої води 

для домашніх потреб
 3 - Світлодіод роботи в режимі опалювання
 4 - Світлодіод температури - Аномалія недо-

статньої циркуляції
 5 - Світлодіод температури - Аномалія 

датчика подачі

2 ІНСТРУКЦІЯ ПО 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА  
ОБСЛУГОВУВАННЮ

2.1 ВИКОРИСТАННЯ ЗА 
ПРИЗНАЧЕННЯМ.

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

2.2 ПРАВИЛА ДЛЯ 
ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА 
ЗБЕРІГАННЯ.

Котли опалювальні газові ТМ Immergas повинні 
транспортуватись в оригінальній упаковці відповідно 
до правил, що зазначені на упаковці за допомогою 
міжнародних стандартизованих піктограм.
Температура зовнішнього повітря при транспорту-
ванні повинна бути від - 40 до +40 °С. Так як всі котли 
проходять контроль функціонування, то наявність не 
великої кількості води в теплообміннику цілком мож-
ливе. При дотриманні правил транспортування наяв-
на вода не призводить до виходу з ладу узлів котла.

2.3 ВТОРИННА ПЕРЕРОБКА ТА 
УТИЛІЗАЦІЯ.

Ваш газовий опалювальний котел Immergas та його 
транспортувальна упаковка здебільшого складаються з 
матеріалів, які придатні до вторинного використання.

Котел.
Ваш газовий опалювальний котел Immergas, а також 
приналежності не належать до побутових відходів. 
Простежте за тим, щоб старий котел і, можливо, наявні 
приналежності, були належним чином утилизовані.
Упаковка
Утилізацію транспортувальної упаковки надайте 
спеціалізованому підприємству, що встановило котел.

Увага!
Будь ласка, дотримуйтесь встановлених законом дію-
чих внутрішньодержавних приписів.

2.4 ЧИСТКА ТА ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Увага:теплові апарати повинні проходити пері-
одичне технічне обслуговування (див. у цьому 
зв’язку, в цій книжці, в розділі, призначеному для 
техніка, пункт «щорічний огляд і технічне обслу-
говування обладнання») і періодичні перевірки 
енергоефективності, відповідно до національних, 
регіональних або місцевих норм. Це дозволяє 
зберегти незмінними характеристики безпеки, 
ефективності та функціювання котла.

2.5 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ.
Не піддавати настінний котел дії випаровуванням 
збоку плити для приготування їжі.
Забороняється користуватися котлом дітям та 
недосвідченим особам.
Не торкайтеся терміналу для випуску димових 
газів (в разі його наявності), оскільки він нагрі-
вається до високої температури;
З метою безпеки слідкуйте, щоб концентричний 
термінал для забору повітря/відведення димових 
газів (в разі його наявності), ніколи не був закри-
тий, навіть тимчасово.

Щоб тимчасово відключити котел від мережі, 
необхідно:
a) провести злив води з системи, де не передба-

чено використання антифризів;
b) перейти до каптажу електропостачання, води 

і газу.
При проведенні будівельних робіт або технічного 
обслуговування поблизу димаря або пристроїв 
димовидалення вимкніть котел. Після завершення 
таких робіт викличте кваліфікованого фахівця для 
перевірки роботи трубопроводів та всіх наявних 
пристроїв.
Забороняється очищувати котел або його частини 
легкозаймистими речовинами.
Забороняється залишати ємності від легкозаймис-
тих речовин в приміщенні, де знаходиться котел.

• Увага: використання будь-яких компонентів, які 
споживають електроенергію, означає дотриман-
ня деяких основних правил:

- Не торкайтеся приладу мокрими або вологими 
частинами тіла, або з босими ногами;

- Не тягніть за кабель, не залишайте прилад під 
впливом атмосферних явищ (дощ, сонце, і т.і..);

- Кабелі живлення не повинні бути замінені ко-
ристувачем;

- Якщо кабель пошкоджений, вимкніть живлення 
та зверніться до кваліфікованого фахівця для 
заміни;

- Якщо ви вирішили не використовувати пристрій 
протягом періоду часу, необхідно відключити 
електроживлення.
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 10 - (*) Перемикач температури гарячої 
сантехнічної води

 11 - Перемикач температури опалювання
 12 - Манометр котла

 6 - Світлодіод температури — несправність 
блокування при відмові запалювання

 7 - Світлодіод температури — несправність 
блокування при перегріванні

 8 - Світлодіод температури — несправність 
пресостата диму

 9 - Перемикач Stand-by-Гарячої води для домашніх 
потреб / Дистанційний пульт управління 
- Гаряча вода для домашніх потреб та Опалю-
вання-Reset

2.6 ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ.

Умовні позначення:
 1 - Світлодіод присутності полум'я
 2 - Світлодіод роботи в режимі гарячої води 

для домашніх потреб
 3 - Світлодіод роботи в режимі опалювання
 4 - Світлодіод температури - Аномалія недо-

статньої циркуляції
 5 - Світлодіод температури - Аномалія 

датчика подачі

2 ІНСТРУКЦІЯ ПО 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА  
ОБСЛУГОВУВАННЮ

2.1 ВИКОРИСТАННЯ ЗА 
ПРИЗНАЧЕННЯМ.

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

2.2 ПРАВИЛА ДЛЯ 
ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА 
ЗБЕРІГАННЯ.

Котли опалювальні газові ТМ Immergas повинні 
транспортуватись в оригінальній упаковці відповідно 
до правил, що зазначені на упаковці за допомогою 
міжнародних стандартизованих піктограм.
Температура зовнішнього повітря при транспорту-
ванні повинна бути від - 40 до +40 °С. Так як всі котли 
проходять контроль функціонування, то наявність не 
великої кількості води в теплообміннику цілком мож-
ливе. При дотриманні правил транспортування наяв-
на вода не призводить до виходу з ладу узлів котла.

2.3 ВТОРИННА ПЕРЕРОБКА ТА 
УТИЛІЗАЦІЯ.

Ваш газовий опалювальний котел Immergas та його 
транспортувальна упаковка здебільшого складаються з 
матеріалів, які придатні до вторинного використання.

Котел.
Ваш газовий опалювальний котел Immergas, а також 
приналежності не належать до побутових відходів. 
Простежте за тим, щоб старий котел і, можливо, наявні 
приналежності, були належним чином утилизовані.
Упаковка
Утилізацію транспортувальної упаковки надайте 
спеціалізованому підприємству, що встановило котел.

Увага!
Будь ласка, дотримуйтесь встановлених законом дію-
чих внутрішньодержавних приписів.

2.4 ЧИСТКА ТА ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Увага:теплові апарати повинні проходити пері-
одичне технічне обслуговування (див. у цьому 
зв’язку, в цій книжці, в розділі, призначеному для 
техніка, пункт «щорічний огляд і технічне обслу-
говування обладнання») і періодичні перевірки 
енергоефективності, відповідно до національних, 
регіональних або місцевих норм. Це дозволяє 
зберегти незмінними характеристики безпеки, 
ефективності та функціювання котла.

2.5 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ.
Не піддавати настінний котел дії випаровуванням 
збоку плити для приготування їжі.
Забороняється користуватися котлом дітям та 
недосвідченим особам.
Не торкайтеся терміналу для випуску димових 
газів (в разі його наявності), оскільки він нагрі-
вається до високої температури;
З метою безпеки слідкуйте, щоб концентричний 
термінал для забору повітря/відведення димових 
газів (в разі його наявності), ніколи не був закри-
тий, навіть тимчасово.

Щоб тимчасово відключити котел від мережі, 
необхідно:
a) провести злив води з системи, де не передба-

чено використання антифризів;
b) перейти до каптажу електропостачання, води 

і газу.
При проведенні будівельних робіт або технічного 
обслуговування поблизу димаря або пристроїв 
димовидалення вимкніть котел. Після завершення 
таких робіт викличте кваліфікованого фахівця для 
перевірки роботи трубопроводів та всіх наявних 
пристроїв.
Забороняється очищувати котел або його частини 
легкозаймистими речовинами.
Забороняється залишати ємності від легкозаймис-
тих речовин в приміщенні, де знаходиться котел.

• Увага: використання будь-яких компонентів, які 
споживають електроенергію, означає дотриман-
ня деяких основних правил:

- Не торкайтеся приладу мокрими або вологими 
частинами тіла, або з босими ногами;

- Не тягніть за кабель, не залишайте прилад під 
впливом атмосферних явищ (дощ, сонце, і т.і..);

- Кабелі живлення не повинні бути замінені ко-
ристувачем;

- Якщо кабель пошкоджений, вимкніть живлення 
та зверніться до кваліфікованого фахівця для 
заміни;

- Якщо ви вирішили не використовувати пристрій 
протягом періоду часу, необхідно відключити 
електроживлення.
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 10 - (*) Перемикач температури гарячої 
сантехнічної води

 11 - Перемикач температури опалювання
 12 - Манометр котла

 6 - Світлодіод температури — несправність 
блокування при відмові запалювання

 7 - Світлодіод температури — несправність 
блокування при перегріванні

 8 - Світлодіод температури — несправність 
пресостата диму

 9 - Перемикач Stand-by-Гарячої води для домашніх 
потреб / Дистанційний пульт управління 
- Гаряча вода для домашніх потреб та Опалю-
вання-Reset

2.6 ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ.

Умовні позначення:
 1 - Світлодіод присутності полум'я
 2 - Світлодіод роботи в режимі гарячої води 

для домашніх потреб
 3 - Світлодіод роботи в режимі опалювання
 4 - Світлодіод температури - Аномалія недо-

статньої циркуляції
 5 - Світлодіод температури - Аномалія 

датчика подачі

2 ІНСТРУКЦІЯ ПО 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА  
ОБСЛУГОВУВАННЮ

2.1 ВИКОРИСТАННЯ ЗА 
ПРИЗНАЧЕННЯМ.

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

2.2 ПРАВИЛА ДЛЯ 
ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА 
ЗБЕРІГАННЯ.

Котли опалювальні газові ТМ Immergas повинні 
транспортуватись в оригінальній упаковці відповідно 
до правил, що зазначені на упаковці за допомогою 
міжнародних стандартизованих піктограм.
Температура зовнішнього повітря при транспорту-
ванні повинна бути від - 40 до +40 °С. Так як всі котли 
проходять контроль функціонування, то наявність не 
великої кількості води в теплообміннику цілком мож-
ливе. При дотриманні правил транспортування наяв-
на вода не призводить до виходу з ладу узлів котла.

2.3 ВТОРИННА ПЕРЕРОБКА ТА 
УТИЛІЗАЦІЯ.

Ваш газовий опалювальний котел Immergas та його 
транспортувальна упаковка здебільшого складаються з 
матеріалів, які придатні до вторинного використання.

Котел.
Ваш газовий опалювальний котел Immergas, а також 
приналежності не належать до побутових відходів. 
Простежте за тим, щоб старий котел і, можливо, наявні 
приналежності, були належним чином утилизовані.
Упаковка
Утилізацію транспортувальної упаковки надайте 
спеціалізованому підприємству, що встановило котел.

Увага!
Будь ласка, дотримуйтесь встановлених законом дію-
чих внутрішньодержавних приписів.

2.4 ЧИСТКА ТА ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Увага:теплові апарати повинні проходити пері-
одичне технічне обслуговування (див. у цьому 
зв’язку, в цій книжці, в розділі, призначеному для 
техніка, пункт «щорічний огляд і технічне обслу-
говування обладнання») і періодичні перевірки 
енергоефективності, відповідно до національних, 
регіональних або місцевих норм. Це дозволяє 
зберегти незмінними характеристики безпеки, 
ефективності та функціювання котла.

2.5 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ.
Не піддавати настінний котел дії випаровуванням 
збоку плити для приготування їжі.
Забороняється користуватися котлом дітям та 
недосвідченим особам.
Не торкайтеся терміналу для випуску димових 
газів (в разі його наявності), оскільки він нагрі-
вається до високої температури;
З метою безпеки слідкуйте, щоб концентричний 
термінал для забору повітря/відведення димових 
газів (в разі його наявності), ніколи не був закри-
тий, навіть тимчасово.

Щоб тимчасово відключити котел від мережі, 
необхідно:
a) провести злив води з системи, де не передба-

чено використання антифризів;
b) перейти до каптажу електропостачання, води 

і газу.
При проведенні будівельних робіт або технічного 
обслуговування поблизу димаря або пристроїв 
димовидалення вимкніть котел. Після завершення 
таких робіт викличте кваліфікованого фахівця для 
перевірки роботи трубопроводів та всіх наявних 
пристроїв.
Забороняється очищувати котел або його частини 
легкозаймистими речовинами.
Забороняється залишати ємності від легкозаймис-
тих речовин в приміщенні, де знаходиться котел.

• Увага: використання будь-яких компонентів, які 
споживають електроенергію, означає дотриман-
ня деяких основних правил:

- Не торкайтеся приладу мокрими або вологими 
частинами тіла, або з босими ногами;

- Не тягніть за кабель, не залишайте прилад під 
впливом атмосферних явищ (дощ, сонце, і т.і..);

- Кабелі живлення не повинні бути замінені ко-
ристувачем;

- Якщо кабель пошкоджений, вимкніть живлення 
та зверніться до кваліфікованого фахівця для 
заміни;

- Якщо ви вирішили не використовувати пристрій 
протягом періоду часу, необхідно відключити 
електроживлення.
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 10 - (*) Перемикач температури гарячої 
сантехнічної води

 11 - Перемикач температури опалювання
 12 - Манометр котла

 6 - Світлодіод температури — несправність 
блокування при відмові запалювання

 7 - Світлодіод температури — несправність 
блокування при перегріванні

 8 - Світлодіод температури — несправність 
пресостата диму

 9 - Перемикач Stand-by-Гарячої води для домашніх 
потреб / Дистанційний пульт управління 
- Гаряча вода для домашніх потреб та Опалю-
вання-Reset

2.6 ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ.

Умовні позначення:
 1 - Світлодіод присутності полум'я
 2 - Світлодіод роботи в режимі гарячої води 

для домашніх потреб
 3 - Світлодіод роботи в режимі опалювання
 4 - Світлодіод температури - Аномалія недо-

статньої циркуляції
 5 - Світлодіод температури - Аномалія 

датчика подачі

2 ІНСТРУКЦІЯ ПО 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА  
ОБСЛУГОВУВАННЮ

2.1 ВИКОРИСТАННЯ ЗА 
ПРИЗНАЧЕННЯМ.

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

2.2 ПРАВИЛА ДЛЯ 
ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА 
ЗБЕРІГАННЯ.

Котли опалювальні газові ТМ Immergas повинні 
транспортуватись в оригінальній упаковці відповідно 
до правил, що зазначені на упаковці за допомогою 
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Температура зовнішнього повітря при транспорту-
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Котел.
Ваш газовий опалювальний котел Immergas, а також 
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приналежності, були належним чином утилизовані.
Упаковка
Утилізацію транспортувальної упаковки надайте 
спеціалізованому підприємству, що встановило котел.

Увага!
Будь ласка, дотримуйтесь встановлених законом дію-
чих внутрішньодержавних приписів.

2.4 ЧИСТКА ТА ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ.
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одичне технічне обслуговування (див. у цьому 
зв’язку, в цій книжці, в розділі, призначеному для 
техніка, пункт «щорічний огляд і технічне обслу-
говування обладнання») і періодичні перевірки 
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2.5 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ.
Не піддавати настінний котел дії випаровуванням 
збоку плити для приготування їжі.
Забороняється користуватися котлом дітям та 
недосвідченим особам.
Не торкайтеся терміналу для випуску димових 
газів (в разі його наявності), оскільки він нагрі-
вається до високої температури;
З метою безпеки слідкуйте, щоб концентричний 
термінал для забору повітря/відведення димових 
газів (в разі його наявності), ніколи не був закри-
тий, навіть тимчасово.

Щоб тимчасово відключити котел від мережі, 
необхідно:
a) провести злив води з системи, де не передба-

чено використання антифризів;
b) перейти до каптажу електропостачання, води 

і газу.
При проведенні будівельних робіт або технічного 
обслуговування поблизу димаря або пристроїв 
димовидалення вимкніть котел. Після завершення 
таких робіт викличте кваліфікованого фахівця для 
перевірки роботи трубопроводів та всіх наявних 
пристроїв.
Забороняється очищувати котел або його частини 
легкозаймистими речовинами.
Забороняється залишати ємності від легкозаймис-
тих речовин в приміщенні, де знаходиться котел.

• Увага: використання будь-яких компонентів, які 
споживають електроенергію, означає дотриман-
ня деяких основних правил:

- Не торкайтеся приладу мокрими або вологими 
частинами тіла, або з босими ногами;

- Не тягніть за кабель, не залишайте прилад під 
впливом атмосферних явищ (дощ, сонце, і т.і..);

- Кабелі живлення не повинні бути замінені ко-
ристувачем;

- Якщо кабель пошкоджений, вимкніть живлення 
та зверніться до кваліфікованого фахівця для 
заміни;

- Якщо ви вирішили не використовувати пристрій 
протягом періоду часу, необхідно відключити 
електроживлення.
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Обозначения:
 1 - Светодиод наличия пламени
 2 - Светодиод режим производства горячей 

воды
 3 - Светодиод режим отопления
 4 - Светодиод температуры – недостаточная 

циркуляция 
 5 - Светодиод температуры – Неисправность 

термопары

2.3 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.

 6 - Светодиод температуры - 
Сработала блокировка зажигания

 7 - Светодиод температуры - 
Сработала блокировка перенагрева

 8 - Светодиод температуры – 
Сработало реле давления воздуха

 9 - Регулятор в режиме ожидания –
Производство горячей воды/Дистанционное 
управление – Производство горячей воды и 
отопление-Сброс

 10 - Регулятор ТВС
 11 - Регулятор температуры отопления
 12 - Манометр бойдера

2 ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И  
ПРИМЕНЕНИЮ

2.1 ЧИСТКАИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ.
Внимание: в обязанность пользователю вменяется
обеспечить проведение ежегодного техобслуживания
отопительной системы и, не реже, чем раз в два года,
проверки правильности горения (“контроль дымовых
газов”). Это позволит обеспечить неизменность с 
течением времени таких характеристик, отличающих 
данный бойлер, как надежность и эффективность 
функционирования.
Мы рекомендуем вам заключить договор на проведение 
работ по чистке и техобслуживанию со специалистом, 
обслуживающим вашу территорию.

2.2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ.

Подвесной бойлер не должен подвергаться прямому
воздействию пара, поднимающегося с кухонной плиты .
Запрещается эксплуатация бойлера детьми и лицами, 
не имеющими опыта работы с такими устройствами. 
Нельзя прикасаться к воздуховоду дымоудаления (если 
таковой имеется) так как он может нагреваться до очень 
высокой температуры; соображения безопасности 
требуют, чтобы концентрический воздуховод 
всасывания воздуха/дымоудаления (если таковой 
имеется), не забивался даже на короткое время.
В случае принятия решения о временной
приостановке эсплуатации бойлера следует:
a)  слить вод у из отопительной сис темы за 

исключением того случая, когда предусмотрено 
использование антифриза;

b)  отключить агрегат от газовой магистрали, 
водопровода и сети электропитания.

В случае проведения каких-либо работ вблизи 
воздуховодов или устройств дымоудаления, по их 
завершению следует поручить квалифицировнному 
специалисту проверку функционирования этих 
воздуховодов или устройств.
Не производите чистку агрегата или его частей 
легко воспламеняемыми веществами. Не оставляйте 
огнеопасные вещества или содержащие их емкости в 
помещении, в котором установлен бойлер.

• Внимание: эксплуатация любого устройства, 
потребляющего электроэнергию, подразумевает 
соблюдение некоторых фундаментальных норм:

- нельзя касаться агергата мокрыми или влажными 
частями тела; также нельзя делать этого, если вы 
стоите на полу босыми ногами.

- нельзя дергать за электрические кабели; не допускайте, 
чтобы агрегат подвергался воздействию атмосферных 
агентов (дождь, солнце и т.д.);

- кабель электропитания не должен заменяться самим 
пользователем;

- в случае повреждения кабеля выключите устройство; 
для замены кабеля обращайтесь исключительно к 
квалифицированному специалисту;

- в случае принятия решения о неиспользовании 
агрегата в течение продолжительного времени, 
выключите рубильник электропитания.
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2 USER AND MAINTENANCE  
 INSTRUCTIONS

2.1 CLEANING AND MAINTENANCE.
Important: the heating plants must undergo 
periodical maintenance (regarding this, see in 
the section dedicated to the technician, the point 
relative to “yearly control and maintenance of the 
appliance”) and regular checks of energy efficiency 
in compliance with national, regional or local 
provisions in force.
This ensures that the optimal safety, performance 
and operation characteristics of the boiler remain 
unchanged over time. We recommend stipulating 
a yearly cleaning and maintenance contract with 
your zone technician.

2.2 GENERAL WARNINGS.
Never expose the wall-mounted boiler to direct 
vapours from a cooking surface.
Use of the boiler by unskilled persons or children 
is strictly prohibited.
Do not touch the fumes exhaust terminal (if 
present) due to the high temperature it reaches;
For safety purposes, check that the concentric 
air intake/flue exhaust terminal (if fitted), is not 
blocked.
If temporary shutdown of the boiler is required, 
proceed as follows:
a)  drain the heating system if anti-freeze is not 

used;
b)   shut-off all electrical, water and gas supplies.

In the case of work or maintenance to structures 
located in the vicinity of ducting or devices for 
flue extraction and relative accessories, switch off 
the appliance and on completion of operations 
ensure that a qualified technician checks efficiency 
of the ducting or other devices. Never clean 
the appliance or connected parts with easily 
flammable substances. Never leave containers or 
flammable substances in the same environment 
as the appliance.

• Caution: the use of components involving use 
of electrical power requires some fundamental 
rules to be observed:

- do not touch the appliance with wet or moist 
parts of the body; do not touch when barefoot.

-  never pull electrical cables or leave the appliance 
exposed to atmospheric agents (rain, sunlight, 
etc.);

-  the appliance power cable must not be replaced 
by the user;

-  in the event of damage to the cable, switch off 
the appliance and contact exclusively qualified 
personnel for replacement;

-  if the appliance is not to be used for a certain 
period, disconnect the main power switch..

Key:
 1 - Flame presence LED
 2 - Domestic hot water LED
 3 - Heating function LED
 4 - Temperature LED – Insufficient 

circulation anomaly
 5 - Temperature LED – Delivery probe 

anomaly

2.3 CONTROL PANEL.

 6 - Temperature LED – ignition block
 7 - Temperature LED – Over-temperature 

block
 8 - Temperature LED – Fumes pressure 

switch anomaly
 9 - Stand-by-Domestic water / Remote 

Control - Domestic water and Heating-
Reset Selector switch

 10 - Domestic hot water temperature 
selector switch

 11 - Heating water temperature selector 
switch

 12 - Boiler manometer
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знов включаючи пристрій, ви знову будете мати в 
запасі 5 спроб. Можливо, при першому ввімкненні 
або після тривалого періоду бездіяльності буде 
потрібне втручання для зняття «блокування при 
відмові запалювання». Якщо таке блокування 
відбувається дуже часто, викликати уповноважену 
технічну службу (наприклад, Центр технічного 
обслуговування Immergas).

Блокування запобіжного термостату (при 
перевищенні заданої температури). Під час 
нормальної роботи пристрою, якщо з причини 
якоїсь аномалії відбувається надмірне нагріван-
ня всередині, або має місце аномалія контролю 
за полум'ям, котел переходить в режим блоку-
вання з причини перевищення встановленої 
температури (світлодіод 7 у режимі блимання). 
Для дезактивації "блокування перевищення 
температури" необхідно повернути головний 
перемикач (9) у положення "Перезапуск"/Reset на 
одну мить. Якщо таке блокування відбувається 
дуже часто, викликати уповноважену технічну 
службу (наприклад, Центр технічного обслуго-
вування Immergas).

Несправність реле тиску димових газів Таке від-
бувається, коли заблоковані впускні та випускні 
труби, або якщо заблокований вентилятор. У 
разі відновлення нормальних умов, котел за-
пускається знову без необхідності здійснювати 
перезапуск кнопкою "Reset". Якщо несправність 
не усувається, зверніться до кваліфікованого 
фахівця (наприклад, Служба технічної допомоги 
Immergas).

Блокування опору контактів Може мати місце у 
випадку пошкодження запобіжного термостату 
(перевищення встановленої температури). Котел 
не запускається; необхідно викликати упов-
новажену технічну службу (наприклад, Центр 
технічного обслуговування Immergas).

Блокування стороннього полум'я Може мати 
місце у випадку розсіювання мережі даних або 
аномалії контролю за полум'ям. Котел не за-
пускається; необхідно викликати уповноважену 
технічну службу (наприклад, Центр технічного 
обслуговування Immergas).

Втрата зв'язку з Дистанційним пультом управління 
Це відбувається при під’єднанні до несумісного 
пульта дистанційного керування або у випадку 
збою зв’язку між котлом і CARV2 або CRD. 
Спробувати встановити зв'язок, вимкнувши 
котел та перевівши перемикач (9) в положення 
(). Якщо і після вимкнення/ввімкнення CARV2 
не віднаходиться, котел переходить у режим 
локальної роботи, а отже працює, використовуючи 
команди, що маються на котельному агрегаті. 
Якщо явище виникає надто часто, зверніться за 
допомогою до фахівця (наприклад, в Уповно- 
важений Сервісний Центр Immergas).

Повідомлення і діагностика — відображення на 
дисплеї Comando Amico RemotoV2 (опціонально). 
Під час нормальної роботи котла на дисплеї пульта 
ДКV2 (CARV2 або ДК CRD)  відображається значення 
температури довкілля. В разі несправності чи 
аномалії індикатор температури замінюється 
відповідним кодом помилки в таблиці (парагр. 2-5).

Увага: якщо перевести котел у режим stand-by «
» на ДК CARV2, на ДК CRD з’явиться символ 

помилки з’єднання і код помилки «31E». При цьому 
дистанційне керування підтримується без втрати 
збережених програм.

2.9 ВИМИКАННЯ КОТЛА.
Вимкнути головний перемикач (9), перевівши 
його у положення “ ” (світлодіоди від 1 до 8 
вимкнені), вимкнути зовнішній вимикач котла, 
закрити газовий кран по лінії перед пристроєм. 
Не залишати котел підключеним без необхідності, 
коли він не використовується протягом тривалого 
часу.

Порушення в роботі
Світлодіод 
у режимі 

блимання

Дисплей 
дистан-
ційний

Відмова зонду нагріва-
ча води

СВІТЛО-
ДІОД 2 12

Циркуляція 
недостатня

СВІТЛО-
ДІОД 4 ( ) 27

Несправність датчика 
подачі до системи 
опалення

СВІТЛО-
ДІОД 5 ( ) 05

Блокування через від-
сутність запалювання

СВІТЛО-
ДІОД 6 ( ) 01

Блокування запобіж-
ного термостату (при 
перевищенні заданої 
температури).

СВІТЛО-
ДІОД 7 ( ) 02

Несправність реле 
тиску димових газів

СВІТЛО-
ДІОД 8 ( ) 11

Блокування опору 
контактів

СВІТЛОДІОД 
2 ( ) ита

СВІТЛОДІОД 
7 ( ) 

блимають 
одночасно

04

Блокування сторон-
нього полум'я

СВІТЛО-
ДІОД 2 ( ) 
і СВІТЛО-

ДІОД 7 (
) блимають 
одночасно

20

Втрата зв'язку з 
Дистанційним пультом 
управління

Світлодіоди 
2 та 3 блима-
ють по черзі 

(
) 

( )

31

Відмова зонда нагрівача води. Якщо плата 
виявляє відмову зонда NTC нагрівача, котел не 
запускає нагрів води, але залишається у режимі 
опалення; необхідно звернутись до кваліфіко-
ваного техніка (наприклад, до служби технічної 
підтримки Immergas).

Циркуляція води недостатня. Виникає при 
перегріві котла з причин недостатньої цирку-
ляції води в основній системі; причиною цього 
може бути: 

- погана циркуляція в системі; перевірте, чи закри-
тий клапан контуру опалення і переконайтесь, 
що система повністю вільна від повітря (позбав-
лена повітря);

- циркуляційний насос заблокований; повинні 
бути здійснені заходи для розблокування цир-
куляційного насоса.

Якщо таке блокування відбувається дуже часто, 
викликати уповноважену технічну службу (напри-
клад, Центр технічного обслуговування Immergas).

Неполадка датчика потоку системи опалення. 
Якщо плата визначає відмову зонда NTC (код 
05) системи подавання, котел не запускається; 
необхідно звернутись до кваліфікованого техніка 
(наприклад, до служби технічної підтримки 
Immergas).

Блокування через відсутність розпалювання. 
При кожному запиті на опалення приміщення 
або виробництво гарячої води котельний агрегат 
вмикається автоматично. Якщо пальник не 
запалився впродовж 10 секунд, котел очікуватиме 
впродовж 30 секунд, повторіть спробу, і якщо 
друга спроба не вдасться, котел переходить у 
«блокування при відмові запалювання» (блимає 
світлодіод 6).  Для того, щоб зняти «блокування 
при відмові запалювання» необхідно повернути 
головний перемикач (9) на короткий момент у 
положення скидання. Таку спробу перезапуску 
можна повторювати до 5 разів підряд, після чого 
ця функція дезактивується на протязі наступної 
години; можна повторити спробу через кожну 
годину по 5 разів за одну спробу. Виключаючи і 

2.7 УВІМКНЕННЯ КОТЛА.
Перед вмиканням перевірити, щоб система була 
наповнена водою, щоб стрілка манометру (12) 
вказувала на величину між 1 ÷ 1,2 бар.
- Відкрийте газовий кран перед котлом.
- Повертати загальний перемикач (9) до положення 

"Гаряча вода/ Пульт управління Amico Remotoб 
Версія 2" (Sanitario/Comando Amico RemotoV2) 
(CARV2) () або "Гаряча вода та Опалювання 
(Sanitario e Riscaldamento) ( ).

Зауваження: При встановленні головного пере-
микача (9) в одне з вищезазначених положень 
наявність напруги буде відмічено вмиканням у 
постійному режимі одного зі світлодіодів від 4 до 
8, що вказують на температуру води на виході з 
основного теплообмінника.

Увага: вмикання одного зі світлодіодів від 4 до 8 
вказує на наявність аномалії, про яку йдеться у 
наступному параграфі.

Робота котла у режимі гарячої води для домашніх 
потреб або в режимі опалювання відмічається 
відповідно вмиканням у постійному режимі 
світлодіодів 2 або 3 (при відсутності дистанцій-
них команд).

• Використання дистанційного керуванняV2 
(опціонально). При перемикачі (9) у положенні 
() та приєднаному Дистанційному пульті, 
перемикачі котла (10) та (11) вимкнені. Параметри 
керування котлом можна встановити з пульта 
дистанційного керуванняV2. Про приєднання 
Дистанційного пульту свідчить тимчасове та 
постійне ввімкнення світлодіодів 2 та 3 (). У 
присутності Дистанційного пульту на пульті 
управління також відображаються показання 
щодо температури та можливих аномалій.

• Функціонування без Дистанційного пульту. 
З перемикачем (9) у положенні () перемикач 
регулюв ання опа лення (11)  вимкнено, 
температура гарячої води для домашніх потреб 
регулюється перемикачем (10). При перемикачеві 
в положенні () перемикач регулювання 
опалювання (11) служить для регулювання 
температури радіаторів, а для гарячої води 
використовується той же перемикач (10). 
При повертанні за годинниковою стрілкою 
температура збільшується, а при повертанні 
проти годинникової стрілки зменшується.

З цього моменту котельний агрегат працює в 
автоматичному режимі. При відсутності запиту 
на тепло (опалення чи гаряча вода для домашніх 
потреб) котел переходить в режим "очікування", 
при цьому котел живиться без присутності 
полум'я (світлодіод температури котла ввімкне-
ний). Кожного разу при ввімкненні запальника 
на присутність  полум'я вказує зелений світлодіод 
1 ( ), що вмикається.

Примітка: котел може запускатись автоматично, 
коли активовано функцію захисту від замерзання.

2.8 СИГНАЛИ ПРО НЕСПРАВНОСТІ ТА 
АНОМАЛІЇ.

Котел Zeus kW сигналізує про відмови блиманням 
одного з світлодіодів з 4 по 8 або світлодіодів 1 та 
2 одночасно зі світлодіодом 7. На опціональному 
пульті дистанційного керування код помилки буде 
відображатись за допомогою цифрового коду, 
якому передує літера 1> E (наприклад, CARV2 = 
Exx, CRD = xxE)
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знов включаючи пристрій, ви знову будете мати в 
запасі 5 спроб. Можливо, при першому ввімкненні 
або після тривалого періоду бездіяльності буде 
потрібне втручання для зняття «блокування при 
відмові запалювання». Якщо таке блокування 
відбувається дуже часто, викликати уповноважену 
технічну службу (наприклад, Центр технічного 
обслуговування Immergas).

Блокування запобіжного термостату (при 
перевищенні заданої температури). Під час 
нормальної роботи пристрою, якщо з причини 
якоїсь аномалії відбувається надмірне нагріван-
ня всередині, або має місце аномалія контролю 
за полум'ям, котел переходить в режим блоку-
вання з причини перевищення встановленої 
температури (світлодіод 7 у режимі блимання). 
Для дезактивації "блокування перевищення 
температури" необхідно повернути головний 
перемикач (9) у положення "Перезапуск"/Reset на 
одну мить. Якщо таке блокування відбувається 
дуже часто, викликати уповноважену технічну 
службу (наприклад, Центр технічного обслуго-
вування Immergas).

Несправність реле тиску димових газів Таке від-
бувається, коли заблоковані впускні та випускні 
труби, або якщо заблокований вентилятор. У 
разі відновлення нормальних умов, котел за-
пускається знову без необхідності здійснювати 
перезапуск кнопкою "Reset". Якщо несправність 
не усувається, зверніться до кваліфікованого 
фахівця (наприклад, Служба технічної допомоги 
Immergas).

Блокування опору контактів Може мати місце у 
випадку пошкодження запобіжного термостату 
(перевищення встановленої температури). Котел 
не запускається; необхідно викликати упов-
новажену технічну службу (наприклад, Центр 
технічного обслуговування Immergas).

Блокування стороннього полум'я Може мати 
місце у випадку розсіювання мережі даних або 
аномалії контролю за полум'ям. Котел не за-
пускається; необхідно викликати уповноважену 
технічну службу (наприклад, Центр технічного 
обслуговування Immergas).

Втрата зв'язку з Дистанційним пультом управління 
Це відбувається при під’єднанні до несумісного 
пульта дистанційного керування або у випадку 
збою зв’язку між котлом і CARV2 або CRD. 
Спробувати встановити зв'язок, вимкнувши 
котел та перевівши перемикач (9) в положення 
(). Якщо і після вимкнення/ввімкнення CARV2 
не віднаходиться, котел переходить у режим 
локальної роботи, а отже працює, використовуючи 
команди, що маються на котельному агрегаті. 
Якщо явище виникає надто часто, зверніться за 
допомогою до фахівця (наприклад, в Уповно- 
важений Сервісний Центр Immergas).

Повідомлення і діагностика — відображення на 
дисплеї Comando Amico RemotoV2 (опціонально). 
Під час нормальної роботи котла на дисплеї пульта 
ДКV2 (CARV2 або ДК CRD)  відображається значення 
температури довкілля. В разі несправності чи 
аномалії індикатор температури замінюється 
відповідним кодом помилки в таблиці (парагр. 2-5).

Увага: якщо перевести котел у режим stand-by «
» на ДК CARV2, на ДК CRD з’явиться символ 

помилки з’єднання і код помилки «31E». При цьому 
дистанційне керування підтримується без втрати 
збережених програм.

2.9 ВИМИКАННЯ КОТЛА.
Вимкнути головний перемикач (9), перевівши 
його у положення “ ” (світлодіоди від 1 до 8 
вимкнені), вимкнути зовнішній вимикач котла, 
закрити газовий кран по лінії перед пристроєм. 
Не залишати котел підключеним без необхідності, 
коли він не використовується протягом тривалого 
часу.

Порушення в роботі
Світлодіод 
у режимі 

блимання

Дисплей 
дистан-
ційний

Відмова зонду нагріва-
ча води

СВІТЛО-
ДІОД 2 12

Циркуляція 
недостатня

СВІТЛО-
ДІОД 4 ( ) 27

Несправність датчика 
подачі до системи 
опалення

СВІТЛО-
ДІОД 5 ( ) 05

Блокування через від-
сутність запалювання

СВІТЛО-
ДІОД 6 ( ) 01

Блокування запобіж-
ного термостату (при 
перевищенні заданої 
температури).

СВІТЛО-
ДІОД 7 ( ) 02

Несправність реле 
тиску димових газів

СВІТЛО-
ДІОД 8 ( ) 11

Блокування опору 
контактів

СВІТЛОДІОД 
2 ( ) ита

СВІТЛОДІОД 
7 ( ) 

блимають 
одночасно

04

Блокування сторон-
нього полум'я

СВІТЛО-
ДІОД 2 ( ) 
і СВІТЛО-

ДІОД 7 (
) блимають 
одночасно

20

Втрата зв'язку з 
Дистанційним пультом 
управління

Світлодіоди 
2 та 3 блима-
ють по черзі 

(
) 

( )
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Відмова зонда нагрівача води. Якщо плата 
виявляє відмову зонда NTC нагрівача, котел не 
запускає нагрів води, але залишається у режимі 
опалення; необхідно звернутись до кваліфіко-
ваного техніка (наприклад, до служби технічної 
підтримки Immergas).

Циркуляція води недостатня. Виникає при 
перегріві котла з причин недостатньої цирку-
ляції води в основній системі; причиною цього 
може бути: 

- погана циркуляція в системі; перевірте, чи закри-
тий клапан контуру опалення і переконайтесь, 
що система повністю вільна від повітря (позбав-
лена повітря);

- циркуляційний насос заблокований; повинні 
бути здійснені заходи для розблокування цир-
куляційного насоса.

Якщо таке блокування відбувається дуже часто, 
викликати уповноважену технічну службу (напри-
клад, Центр технічного обслуговування Immergas).

Неполадка датчика потоку системи опалення. 
Якщо плата визначає відмову зонда NTC (код 
05) системи подавання, котел не запускається; 
необхідно звернутись до кваліфікованого техніка 
(наприклад, до служби технічної підтримки 
Immergas).

Блокування через відсутність розпалювання. 
При кожному запиті на опалення приміщення 
або виробництво гарячої води котельний агрегат 
вмикається автоматично. Якщо пальник не 
запалився впродовж 10 секунд, котел очікуватиме 
впродовж 30 секунд, повторіть спробу, і якщо 
друга спроба не вдасться, котел переходить у 
«блокування при відмові запалювання» (блимає 
світлодіод 6).  Для того, щоб зняти «блокування 
при відмові запалювання» необхідно повернути 
головний перемикач (9) на короткий момент у 
положення скидання. Таку спробу перезапуску 
можна повторювати до 5 разів підряд, після чого 
ця функція дезактивується на протязі наступної 
години; можна повторити спробу через кожну 
годину по 5 разів за одну спробу. Виключаючи і 

2.7 УВІМКНЕННЯ КОТЛА.
Перед вмиканням перевірити, щоб система була 
наповнена водою, щоб стрілка манометру (12) 
вказувала на величину між 1 ÷ 1,2 бар.
- Відкрийте газовий кран перед котлом.
- Повертати загальний перемикач (9) до положення 

"Гаряча вода/ Пульт управління Amico Remotoб 
Версія 2" (Sanitario/Comando Amico RemotoV2) 
(CARV2) () або "Гаряча вода та Опалювання 
(Sanitario e Riscaldamento) ( ).

Зауваження: При встановленні головного пере-
микача (9) в одне з вищезазначених положень 
наявність напруги буде відмічено вмиканням у 
постійному режимі одного зі світлодіодів від 4 до 
8, що вказують на температуру води на виході з 
основного теплообмінника.

Увага: вмикання одного зі світлодіодів від 4 до 8 
вказує на наявність аномалії, про яку йдеться у 
наступному параграфі.

Робота котла у режимі гарячої води для домашніх 
потреб або в режимі опалювання відмічається 
відповідно вмиканням у постійному режимі 
світлодіодів 2 або 3 (при відсутності дистанцій-
них команд).

• Використання дистанційного керуванняV2 
(опціонально). При перемикачі (9) у положенні 
() та приєднаному Дистанційному пульті, 
перемикачі котла (10) та (11) вимкнені. Параметри 
керування котлом можна встановити з пульта 
дистанційного керуванняV2. Про приєднання 
Дистанційного пульту свідчить тимчасове та 
постійне ввімкнення світлодіодів 2 та 3 (). У 
присутності Дистанційного пульту на пульті 
управління також відображаються показання 
щодо температури та можливих аномалій.

• Функціонування без Дистанційного пульту. 
З перемикачем (9) у положенні () перемикач 
регулюв ання опа лення (11)  вимкнено, 
температура гарячої води для домашніх потреб 
регулюється перемикачем (10). При перемикачеві 
в положенні () перемикач регулювання 
опалювання (11) служить для регулювання 
температури радіаторів, а для гарячої води 
використовується той же перемикач (10). 
При повертанні за годинниковою стрілкою 
температура збільшується, а при повертанні 
проти годинникової стрілки зменшується.

З цього моменту котельний агрегат працює в 
автоматичному режимі. При відсутності запиту 
на тепло (опалення чи гаряча вода для домашніх 
потреб) котел переходить в режим "очікування", 
при цьому котел живиться без присутності 
полум'я (світлодіод температури котла ввімкне-
ний). Кожного разу при ввімкненні запальника 
на присутність  полум'я вказує зелений світлодіод 
1 ( ), що вмикається.

Примітка: котел може запускатись автоматично, 
коли активовано функцію захисту від замерзання.

2.8 СИГНАЛИ ПРО НЕСПРАВНОСТІ ТА 
АНОМАЛІЇ.

Котел Zeus kW сигналізує про відмови блиманням 
одного з світлодіодів з 4 по 8 або світлодіодів 1 та 
2 одночасно зі світлодіодом 7. На опціональному 
пульті дистанційного керування код помилки буде 
відображатись за допомогою цифрового коду, 
якому передує літера 1> E (наприклад, CARV2 = 
Exx, CRD = xxE)
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знов включаючи пристрій, ви знову будете мати в 
запасі 5 спроб. Можливо, при першому ввімкненні 
або після тривалого періоду бездіяльності буде 
потрібне втручання для зняття «блокування при 
відмові запалювання». Якщо таке блокування 
відбувається дуже часто, викликати уповноважену 
технічну службу (наприклад, Центр технічного 
обслуговування Immergas).

Блокування запобіжного термостату (при 
перевищенні заданої температури). Під час 
нормальної роботи пристрою, якщо з причини 
якоїсь аномалії відбувається надмірне нагріван-
ня всередині, або має місце аномалія контролю 
за полум'ям, котел переходить в режим блоку-
вання з причини перевищення встановленої 
температури (світлодіод 7 у режимі блимання). 
Для дезактивації "блокування перевищення 
температури" необхідно повернути головний 
перемикач (9) у положення "Перезапуск"/Reset на 
одну мить. Якщо таке блокування відбувається 
дуже часто, викликати уповноважену технічну 
службу (наприклад, Центр технічного обслуго-
вування Immergas).

Несправність реле тиску димових газів Таке від-
бувається, коли заблоковані впускні та випускні 
труби, або якщо заблокований вентилятор. У 
разі відновлення нормальних умов, котел за-
пускається знову без необхідності здійснювати 
перезапуск кнопкою "Reset". Якщо несправність 
не усувається, зверніться до кваліфікованого 
фахівця (наприклад, Служба технічної допомоги 
Immergas).

Блокування опору контактів Може мати місце у 
випадку пошкодження запобіжного термостату 
(перевищення встановленої температури). Котел 
не запускається; необхідно викликати упов-
новажену технічну службу (наприклад, Центр 
технічного обслуговування Immergas).

Блокування стороннього полум'я Може мати 
місце у випадку розсіювання мережі даних або 
аномалії контролю за полум'ям. Котел не за-
пускається; необхідно викликати уповноважену 
технічну службу (наприклад, Центр технічного 
обслуговування Immergas).

Втрата зв'язку з Дистанційним пультом управління 
Це відбувається при під’єднанні до несумісного 
пульта дистанційного керування або у випадку 
збою зв’язку між котлом і CARV2 або CRD. 
Спробувати встановити зв'язок, вимкнувши 
котел та перевівши перемикач (9) в положення 
(). Якщо і після вимкнення/ввімкнення CARV2 
не віднаходиться, котел переходить у режим 
локальної роботи, а отже працює, використовуючи 
команди, що маються на котельному агрегаті. 
Якщо явище виникає надто часто, зверніться за 
допомогою до фахівця (наприклад, в Уповно- 
важений Сервісний Центр Immergas).

Повідомлення і діагностика — відображення на 
дисплеї Comando Amico RemotoV2 (опціонально). 
Під час нормальної роботи котла на дисплеї пульта 
ДКV2 (CARV2 або ДК CRD)  відображається значення 
температури довкілля. В разі несправності чи 
аномалії індикатор температури замінюється 
відповідним кодом помилки в таблиці (парагр. 2-5).

Увага: якщо перевести котел у режим stand-by «
» на ДК CARV2, на ДК CRD з’явиться символ 

помилки з’єднання і код помилки «31E». При цьому 
дистанційне керування підтримується без втрати 
збережених програм.

2.9 ВИМИКАННЯ КОТЛА.
Вимкнути головний перемикач (9), перевівши 
його у положення “ ” (світлодіоди від 1 до 8 
вимкнені), вимкнути зовнішній вимикач котла, 
закрити газовий кран по лінії перед пристроєм. 
Не залишати котел підключеним без необхідності, 
коли він не використовується протягом тривалого 
часу.

Порушення в роботі
Світлодіод 
у режимі 

блимання

Дисплей 
дистан-
ційний

Відмова зонду нагріва-
ча води

СВІТЛО-
ДІОД 2 12

Циркуляція 
недостатня

СВІТЛО-
ДІОД 4 ( ) 27

Несправність датчика 
подачі до системи 
опалення

СВІТЛО-
ДІОД 5 ( ) 05

Блокування через від-
сутність запалювання

СВІТЛО-
ДІОД 6 ( ) 01

Блокування запобіж-
ного термостату (при 
перевищенні заданої 
температури).

СВІТЛО-
ДІОД 7 ( ) 02

Несправність реле 
тиску димових газів

СВІТЛО-
ДІОД 8 ( ) 11

Блокування опору 
контактів

СВІТЛОДІОД 
2 ( ) ита

СВІТЛОДІОД 
7 ( ) 

блимають 
одночасно

04

Блокування сторон-
нього полум'я

СВІТЛО-
ДІОД 2 ( ) 
і СВІТЛО-

ДІОД 7 (
) блимають 
одночасно

20

Втрата зв'язку з 
Дистанційним пультом 
управління

Світлодіоди 
2 та 3 блима-
ють по черзі 

(
) 

( )

31

Відмова зонда нагрівача води. Якщо плата 
виявляє відмову зонда NTC нагрівача, котел не 
запускає нагрів води, але залишається у режимі 
опалення; необхідно звернутись до кваліфіко-
ваного техніка (наприклад, до служби технічної 
підтримки Immergas).

Циркуляція води недостатня. Виникає при 
перегріві котла з причин недостатньої цирку-
ляції води в основній системі; причиною цього 
може бути: 

- погана циркуляція в системі; перевірте, чи закри-
тий клапан контуру опалення і переконайтесь, 
що система повністю вільна від повітря (позбав-
лена повітря);

- циркуляційний насос заблокований; повинні 
бути здійснені заходи для розблокування цир-
куляційного насоса.

Якщо таке блокування відбувається дуже часто, 
викликати уповноважену технічну службу (напри-
клад, Центр технічного обслуговування Immergas).

Неполадка датчика потоку системи опалення. 
Якщо плата визначає відмову зонда NTC (код 
05) системи подавання, котел не запускається; 
необхідно звернутись до кваліфікованого техніка 
(наприклад, до служби технічної підтримки 
Immergas).

Блокування через відсутність розпалювання. 
При кожному запиті на опалення приміщення 
або виробництво гарячої води котельний агрегат 
вмикається автоматично. Якщо пальник не 
запалився впродовж 10 секунд, котел очікуватиме 
впродовж 30 секунд, повторіть спробу, і якщо 
друга спроба не вдасться, котел переходить у 
«блокування при відмові запалювання» (блимає 
світлодіод 6).  Для того, щоб зняти «блокування 
при відмові запалювання» необхідно повернути 
головний перемикач (9) на короткий момент у 
положення скидання. Таку спробу перезапуску 
можна повторювати до 5 разів підряд, після чого 
ця функція дезактивується на протязі наступної 
години; можна повторити спробу через кожну 
годину по 5 разів за одну спробу. Виключаючи і 

2.7 УВІМКНЕННЯ КОТЛА.
Перед вмиканням перевірити, щоб система була 
наповнена водою, щоб стрілка манометру (12) 
вказувала на величину між 1 ÷ 1,2 бар.
- Відкрийте газовий кран перед котлом.
- Повертати загальний перемикач (9) до положення 

"Гаряча вода/ Пульт управління Amico Remotoб 
Версія 2" (Sanitario/Comando Amico RemotoV2) 
(CARV2) () або "Гаряча вода та Опалювання 
(Sanitario e Riscaldamento) ( ).

Зауваження: При встановленні головного пере-
микача (9) в одне з вищезазначених положень 
наявність напруги буде відмічено вмиканням у 
постійному режимі одного зі світлодіодів від 4 до 
8, що вказують на температуру води на виході з 
основного теплообмінника.

Увага: вмикання одного зі світлодіодів від 4 до 8 
вказує на наявність аномалії, про яку йдеться у 
наступному параграфі.

Робота котла у режимі гарячої води для домашніх 
потреб або в режимі опалювання відмічається 
відповідно вмиканням у постійному режимі 
світлодіодів 2 або 3 (при відсутності дистанцій-
них команд).

• Використання дистанційного керуванняV2 
(опціонально). При перемикачі (9) у положенні 
() та приєднаному Дистанційному пульті, 
перемикачі котла (10) та (11) вимкнені. Параметри 
керування котлом можна встановити з пульта 
дистанційного керуванняV2. Про приєднання 
Дистанційного пульту свідчить тимчасове та 
постійне ввімкнення світлодіодів 2 та 3 (). У 
присутності Дистанційного пульту на пульті 
управління також відображаються показання 
щодо температури та можливих аномалій.

• Функціонування без Дистанційного пульту. 
З перемикачем (9) у положенні () перемикач 
регулюв ання опа лення (11)  вимкнено, 
температура гарячої води для домашніх потреб 
регулюється перемикачем (10). При перемикачеві 
в положенні () перемикач регулювання 
опалювання (11) служить для регулювання 
температури радіаторів, а для гарячої води 
використовується той же перемикач (10). 
При повертанні за годинниковою стрілкою 
температура збільшується, а при повертанні 
проти годинникової стрілки зменшується.

З цього моменту котельний агрегат працює в 
автоматичному режимі. При відсутності запиту 
на тепло (опалення чи гаряча вода для домашніх 
потреб) котел переходить в режим "очікування", 
при цьому котел живиться без присутності 
полум'я (світлодіод температури котла ввімкне-
ний). Кожного разу при ввімкненні запальника 
на присутність  полум'я вказує зелений світлодіод 
1 ( ), що вмикається.

Примітка: котел може запускатись автоматично, 
коли активовано функцію захисту від замерзання.

2.8 СИГНАЛИ ПРО НЕСПРАВНОСТІ ТА 
АНОМАЛІЇ.

Котел Zeus kW сигналізує про відмови блиманням 
одного з світлодіодів з 4 по 8 або світлодіодів 1 та 
2 одночасно зі світлодіодом 7. На опціональному 
пульті дистанційного керування код помилки буде 
відображатись за допомогою цифрового коду, 
якому передує літера 1> E (наприклад, CARV2 = 
Exx, CRD = xxE)
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знов включаючи пристрій, ви знову будете мати в 
запасі 5 спроб. Можливо, при першому ввімкненні 
або після тривалого періоду бездіяльності буде 
потрібне втручання для зняття «блокування при 
відмові запалювання». Якщо таке блокування 
відбувається дуже часто, викликати уповноважену 
технічну службу (наприклад, Центр технічного 
обслуговування Immergas).

Блокування запобіжного термостату (при 
перевищенні заданої температури). Під час 
нормальної роботи пристрою, якщо з причини 
якоїсь аномалії відбувається надмірне нагріван-
ня всередині, або має місце аномалія контролю 
за полум'ям, котел переходить в режим блоку-
вання з причини перевищення встановленої 
температури (світлодіод 7 у режимі блимання). 
Для дезактивації "блокування перевищення 
температури" необхідно повернути головний 
перемикач (9) у положення "Перезапуск"/Reset на 
одну мить. Якщо таке блокування відбувається 
дуже часто, викликати уповноважену технічну 
службу (наприклад, Центр технічного обслуго-
вування Immergas).

Несправність реле тиску димових газів Таке від-
бувається, коли заблоковані впускні та випускні 
труби, або якщо заблокований вентилятор. У 
разі відновлення нормальних умов, котел за-
пускається знову без необхідності здійснювати 
перезапуск кнопкою "Reset". Якщо несправність 
не усувається, зверніться до кваліфікованого 
фахівця (наприклад, Служба технічної допомоги 
Immergas).

Блокування опору контактів Може мати місце у 
випадку пошкодження запобіжного термостату 
(перевищення встановленої температури). Котел 
не запускається; необхідно викликати упов-
новажену технічну службу (наприклад, Центр 
технічного обслуговування Immergas).

Блокування стороннього полум'я Може мати 
місце у випадку розсіювання мережі даних або 
аномалії контролю за полум'ям. Котел не за-
пускається; необхідно викликати уповноважену 
технічну службу (наприклад, Центр технічного 
обслуговування Immergas).

Втрата зв'язку з Дистанційним пультом управління 
Це відбувається при під’єднанні до несумісного 
пульта дистанційного керування або у випадку 
збою зв’язку між котлом і CARV2 або CRD. 
Спробувати встановити зв'язок, вимкнувши 
котел та перевівши перемикач (9) в положення 
(). Якщо і після вимкнення/ввімкнення CARV2 
не віднаходиться, котел переходить у режим 
локальної роботи, а отже працює, використовуючи 
команди, що маються на котельному агрегаті. 
Якщо явище виникає надто часто, зверніться за 
допомогою до фахівця (наприклад, в Уповно- 
важений Сервісний Центр Immergas).

Повідомлення і діагностика — відображення на 
дисплеї Comando Amico RemotoV2 (опціонально). 
Під час нормальної роботи котла на дисплеї пульта 
ДКV2 (CARV2 або ДК CRD)  відображається значення 
температури довкілля. В разі несправності чи 
аномалії індикатор температури замінюється 
відповідним кодом помилки в таблиці (парагр. 2-5).

Увага: якщо перевести котел у режим stand-by «
» на ДК CARV2, на ДК CRD з’явиться символ 

помилки з’єднання і код помилки «31E». При цьому 
дистанційне керування підтримується без втрати 
збережених програм.

2.9 ВИМИКАННЯ КОТЛА.
Вимкнути головний перемикач (9), перевівши 
його у положення “ ” (світлодіоди від 1 до 8 
вимкнені), вимкнути зовнішній вимикач котла, 
закрити газовий кран по лінії перед пристроєм. 
Не залишати котел підключеним без необхідності, 
коли він не використовується протягом тривалого 
часу.

Порушення в роботі
Світлодіод 
у режимі 

блимання

Дисплей 
дистан-
ційний

Відмова зонду нагріва-
ча води

СВІТЛО-
ДІОД 2 12

Циркуляція 
недостатня

СВІТЛО-
ДІОД 4 ( ) 27

Несправність датчика 
подачі до системи 
опалення

СВІТЛО-
ДІОД 5 ( ) 05

Блокування через від-
сутність запалювання

СВІТЛО-
ДІОД 6 ( ) 01

Блокування запобіж-
ного термостату (при 
перевищенні заданої 
температури).

СВІТЛО-
ДІОД 7 ( ) 02

Несправність реле 
тиску димових газів

СВІТЛО-
ДІОД 8 ( ) 11

Блокування опору 
контактів

СВІТЛОДІОД 
2 ( ) ита

СВІТЛОДІОД 
7 ( ) 

блимають 
одночасно

04

Блокування сторон-
нього полум'я

СВІТЛО-
ДІОД 2 ( ) 
і СВІТЛО-

ДІОД 7 (
) блимають 
одночасно

20

Втрата зв'язку з 
Дистанційним пультом 
управління

Світлодіоди 
2 та 3 блима-
ють по черзі 

(
) 

( )

31

Відмова зонда нагрівача води. Якщо плата 
виявляє відмову зонда NTC нагрівача, котел не 
запускає нагрів води, але залишається у режимі 
опалення; необхідно звернутись до кваліфіко-
ваного техніка (наприклад, до служби технічної 
підтримки Immergas).

Циркуляція води недостатня. Виникає при 
перегріві котла з причин недостатньої цирку-
ляції води в основній системі; причиною цього 
може бути: 

- погана циркуляція в системі; перевірте, чи закри-
тий клапан контуру опалення і переконайтесь, 
що система повністю вільна від повітря (позбав-
лена повітря);

- циркуляційний насос заблокований; повинні 
бути здійснені заходи для розблокування цир-
куляційного насоса.

Якщо таке блокування відбувається дуже часто, 
викликати уповноважену технічну службу (напри-
клад, Центр технічного обслуговування Immergas).

Неполадка датчика потоку системи опалення. 
Якщо плата визначає відмову зонда NTC (код 
05) системи подавання, котел не запускається; 
необхідно звернутись до кваліфікованого техніка 
(наприклад, до служби технічної підтримки 
Immergas).

Блокування через відсутність розпалювання. 
При кожному запиті на опалення приміщення 
або виробництво гарячої води котельний агрегат 
вмикається автоматично. Якщо пальник не 
запалився впродовж 10 секунд, котел очікуватиме 
впродовж 30 секунд, повторіть спробу, і якщо 
друга спроба не вдасться, котел переходить у 
«блокування при відмові запалювання» (блимає 
світлодіод 6).  Для того, щоб зняти «блокування 
при відмові запалювання» необхідно повернути 
головний перемикач (9) на короткий момент у 
положення скидання. Таку спробу перезапуску 
можна повторювати до 5 разів підряд, після чого 
ця функція дезактивується на протязі наступної 
години; можна повторити спробу через кожну 
годину по 5 разів за одну спробу. Виключаючи і 

2.7 УВІМКНЕННЯ КОТЛА.
Перед вмиканням перевірити, щоб система була 
наповнена водою, щоб стрілка манометру (12) 
вказувала на величину між 1 ÷ 1,2 бар.
- Відкрийте газовий кран перед котлом.
- Повертати загальний перемикач (9) до положення 

"Гаряча вода/ Пульт управління Amico Remotoб 
Версія 2" (Sanitario/Comando Amico RemotoV2) 
(CARV2) () або "Гаряча вода та Опалювання 
(Sanitario e Riscaldamento) ( ).

Зауваження: При встановленні головного пере-
микача (9) в одне з вищезазначених положень 
наявність напруги буде відмічено вмиканням у 
постійному режимі одного зі світлодіодів від 4 до 
8, що вказують на температуру води на виході з 
основного теплообмінника.

Увага: вмикання одного зі світлодіодів від 4 до 8 
вказує на наявність аномалії, про яку йдеться у 
наступному параграфі.

Робота котла у режимі гарячої води для домашніх 
потреб або в режимі опалювання відмічається 
відповідно вмиканням у постійному режимі 
світлодіодів 2 або 3 (при відсутності дистанцій-
них команд).

• Використання дистанційного керуванняV2 
(опціонально). При перемикачі (9) у положенні 
() та приєднаному Дистанційному пульті, 
перемикачі котла (10) та (11) вимкнені. Параметри 
керування котлом можна встановити з пульта 
дистанційного керуванняV2. Про приєднання 
Дистанційного пульту свідчить тимчасове та 
постійне ввімкнення світлодіодів 2 та 3 (). У 
присутності Дистанційного пульту на пульті 
управління також відображаються показання 
щодо температури та можливих аномалій.

• Функціонування без Дистанційного пульту. 
З перемикачем (9) у положенні () перемикач 
регулюв ання опа лення (11)  вимкнено, 
температура гарячої води для домашніх потреб 
регулюється перемикачем (10). При перемикачеві 
в положенні () перемикач регулювання 
опалювання (11) служить для регулювання 
температури радіаторів, а для гарячої води 
використовується той же перемикач (10). 
При повертанні за годинниковою стрілкою 
температура збільшується, а при повертанні 
проти годинникової стрілки зменшується.

З цього моменту котельний агрегат працює в 
автоматичному режимі. При відсутності запиту 
на тепло (опалення чи гаряча вода для домашніх 
потреб) котел переходить в режим "очікування", 
при цьому котел живиться без присутності 
полум'я (світлодіод температури котла ввімкне-
ний). Кожного разу при ввімкненні запальника 
на присутність  полум'я вказує зелений світлодіод 
1 ( ), що вмикається.

Примітка: котел може запускатись автоматично, 
коли активовано функцію захисту від замерзання.

2.8 СИГНАЛИ ПРО НЕСПРАВНОСТІ ТА 
АНОМАЛІЇ.

Котел Zeus kW сигналізує про відмови блиманням 
одного з світлодіодів з 4 по 8 або світлодіодів 1 та 
2 одночасно зі світлодіодом 7. На опціональному 
пульті дистанційного керування код помилки буде 
відображатись за допомогою цифрового коду, 
якому передує літера 1> E (наприклад, CARV2 = 
Exx, CRD = xxE)
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2.4 ВКЛЮЧЕНИЕ БОЙЛЕРА.
Перед включением. убедитесь, что в систему залита вода 
- стрелка манометра (12)должна показывать величину 
между 1 и 1,2 бар.
- Откройте вентиль подачи газа на входе бойлера.
 - Поверните ручку переключателя (9) установив 

его в положение “Подогрев сантехнической воды”  
/“Дистанционное Управление ДругV2” (CARV2) (

) или “Подогрев сантехнической воды и воды 
в отопительной системе ( ).

Примечание: После того как рубильник (9) 
установлен на одной из этих позиций, наличие 
напряжение обозначается зажиганием одним 
из светодиодов, от 4 до 8, которые указывают  
температуру воды на выходе из первичного 
теплообменника.

Внимание:Если один из светодиодов от 4 до 8 мигает, 
это указывает на наличие неполадок, объяснение 
которых, даётся в следующей главе.

Работа бойлера в режиме производства горячей воды 
и в режиме отоплениея обозначается постоянным 
зажиганием светодиода 2 или 3  (при отсутствии 
дистанционной панели управления).

• FРабота с дистанционной панелью упрвленияV2 
(опция). Когда регулятор (9) находиться в положении 
( ) и подключён дистанционный пульт 
управления, регуляторы бойлера (10) и(11) 
отключены. Регулируемые параметры бойлера, можно 
установить на панели управления Дистанционного 
УправленияV2. Подключение к Дистаннционному 
Кправлению, обозначается одновременным и 
немигающим включением 2 и 3 ( ). При 
наличии Дистанционного Управление на панели 
управления также обозначаются температура и 
возможные неполадки.

• Работа без Панели Управления. Когда регулятор 
(9) находиться в положении ( ) регулятор 
температуры отопления отключён (11), температура 
сантехнической воды, изменяется с помощью 
регулятора (10). С регулятором в положении (

)регулятор температуры отопелния (11)
служит для регулироания температуры радиаторов, 
между тем для сантехнической воды, импользуется 
регулятор (10). Крутя регулятор по часовой стрелке, 
температура повышается, против часовой стрелки – 
понижается.

С этого момента бойлер работает в автоматическом 
режиме. При отсутствии запроса тепла (отопления или 
производства горячей сантехнтческой воды), бойлер 
переходит в режим “ожидания” , который соответствует 
бойлеру подключёному к электрическому питанию, 
(светодиод, соответствующий температуре бойлера, 
включен). Каждый раз, когда включается горелка, 
состояние пламени отображается с помощью светящего 
зелёного светодиода 1  ( ).

Примечание: бойлер может автоматически включиться, 
в том случае если приводиться в действие защита от 
перемерзания.

2.5 ОТОБРАЖЕНИЕ НЕПОЛАДОК И 
ПОЛОМОК.

Бойлер Zeus kW указывает на возможные неполадки 
с помощью мигания одного из светодиодов с  4 по 8 
или светодиодами 1 и 2 вместе с светодиодом 7. На 
Дистанционной панели Управления отображается код 
ошибки, перед которым или после которого стоит буква 
E (напрмер: CARV2 = Exx, CRD = xxE)

Отображённая неполадка Мигающий 
светодиод

Дисплей 
дистанционного 
управления

Неполадка зонда
горелки

Светодиод 2 
( ) 12

Недостаточная 
циркуляция

Светодиод 4 
( ) 27

Неисправность термопары Светодиод 5 
( ) 05

Блокировка зажигания Светодиод 6 
( ) 01

Блокировка 
предохранительного 
термостата (перенагрев)

Светодиод 7 
( ) 02

Сработало реле давления 
воздуха

Светодиод 8 
( ) 11

Блокировка сопротивления 
контактов

Светодиоды  2 
( ) и  7 ( ) 

мигают 
одновременно 

04

Блокировка при помехах 
пламени

Светодиоды 1
( ) и 7 ( )

мигают 
одновременно

20

Потеря комуникации 
Дистанционного 
Управления

Светодиоды  
2 и 3 мигают 
поочерёдно   

( )
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Неисправность термопары гогрелки.  Если 
электронный блок обнаружит неисправность на 
термопаре NTC горелки, не запускается режим 
производства горячей воды, но остаётся режим 
отопления. В этом случае следует обращаться к 
квалифицированному специалисту (например, из 
Сервисной службы фирмы Immergas).

Недостаточная циркуляция воды. . Это происходит в 
случае перегрева бойлера, вызванного недостаточной 
циркуляцией воды; причины этого могут быть 
следующие: 

- недостаточная циркуляция воды в системе; убедитесь, 
что отопительная система не перекрыта каким-
нибудь вентилем и что в ней нет воздушных пробок 
(воздух стравлен).

-  заблокирован циркуляционный насос; необходимо 
принять меры по его разбокировке.

Если подобное явление часто повторяется, 
обратитесь к квалифицированному специалисту 
(например,  из Сервисной слу жбы фирмы 
Immergas).

Неисправность термопары. Если при включении 
электронный блок обнаружит неисправность т е 
р м о п а р ы N T C , в к л ю ч е н и я б о й л е р а н 
е произойдет. В этом случае следует обращаться к 
квалифицированному специалисту (например, из 
Сервисной службы фирмы Immergas).

Бл о к и р о в к а з а ж и г а н и я. При каждом 
запросе обогрева помещения или подогретой 
сантехнической воды происходит автоматическое 
зажигание горелки бойлера. Если в течение 
10 секунд не произойдет зажигания горелки, 
происходит “блокировка зажигания“ бойлера 
(мигает светодиод 6). Для снятия “блокировки 

зажигания” следует повернуть рубильник (9), 
временно установив его в положение Reset 
(Перезапуск). При первом включении агрегата 
или после его продолжительного простоя 
может потребоваться устранение “блокировки 
зажигания”. Если подобное явление часто 
повторяется, обратитесь к квалифицированному 
специалисту (например, из Сервисной службы 
фирмы Immergas).

Блокировка предохранительного термостата 
(перегрев). Если, в нормальном режиме работы, 
имее т мес то значительный внутренний перегрев, 
происходит блокировка бойлера по перегреву 
(мигает светодиод 7). Для перезапуска бойлера 
временно установите рубильник (9) в положение 
Reset. Если подобное я в л е н и е ч а с т о п ов т о 
ря е т с я , о б р ат и т е с ь к квалифицированному 
специалисту (например, из Сервисной службы 
фирмы Immergas).

Сработало реле давления воздуха. Имеет 
место при засорении воздуховодов всасывания/
дымоуда ления либо в случае ос тановки 
вентилятора. В этом случае необходимо вызвать 
квалифицированного специалиста (например, из 
Сервисной службы фирмы Immergas).

Блокир овка с опр отивления конт актов. 
Возникает в случае неполадок предохранительного 
термостата (перегрев). Бойлер не включается. 
В  э т о м  с л у ч а е  с л е д у е т  о б р а щ а т ь с я  к 
квалифицированному специалисту (например, 
из Сервисной службы фирмы Immergas).

Блокировка при помехах пламени. Возникает 
в случае потерь на данном контуре или при 
неполадках контроля пламени. Бойлер не 
включается. В этом случае следует обращаться к 
квалифицированному специалисту (например, из 
Сервисной службы фирмы Immergas).

Потеря коммуникации Дис танционного 
Управления. Возникает в случае подключения 
к несовместимому дистанционному управлению 
, или в случае потреи коммуникации между 
бойлером и CARV2 или CRD. Произвести 
повторнцю попыткуподключения, выключая 
бойлер и устанавливая регулятор  (9) в положение  
( ) .  Если повторный запуск не был 
успешным и связь с CARV2 не восстановилась, 
бойлер переходит на местный режим работы, 
используя  управляющее устройство бойлера. 
При часто повторении данного феномена, 
следует обращаться к квалифицированному 
специалисту (например, из Сервисной службы 
фирмы Immergas). 

Сообщения и диагностика – Отображение на 
дисплее Дистанционного Управления (Опция). 
В течении регулярной работы бойлера на дисплее 
Дистанционного УправленияV2 (CARV2 или 
CRD) отображается температура помещения; 
при неполадках или поломках, отображение 
температуры заменяется отображением кода 
ошибки,  из таблицы (Параг. 2-5).

Внимание: если котёл установлени в режиме 
ожидания  “ ” на CARV2 отображается значок 
ошибки соединения “CON” и на CRD код ошибки 
“31E”. Дистанционные управления должны быть 
в любом случае подключены к электрическому 
питанию, в таком случае сохраняются программы 
введённые в память.

2.6 ВЫКЛЮЧЕНИЕ БОЙЛЕРА.
Установите переключатель (9) в положение “
” (выключены светодиоды с 1 по 8) и закройте 
вентиль подачи газа на входе бойлера. Если бойлер 
не используется в течение длительного времени, 
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2.4 ВКЛЮЧЕНИЕ БОЙЛЕРА.
Перед включением. убедитесь, что в систему залита вода 
- стрелка манометра (12)должна показывать величину 
между 1 и 1,2 бар.
- Откройте вентиль подачи газа на входе бойлера.
 - Поверните ручку переключателя (9) установив 

его в положение “Подогрев сантехнической воды”  
/“Дистанционное Управление ДругV2” (CARV2) (

) или “Подогрев сантехнической воды и воды 
в отопительной системе ( ).

Примечание: После того как рубильник (9) 
установлен на одной из этих позиций, наличие 
напряжение обозначается зажиганием одним 
из светодиодов, от 4 до 8, которые указывают  
температуру воды на выходе из первичного 
теплообменника.

Внимание:Если один из светодиодов от 4 до 8 мигает, 
это указывает на наличие неполадок, объяснение 
которых, даётся в следующей главе.

Работа бойлера в режиме производства горячей воды 
и в режиме отоплениея обозначается постоянным 
зажиганием светодиода 2 или 3  (при отсутствии 
дистанционной панели управления).

• FРабота с дистанционной панелью упрвленияV2 
(опция). Когда регулятор (9) находиться в положении 
( ) и подключён дистанционный пульт 
управления, регуляторы бойлера (10) и(11) 
отключены. Регулируемые параметры бойлера, можно 
установить на панели управления Дистанционного 
УправленияV2. Подключение к Дистаннционному 
Кправлению, обозначается одновременным и 
немигающим включением 2 и 3 ( ). При 
наличии Дистанционного Управление на панели 
управления также обозначаются температура и 
возможные неполадки.

• Работа без Панели Управления. Когда регулятор 
(9) находиться в положении ( ) регулятор 
температуры отопления отключён (11), температура 
сантехнической воды, изменяется с помощью 
регулятора (10). С регулятором в положении (

)регулятор температуры отопелния (11)
служит для регулироания температуры радиаторов, 
между тем для сантехнической воды, импользуется 
регулятор (10). Крутя регулятор по часовой стрелке, 
температура повышается, против часовой стрелки – 
понижается.

С этого момента бойлер работает в автоматическом 
режиме. При отсутствии запроса тепла (отопления или 
производства горячей сантехнтческой воды), бойлер 
переходит в режим “ожидания” , который соответствует 
бойлеру подключёному к электрическому питанию, 
(светодиод, соответствующий температуре бойлера, 
включен). Каждый раз, когда включается горелка, 
состояние пламени отображается с помощью светящего 
зелёного светодиода 1  ( ).

Примечание: бойлер может автоматически включиться, 
в том случае если приводиться в действие защита от 
перемерзания.

2.5 ОТОБРАЖЕНИЕ НЕПОЛАДОК И 
ПОЛОМОК.

Бойлер Zeus kW указывает на возможные неполадки 
с помощью мигания одного из светодиодов с  4 по 8 
или светодиодами 1 и 2 вместе с светодиодом 7. На 
Дистанционной панели Управления отображается код 
ошибки, перед которым или после которого стоит буква 
E (напрмер: CARV2 = Exx, CRD = xxE)

Отображённая неполадка Мигающий 
светодиод

Дисплей 
дистанционного 
управления

Неполадка зонда
горелки

Светодиод 2 
( ) 12

Недостаточная 
циркуляция

Светодиод 4 
( ) 27

Неисправность термопары Светодиод 5 
( ) 05

Блокировка зажигания Светодиод 6 
( ) 01

Блокировка 
предохранительного 
термостата (перенагрев)

Светодиод 7 
( ) 02

Сработало реле давления 
воздуха

Светодиод 8 
( ) 11

Блокировка сопротивления 
контактов

Светодиоды  2 
( ) и  7 ( ) 

мигают 
одновременно 

04

Блокировка при помехах 
пламени

Светодиоды 1
( ) и 7 ( )

мигают 
одновременно

20

Потеря комуникации 
Дистанционного 
Управления

Светодиоды  
2 и 3 мигают 
поочерёдно   

( )
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Неисправность термопары гогрелки.  Если 
электронный блок обнаружит неисправность на 
термопаре NTC горелки, не запускается режим 
производства горячей воды, но остаётся режим 
отопления. В этом случае следует обращаться к 
квалифицированному специалисту (например, из 
Сервисной службы фирмы Immergas).

Недостаточная циркуляция воды. . Это происходит в 
случае перегрева бойлера, вызванного недостаточной 
циркуляцией воды; причины этого могут быть 
следующие: 

- недостаточная циркуляция воды в системе; убедитесь, 
что отопительная система не перекрыта каким-
нибудь вентилем и что в ней нет воздушных пробок 
(воздух стравлен).

-  заблокирован циркуляционный насос; необходимо 
принять меры по его разбокировке.

Если подобное явление часто повторяется, 
обратитесь к квалифицированному специалисту 
(например,  из Сервисной слу жбы фирмы 
Immergas).

Неисправность термопары. Если при включении 
электронный блок обнаружит неисправность т е 
р м о п а р ы N T C , в к л ю ч е н и я б о й л е р а н 
е произойдет. В этом случае следует обращаться к 
квалифицированному специалисту (например, из 
Сервисной службы фирмы Immergas).

Бл о к и р о в к а з а ж и г а н и я. При каждом 
запросе обогрева помещения или подогретой 
сантехнической воды происходит автоматическое 
зажигание горелки бойлера. Если в течение 
10 секунд не произойдет зажигания горелки, 
происходит “блокировка зажигания“ бойлера 
(мигает светодиод 6). Для снятия “блокировки 

зажигания” следует повернуть рубильник (9), 
временно установив его в положение Reset 
(Перезапуск). При первом включении агрегата 
или после его продолжительного простоя 
может потребоваться устранение “блокировки 
зажигания”. Если подобное явление часто 
повторяется, обратитесь к квалифицированному 
специалисту (например, из Сервисной службы 
фирмы Immergas).

Блокировка предохранительного термостата 
(перегрев). Если, в нормальном режиме работы, 
имее т мес то значительный внутренний перегрев, 
происходит блокировка бойлера по перегреву 
(мигает светодиод 7). Для перезапуска бойлера 
временно установите рубильник (9) в положение 
Reset. Если подобное я в л е н и е ч а с т о п ов т о 
ря е т с я , о б р ат и т е с ь к квалифицированному 
специалисту (например, из Сервисной службы 
фирмы Immergas).

Сработало реле давления воздуха. Имеет 
место при засорении воздуховодов всасывания/
дымоуда ления либо в случае ос тановки 
вентилятора. В этом случае необходимо вызвать 
квалифицированного специалиста (например, из 
Сервисной службы фирмы Immergas).

Блокир овка с опр отивления конт актов. 
Возникает в случае неполадок предохранительного 
термостата (перегрев). Бойлер не включается. 
В  э т о м  с л у ч а е  с л е д у е т  о б р а щ а т ь с я  к 
квалифицированному специалисту (например, 
из Сервисной службы фирмы Immergas).

Блокировка при помехах пламени. Возникает 
в случае потерь на данном контуре или при 
неполадках контроля пламени. Бойлер не 
включается. В этом случае следует обращаться к 
квалифицированному специалисту (например, из 
Сервисной службы фирмы Immergas).

Потеря коммуникации Дис танционного 
Управления. Возникает в случае подключения 
к несовместимому дистанционному управлению 
, или в случае потреи коммуникации между 
бойлером и CARV2 или CRD. Произвести 
повторнцю попыткуподключения, выключая 
бойлер и устанавливая регулятор  (9) в положение  
( ) .  Если повторный запуск не был 
успешным и связь с CARV2 не восстановилась, 
бойлер переходит на местный режим работы, 
используя  управляющее устройство бойлера. 
При часто повторении данного феномена, 
следует обращаться к квалифицированному 
специалисту (например, из Сервисной службы 
фирмы Immergas). 

Сообщения и диагностика – Отображение на 
дисплее Дистанционного Управления (Опция). 
В течении регулярной работы бойлера на дисплее 
Дистанционного УправленияV2 (CARV2 или 
CRD) отображается температура помещения; 
при неполадках или поломках, отображение 
температуры заменяется отображением кода 
ошибки,  из таблицы (Параг. 2-5).

Внимание: если котёл установлени в режиме 
ожидания  “ ” на CARV2 отображается значок 
ошибки соединения “CON” и на CRD код ошибки 
“31E”. Дистанционные управления должны быть 
в любом случае подключены к электрическому 
питанию, в таком случае сохраняются программы 
введённые в память.

2.6 ВЫКЛЮЧЕНИЕ БОЙЛЕРА.
Установите переключатель (9) в положение “
” (выключены светодиоды с 1 по 8) и закройте 
вентиль подачи газа на входе бойлера. Если бойлер 
не используется в течение длительного времени, 
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2.4 IGNITION OF THE BOILER.
Before ignition make sure the heating system is 
filled with water and that the manometer (12) 
indicates a pressure of 1 - 1.2 bar.
- Open the gas cock upstream from the boiler.
- Turn the master switch (9) taking it to the 

Domestic/Remote Friend ControlV2 (CARV2) (
) or Domestic Hot Water ( ) position.

N.B.: once the main selector switch has been 
placed (9) on one of these positions, the presence 
of voltage is indicated by the switch-on with a 
fixed light of one of the LEDS from 4 to 8, which 
indicate the temperature of the output water from 
the main heat exchanger.

Important: lflashing of one of the LEDs from 4 to 
8 indicates that there is an anomaly present, refer 
to the successive paragraph.

Functioning of the boiler in domestic water mode 
and in heating mode is indicated respectively by 
the switch-on of LED 2 or LED 3 with a fixed light 
(in absence of remote controls).

• Operation with Remote Friend ControlV2  
(Optional). With selector switch (9) in position 
( ) Remote Control connected to the boiler 
selector switches (10) and (11) excluded. The 
boiler adjustment parameters are set from the 
control panel of the Remote Friend ControlV2. 
Connection tot he Remote Control is indicated 
by the contemporary fixed switch-on of LEDs 2 
and 3 ( ). Also in the presence of Remote 
Control the indications of the temperature and 
any faults are maintained on the control panel.

• Operation without Remote Control. With the 
selector switch (9) in position ( ) the 
heating adjustment selector switch(4) is cut out, 
the domestic hot water temperature is regulated 
by selector switch (10). With the selector switch 
in position ( ) the heating adjustment 
selector switch (11) is used to regulate the 
temperature of radiators, while selector (10) 
continues to be used for domestic hot water. Turn 
the selector switches in a clockwise direction 
to increase the temperature and in an anti-
clockwise direction to decrease it.

From this moment the boiler functions 
automatically. With no demand for heat (heating 
or domestic hot water production) the boiler goes 
to “standby” function, equivalent to the boiler 
being powered without presence of flame (LED 
corresponding to the ignited boiler temperature). 
Each time the boiler lights up, the relative flame 
present symbol is displayed by the green LED 
1 ( ).

N.B.: the boiler may start-up automatically if the 
anti-freeze function is activated.

2.5 FAULT AND ANOMALY SIGNALS.
The Zeus kW boiler signals ant anomaly by 
flashing of one of the LEDs from 4 to 8 or LEDs 1 
and 2 coupled to LED 7. On any remote controls, 
the error code will be displayed using a numerical 
code preceeded or folowed by the letter E (e.g. 
CARV2 = Exx, CRD = xxE)

Anomaly signalled Flashing 
LED

Remote 
display

Boiling device probe 
anomaly LED 2 ( ) 12

Insufficent
circulation LED 4 ( ) 27

Delivery probe
anomaly LED 5 ( ) 05

Ignition
block LED 6 ( ) 01

Safety thermostat block 
(over-temperature) LED 7 ( ) 02

Fumes pressure switch 
anomaly LED 8 ( ) 11

Contacts resistance 
block

LEDs  2 ( ) 
 and 7 ( )    
contempora-
ry flashing

04

Parasite flame block

LEDs 1 ( ) 
 and 7 ( )  
contempo-

rary
flashing

20

Loss of remote control 
communication

LEDs 2 and 
3 alterna-

ting flashing   
( )

31

Boiling device probe anomaly. If the card detects 
an anomaly on the boiler NTC probe, the boiler 
does not start-up in domestic water mode however, 
functioning in heating mode; a skilled technician 
must be called (e.g. Immergas After-sales Service).

Insufficient water circulation. This occurs if there 
is overheating in the boiler due to insufficient water 
circulating in the primary circuit; thecauses can be: 

- low circulation; check that no shutoff devices are 
closed on the heating circuit and that the system 
is free of air (deaerated);

- circulating pump blocked; free the circulating 
pump.

If this phenomenon occurs frequently, contact a 
qualified technician for assistance (e.g. Immergas 
Technical Services Centre).

Delivery probe anomaly. If the board detects an 
anomaly on the system NTC delivery probe (code 
05) the boiler will not start; contact a qualified 
technician for assistance (e.g. Immergas Technical 
Services Centre).

Ignition block. The boiler lights up with each 
demand for room heating or hot water production. 
If this does not occur within 10 seconds, the 
boiler remains in stand-by for 30 seconds, try 
again and if the second attempt fails it goes into 
“ignition block” (flashing LED 6). To eliminate 
“ignition block” the main selector switch (9) must 
be turned to the Rest position. 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 
the 5 attempts are re-acquired. On commissioning 
or after extended inactivity it may be necessary to 

eliminate the “ignition block”. If this phenomenon 
occurs frequently, contact a qualified technician 
for assistance (e.g. Immergas After-sales Service).

Safety thermostat block (over-temperature). 
During operation, if a fault causes excessive 
overheating internally, in the exhaust, or an 
anomaly occurs in the flamecontrol section, 
an over-temperature block is triggered in the 
boiler (LED 7 flashing). To eliminate the “over-
temperature block”, turn the main selector switch 
(2)temporarily to the Reset position. If this 
phenomenon occurs frequently, contact a qualified 
technician for assistance (e.g. Immergas Technical 
Services Centre).
Fume pressure switch fault. This occurs if the 
intake or exhaust pipes are blocked or in case of 
a fan fault. If normal conditions are restored the 
boiler restarts without having to be reset. If this 
anomaly persists, contact a qualified technician 
for assistance (e.g. Immergas After-Sales Service).

Contacts resistance block. This occurs in the 
case of faults to the safety thermostat over-
temperature). The boiler does not start and a 
technician must be called (e.g. Immergas After-
Sales Service).

Parasite flame block. This occurs in case of a leak 
on the detection circuit or anomaly in the flame 
control unit. The boiler does not start. A qualified 
technician must be called (e.g. Immergas After-
Sales Service).

Loss of remote control communicaton. This 
occurs if an incompatible remote control is 
connected, or if communication between the 
boiler and the CARV2 or CRD is lost. Try the 
connection procedure again by turning the boiler 
off and turning the selector switch (9) to position 
( ). If the CARV2 is still not detected on re-
starting the boiler will switch to local operating 
mode, i.e. using the controls on the boiler itself. 
If this phenomenon occurs frequently, contact a 
qualified technician for assistance (e.g. Immergas 
Technical Services Centre).

Signalling and diagnostics - Display on Remote 
Friend ControlV2 screen (optional). During 
normal boiler operation the room temperature 
value is displayed on the Remote Friend ControlV2 
(CARV2 or CRD) screen; in case of malfunction or 
anomaly, the temperature value is replaced by the 
relative error code given in the table (Para. 2-5).

Important: if the boiler is set in stand-by “ ” 
the “CON” connection error symbol will appear 
on the CARV2 and error code “31E” on the CRD. 
The remote controls are powered constantly so as 
not to loose the memorised programs.

2.6 BOILER SHUT-DOWN.
Disconnect the main selector switch (9) taking it to 
position “ ” (LEDs from 1 to 8 off), disconnect 
the external omni-polar switch to the boiler and 
close the gas cock upstream from the appliance. 
Never leave the boiler switched on if left unused 
for prolonged periods.
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2.13 ОЧИЩЕННЯ КОРПУСУ.
Для миття обшивки котла використовувати 
м'яку вологу тканину та нейтральні мийні 
засоби. Не використовуйте абразивні засоби 
для чистки або порошки.

2.14 ОСТАТОЧНЕ ВИМКНЕННЯ.
В разі необхідності остаточної дезактивації 
котельного агрегату ці роботи повинні вико-
нуватися кваліфікованим технічним персона-
лом, перевірити відключення електричного, 
гідро- та газового живлення.

ВИД ЗНИЗУ
 1 - Кран опорожнення бойлера
 2 - Водопровідний кран
 3 - Газовий кран
 4 - Кран зливу системи
 5 - Кран заповнення системи

2.10 ВІДНОВЛЕННЯ ТИСКУ В СИСТЕМІ 
ОПАЛЕННЯ.

Періодично перевіряйте тиск води в системі. 
Манометр котла має показувати значення від 
1 до 1,2 бар.
Якщо тиск менше 1 бар (при холодній систе-
мі) необхідно відновити рівень за допомогою 
крану наповнення, що знаходиться в нижній 
частині котла (Мал. 2-2).

Примітка: після виконання цієї операції 
закрийте кран.
Якщо тиск підвищується до 3 бар, може 
спрацювати запобіжний клапан.
В цьому випадку слід звернутися за допомо-
гою до фахівця.

Якщо втрати тиску виникають часто, звер-
ніться за допомогою до фахівця, оскільки 
обов’язково слід усунути можливий виток 
води з системи.

2.11 СПОРОЖНЕННЯ СИСТЕМИ.
Для випорожнення системи скористатися 
відповідним краном випорожнення (Мал. 
2-2).
При цьому кран для заповнення має бути 
закритим.

2.12 ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.
Котел оснащений функцією захисту від 
замерзання, яка вмикає насос і пальник, коли 
температура води в контурі всередині котла 
опуститься нижче 4 °C і один раз превищить 
42  °C. Функція захисту від замерзання діє, 
якщо прилад повністю справний у всіх його 
частинах, не знаходиться у стані «блокування» 
і отримує електроживлення від головного 
перемикача, встановленого на літній або 
зимовий режим.  Щоб уникнути необхідності 
утримування пристрою в робочому стані на 
випадок довготривалої відсутності, необхідно 
повністю випорожнити систему або додати 
до води системи опалення субстанції 
проти замерзання. В обох випадках слід 
випорожнити систему виробництва гарячої 
води для домашніх потреб. У разі, якщо 
котел часто спорожнюється, необхідно, щоб 
наповнення здійснювалось з відповідним 
очищенням води для видалення жорсткості, 
яка може призвести до нашаровування 
вапняку.

Примітка: якщо котел встановлений у місцях, 
де температура падає нижче 0  °C, необхідно 
теплоізолювати систему водопостачання і 
з’єднувальні труби опалення.
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2.13 ОЧИЩЕННЯ КОРПУСУ.
Для миття обшивки котла використовувати 
м'яку вологу тканину та нейтральні мийні 
засоби. Не використовуйте абразивні засоби 
для чистки або порошки.

2.14 ОСТАТОЧНЕ ВИМКНЕННЯ.
В разі необхідності остаточної дезактивації 
котельного агрегату ці роботи повинні вико-
нуватися кваліфікованим технічним персона-
лом, перевірити відключення електричного, 
гідро- та газового живлення.

ВИД ЗНИЗУ
 1 - Кран опорожнення бойлера
 2 - Водопровідний кран
 3 - Газовий кран
 4 - Кран зливу системи
 5 - Кран заповнення системи

2.10 ВІДНОВЛЕННЯ ТИСКУ В СИСТЕМІ 
ОПАЛЕННЯ.

Періодично перевіряйте тиск води в системі. 
Манометр котла має показувати значення від 
1 до 1,2 бар.
Якщо тиск менше 1 бар (при холодній систе-
мі) необхідно відновити рівень за допомогою 
крану наповнення, що знаходиться в нижній 
частині котла (Мал. 2-2).

Примітка: після виконання цієї операції 
закрийте кран.
Якщо тиск підвищується до 3 бар, може 
спрацювати запобіжний клапан.
В цьому випадку слід звернутися за допомо-
гою до фахівця.

Якщо втрати тиску виникають часто, звер-
ніться за допомогою до фахівця, оскільки 
обов’язково слід усунути можливий виток 
води з системи.

2.11 СПОРОЖНЕННЯ СИСТЕМИ.
Для випорожнення системи скористатися 
відповідним краном випорожнення (Мал. 
2-2).
При цьому кран для заповнення має бути 
закритим.

2.12 ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.
Котел оснащений функцією захисту від 
замерзання, яка вмикає насос і пальник, коли 
температура води в контурі всередині котла 
опуститься нижче 4 °C і один раз превищить 
42  °C. Функція захисту від замерзання діє, 
якщо прилад повністю справний у всіх його 
частинах, не знаходиться у стані «блокування» 
і отримує електроживлення від головного 
перемикача, встановленого на літній або 
зимовий режим.  Щоб уникнути необхідності 
утримування пристрою в робочому стані на 
випадок довготривалої відсутності, необхідно 
повністю випорожнити систему або додати 
до води системи опалення субстанції 
проти замерзання. В обох випадках слід 
випорожнити систему виробництва гарячої 
води для домашніх потреб. У разі, якщо 
котел часто спорожнюється, необхідно, щоб 
наповнення здійснювалось з відповідним 
очищенням води для видалення жорсткості, 
яка може призвести до нашаровування 
вапняку.

Примітка: якщо котел встановлений у місцях, 
де температура падає нижче 0  °C, необхідно 
теплоізолювати систему водопостачання і 
з’єднувальні труби опалення.
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2.13 ОЧИЩЕННЯ КОРПУСУ.
Для миття обшивки котла використовувати 
м'яку вологу тканину та нейтральні мийні 
засоби. Не використовуйте абразивні засоби 
для чистки або порошки.

2.14 ОСТАТОЧНЕ ВИМКНЕННЯ.
В разі необхідності остаточної дезактивації 
котельного агрегату ці роботи повинні вико-
нуватися кваліфікованим технічним персона-
лом, перевірити відключення електричного, 
гідро- та газового живлення.

ВИД ЗНИЗУ
 1 - Кран опорожнення бойлера
 2 - Водопровідний кран
 3 - Газовий кран
 4 - Кран зливу системи
 5 - Кран заповнення системи

2.10 ВІДНОВЛЕННЯ ТИСКУ В СИСТЕМІ 
ОПАЛЕННЯ.

Періодично перевіряйте тиск води в системі. 
Манометр котла має показувати значення від 
1 до 1,2 бар.
Якщо тиск менше 1 бар (при холодній систе-
мі) необхідно відновити рівень за допомогою 
крану наповнення, що знаходиться в нижній 
частині котла (Мал. 2-2).

Примітка: після виконання цієї операції 
закрийте кран.
Якщо тиск підвищується до 3 бар, може 
спрацювати запобіжний клапан.
В цьому випадку слід звернутися за допомо-
гою до фахівця.

Якщо втрати тиску виникають часто, звер-
ніться за допомогою до фахівця, оскільки 
обов’язково слід усунути можливий виток 
води з системи.

2.11 СПОРОЖНЕННЯ СИСТЕМИ.
Для випорожнення системи скористатися 
відповідним краном випорожнення (Мал. 
2-2).
При цьому кран для заповнення має бути 
закритим.

2.12 ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.
Котел оснащений функцією захисту від 
замерзання, яка вмикає насос і пальник, коли 
температура води в контурі всередині котла 
опуститься нижче 4 °C і один раз превищить 
42  °C. Функція захисту від замерзання діє, 
якщо прилад повністю справний у всіх його 
частинах, не знаходиться у стані «блокування» 
і отримує електроживлення від головного 
перемикача, встановленого на літній або 
зимовий режим.  Щоб уникнути необхідності 
утримування пристрою в робочому стані на 
випадок довготривалої відсутності, необхідно 
повністю випорожнити систему або додати 
до води системи опалення субстанції 
проти замерзання. В обох випадках слід 
випорожнити систему виробництва гарячої 
води для домашніх потреб. У разі, якщо 
котел часто спорожнюється, необхідно, щоб 
наповнення здійснювалось з відповідним 
очищенням води для видалення жорсткості, 
яка може призвести до нашаровування 
вапняку.

Примітка: якщо котел встановлений у місцях, 
де температура падає нижче 0  °C, необхідно 
теплоізолювати систему водопостачання і 
з’єднувальні труби опалення.
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2.13 ОЧИЩЕННЯ КОРПУСУ.
Для миття обшивки котла використовувати 
м'яку вологу тканину та нейтральні мийні 
засоби. Не використовуйте абразивні засоби 
для чистки або порошки.

2.14 ОСТАТОЧНЕ ВИМКНЕННЯ.
В разі необхідності остаточної дезактивації 
котельного агрегату ці роботи повинні вико-
нуватися кваліфікованим технічним персона-
лом, перевірити відключення електричного, 
гідро- та газового живлення.

ВИД ЗНИЗУ
 1 - Кран опорожнення бойлера
 2 - Водопровідний кран
 3 - Газовий кран
 4 - Кран зливу системи
 5 - Кран заповнення системи

2.10 ВІДНОВЛЕННЯ ТИСКУ В СИСТЕМІ 
ОПАЛЕННЯ.

Періодично перевіряйте тиск води в системі. 
Манометр котла має показувати значення від 
1 до 1,2 бар.
Якщо тиск менше 1 бар (при холодній систе-
мі) необхідно відновити рівень за допомогою 
крану наповнення, що знаходиться в нижній 
частині котла (Мал. 2-2).

Примітка: після виконання цієї операції 
закрийте кран.
Якщо тиск підвищується до 3 бар, може 
спрацювати запобіжний клапан.
В цьому випадку слід звернутися за допомо-
гою до фахівця.

Якщо втрати тиску виникають часто, звер-
ніться за допомогою до фахівця, оскільки 
обов’язково слід усунути можливий виток 
води з системи.

2.11 СПОРОЖНЕННЯ СИСТЕМИ.
Для випорожнення системи скористатися 
відповідним краном випорожнення (Мал. 
2-2).
При цьому кран для заповнення має бути 
закритим.

2.12 ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.
Котел оснащений функцією захисту від 
замерзання, яка вмикає насос і пальник, коли 
температура води в контурі всередині котла 
опуститься нижче 4 °C і один раз превищить 
42  °C. Функція захисту від замерзання діє, 
якщо прилад повністю справний у всіх його 
частинах, не знаходиться у стані «блокування» 
і отримує електроживлення від головного 
перемикача, встановленого на літній або 
зимовий режим.  Щоб уникнути необхідності 
утримування пристрою в робочому стані на 
випадок довготривалої відсутності, необхідно 
повністю випорожнити систему або додати 
до води системи опалення субстанції 
проти замерзання. В обох випадках слід 
випорожнити систему виробництва гарячої 
води для домашніх потреб. У разі, якщо 
котел часто спорожнюється, необхідно, щоб 
наповнення здійснювалось з відповідним 
очищенням води для видалення жорсткості, 
яка може призвести до нашаровування 
вапняку.

Примітка: якщо котел встановлений у місцях, 
де температура падає нижче 0  °C, необхідно 
теплоізолювати систему водопостачання і 
з’єднувальні труби опалення.
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не оставляйте его включенным.
2.7 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В 

ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ.
Периодически контролируйте давление воды в системе. 
Стрелка манометра на бойлере должна показывать значение 
от 1 до 1,2 бар.
Если давление ниже 1 бар (при холодной системе), необходимо 
восстановить давление с помощью крана, расположенного в 
нижней части бойлера (см. Рисунок 2-2 ).

Примечание: после выполнения этой операции закройте 
кран. Если давление доходит до величины около 3 бар появляе 
тся риск срабатывания предохранительного клапана. В этом 
случае следует обратиться за помощью8к квалифицированному 
специалисту.
Е сли наблюда ю тся час тые сл у ча и па дения давления, следует 
обратиться за помощью к квалифицированному специалисту; 
между тем следует устранить возможные утечки.

2.8 СЛИВ ВОДЫ ИЗ БОЙЛЕРА.
Для слива воды из бойлера используйте сливной
Кран (Илл. 2-2).
Перед тем, как выполнить эту операцию, убедитесь в
том, что закрыт кран заливки воды.

2.9 ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕЗАМЕРЗАНИЯ.
Бойлер оборудован системой защиты от перемерзания, 
которая приводит в действие насос и горелку в том случае, 
когда температура воды отопительной системы внутри 
бойлера опускается ниже 8°C, и отключается при превышении 
температуры 43°C. Функционирование системы защиты от 
перемерзания гарантируется, если агрегат является полностью 
работоспособным, не находится в состоянии “блокировки”, 
и на него подано электропитание, причем переключатель 
установлен в положение Estate (Лето) или Inverno (Зима). В 
случае вашего предполагаемого длительного отсутствия в 
помещении, отапливаемом с помощью бойлера, следует слить 
воду из отопительной системы или добавить к ней антифриз. 
В любом случае следует слить воду из тракта сантехнической 
воды бойлера. В отопительные системы, из которых приходится 
часто сливать воду, необходимо заливать воду, подвергшуюся 
необходимой обработке с целью ее умягчения, потому 
что слишком жесткая вода может привести к отложениям 
водяного камня.

Примечание: в том случае если бойлер устанавливается в таких 
местах, где температура опускается ниже  0°C необходимо 
изолирование подключения труб как сантехнических так и 
системы отопления.

2.10 ОЧИСТКА ВНЕШНЕЙ ОБОЛОЧКИ.
Для очистки внешней оболочки бойлера использовать влажнуб 
материю и нейтаральное моющее средство. Не использовать 
аброзивные и порошковые моющие средства.

2.11 ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ.
В случае принятия решения об окончательном отключении 
бойлера, отключение должно быть произведенно 
квалифиуированным персоналом, убедиться при этом что 
аппарат отключён от  газовой магистрали, водопровода и сети 
электропитания.

ВИД СНИЗУ
 1 - Кран для слива воды из бойлера
 2 - Кран входа холодной воды
 3 - Газовый вентиль
 4 - Кран для слива воды из установки
 5 - Кран для заливки бойлера водой
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2.7 RESTORING 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 cool) 
restore normal pressure via the valve located at the 
bottom of the boiler (Fig. 2-2).

N.B.: close the valve afterwards.
If pressure values reach around 3 bar the safety 
valve may be activated.
In this case contact a professional technician for 
assistance.

In the event of frequent pressure drops, contact 
qualified staff for assistance to eliminate the 
possible system leakage.

2.8 DRAINING THE SYSTEM.
To drain the boiler, use the special drain cock 
(Fig. 2-2).
Before draining, ensure that the filling cock is 
closed.

2.9 ANTI-FREEZE PROTECTION.
The boiler comes standard with an antifreeze 
function that activates the pump and burner when 
the system water temperature in the boiler falls 
below 4°C and stops once it exceeds 42°C. The 
antifreeze function is guaranteed if the boiler is 
fully operative and not in “block” status, and is 
electrically powered. To avoid keeping the system 
switched on in case of a prolonged absence, the 
system must be drained completely or antifreeze 
substances added to the heating system water. 
In both cases the boiler domestic water circuit 
must be drained. In systems that are drained 
frequently, filling must be carried out with suitably 
treated water to eliminate hardness that can cause 
lime-scale.

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

2.10 CASE CLEANING.
Use damp cloths and neutral detergent to clean 
the boiler casing. Never use abrasive or powder 
detergents.

2.11 DECOMMISSIONING.
In the event of permanent shutdown of the boiler, 
contact professional personnel for the procedures 
and ensure that the electrical, water and gas supply 
lines are shut off and disconnected.

BOTTOM VIEW
 1 - Boiler drain cock
 2 - Domestic water inlet cock
 3 - Gas cock
 4 - System drain cock
 5 - System filling valve
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Умовні позначення:
 1 - Газовий клапан
 2 - Змійовик бойлера з нержавіючої 

сталі
 3 - Магнієвий анод
 4 - Бойлер з нерж. сталі
 5 - Автоматичний повітряний кла-

пан
 6 - Пальник
 7 - Камера згоряння
 8 - Первинний теплообмінник
 9 - Витяжний ковпак
 10 - Вентилятор
 11 - Реле тиску диму
 12 - Герметична камера
 13 - Датчик подачі
 14 - Термостат безпеки
 15 - Розширювальний бак
 16 - Циркуляційний насос котла
 17 - Регульований байпас
 18 - Кран зливу системи
 19 - Триходовий клапан (з електропри-

водом)
 20 - Датчик температури ГВП
 21 - Запобіжний клапан 3 бар
 22 - Кран заповнення системи
 23 - Запобіжний клапан 8 бар
 24 - Незворотний клапан холодної води
 25 - Кран опорожнення бойлера

 G - Підключення газу
 AC - Вихід гарячої сантехнічної води
 AF - Вхід холодної сантехнічної води
 R - Повернення з системи опалення
 M - Подача в систему опалення

3.1 ГІДРАВЛІЧНА СХЕМА.

- перевірити спрацьовування запобіжного 
пристрою у випадку відсутності газу та 
відповідний час його спрацьовування;

- перевірити спрацювання загального вими-
кача, встановленого на лінії перед котлом та 
на самому котлі;

- переконайтеся, що кінці труб  всмоктуван-
ня – викидання не заблоковані;

- перевірити активацію реле безпеки від 
нестачі повітря;

- перевірити роботу приладів регулювання;
- накласти пломби на пристрої керування 

газовим потоком (якщо налаштування були 
змінені);

- перевірити виробництво гарячої побутової 
води;

- перевірити герметичність гідравлічних 
контурів;

- перевірити вентиляцію та / або провітрю-
вання приміщення, де передбачена установ-
ка котла.

Якщо хоча б одна з перевірок дає негативний 
результат, забороняється вмикати котел.

3 ВВЕДЕННЯ В 
ЕКСПЛУАТАЦІЮ.  
З МОНТАЖУ  
(ПЕРВІСНА ПЕРЕВІРКА).

Для введення котла в експлуатацію необ-
хідно:
- перевірити наявність декларації про відпо-

відність установки;
- перевірити відповідність використовувано-

го газу для цього котла ;
- Перевірте підключення до мережі при 

220 В, 50 Гц, дотриманням полярності LN і 
заземлення;

- Перевірити, що система опалення заповне-
на водою, переконавшись, що манометр 
показує тиск котла від 1 до 1,2 бар; 

- перевірити, щоб кришка клапану для ви-
пуску повітря була відкрита, повітря було 
стравлене з системи;

- увімкніть котел і перевірте правильність 
запалювання;

- переконатися, що максимальне, середнє 
і мінімальне значення газу і його тиску 
відповідають тим, які викладені в буклеті 
(пар. 3.16);
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результат, забороняється вмикати котел.

3 ВВЕДЕННЯ В 
ЕКСПЛУАТАЦІЮ.  
З МОНТАЖУ  
(ПЕРВІСНА ПЕРЕВІРКА).

Для введення котла в експлуатацію необ-
хідно:
- перевірити наявність декларації про відпо-

відність установки;
- перевірити відповідність використовувано-

го газу для цього котла ;
- Перевірте підключення до мережі при 

220 В, 50 Гц, дотриманням полярності LN і 
заземлення;

- Перевірити, що система опалення заповне-
на водою, переконавшись, що манометр 
показує тиск котла від 1 до 1,2 бар; 

- перевірити, щоб кришка клапану для ви-
пуску повітря була відкрита, повітря було 
стравлене з системи;

- увімкніть котел і перевірте правильність 
запалювання;

- переконатися, що максимальне, середнє 
і мінімальне значення газу і його тиску 
відповідають тим, які викладені в буклеті 
(пар. 3.16);
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Умовні позначення:
 1 - Газовий клапан
 2 - Змійовик бойлера з нержавіючої 

сталі
 3 - Магнієвий анод
 4 - Бойлер з нерж. сталі
 5 - Автоматичний повітряний кла-

пан
 6 - Пальник
 7 - Камера згоряння
 8 - Первинний теплообмінник
 9 - Витяжний ковпак
 10 - Вентилятор
 11 - Реле тиску диму
 12 - Герметична камера
 13 - Датчик подачі
 14 - Термостат безпеки
 15 - Розширювальний бак
 16 - Циркуляційний насос котла
 17 - Регульований байпас
 18 - Кран зливу системи
 19 - Триходовий клапан (з електропри-

водом)
 20 - Датчик температури ГВП
 21 - Запобіжний клапан 3 бар
 22 - Кран заповнення системи
 23 - Запобіжний клапан 8 бар
 24 - Незворотний клапан холодної води
 25 - Кран опорожнення бойлера

 G - Підключення газу
 AC - Вихід гарячої сантехнічної води
 AF - Вхід холодної сантехнічної води
 R - Повернення з системи опалення
 M - Подача в систему опалення

3.1 ГІДРАВЛІЧНА СХЕМА.

- перевірити спрацьовування запобіжного 
пристрою у випадку відсутності газу та 
відповідний час його спрацьовування;

- перевірити спрацювання загального вими-
кача, встановленого на лінії перед котлом та 
на самому котлі;

- переконайтеся, що кінці труб  всмоктуван-
ня – викидання не заблоковані;

- перевірити активацію реле безпеки від 
нестачі повітря;

- перевірити роботу приладів регулювання;
- накласти пломби на пристрої керування 

газовим потоком (якщо налаштування були 
змінені);

- перевірити виробництво гарячої побутової 
води;

- перевірити герметичність гідравлічних 
контурів;

- перевірити вентиляцію та / або провітрю-
вання приміщення, де передбачена установ-
ка котла.

Якщо хоча б одна з перевірок дає негативний 
результат, забороняється вмикати котел.

3 ВВЕДЕННЯ В 
ЕКСПЛУАТАЦІЮ.  
З МОНТАЖУ  
(ПЕРВІСНА ПЕРЕВІРКА).

Для введення котла в експлуатацію необ-
хідно:
- перевірити наявність декларації про відпо-

відність установки;
- перевірити відповідність використовувано-

го газу для цього котла ;
- Перевірте підключення до мережі при 

220 В, 50 Гц, дотриманням полярності LN і 
заземлення;

- Перевірити, що система опалення заповне-
на водою, переконавшись, що манометр 
показує тиск котла від 1 до 1,2 бар; 

- перевірити, щоб кришка клапану для ви-
пуску повітря була відкрита, повітря було 
стравлене з системи;

- увімкніть котел і перевірте правильність 
запалювання;

- переконатися, що максимальне, середнє 
і мінімальне значення газу і його тиску 
відповідають тим, які викладені в буклеті 
(пар. 3.16);
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3 ЗАПУСК БОЙЛЕРА 
(ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА)

При запуске в эксплуатацию бойлера необходимо:
- проверить налиция сертификата о соответствии 

установки;
- проверить, что использукмый газ, соответствует тому, 

на который настроен бойлер;
- проверить подключение к сети 230В-50Гц, с 

соблюдением полярности LN и заземления;
- проверить. Что установка отопления заполенна 

водой, проверить, что манометр бойлера указывает 
давление между  1÷1,2 бар; 

- проверить, что закрыта заглушка на выпускном 
воздушном клапане, и что вытравлен воздух из 
установки;

- включить котёл и проверить правильность 
включения;

- проверить максимальный, минимальный и 
средний газовый расход, и что давление при этом 
соответствует указанному в таблице (Параг. 3.16);

- проверить включение устройства безопасности, в 
случае недостатка газа и затраченное на это время.;

- проверить срабатывание рубильника - переключателя, 
установленного на бойлере;

- проверить, что вывод всасывания и дымоудаления 
не загорожены  срабатывание рубильника - 
переключателя, установленного на бойлере;

- проверить срабатываение предохранительного 
термостата безопасности в случае нехватки воздуха;

- проверить работу регуляторов;
- запечатать устройство регулирования газового 

расхода (при изменеии настройки);
- проверить производство горячей сантехнической 

воды;
- проверить непроницаемость гидравлической цепи;
- проверить вентиляцию и/или проветриванеи 

помещения, где предусмотрена установка.
Если хотя бы одна из этих проверок имеет негативный 
результат, установка не может юыть подключена.

3.1 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА.

Обозначения:
 1 - Газовый клапан
 2 - Змеевик бойлера из нерж.стали
 3 - Магниевый анод
 4 - Бойлер из нерж.стали
 5 - Выпускной воздушный клапан
 6 - Горелка
 7 - Камера сгорания
 8 - Первичный теплообменник
 9 - Вытжной кожух
 10 - Вентилятор
 11 - Реле давления воздуха
 12 - Герметичная камера
 13 - Термопара
 14 - Предохранительный термостат 
 15 - Расширительный бак установки
 16 - Циркулятор бойлера
 17 - Регулируемый байпасс
 18 - Кран для слива воды из системы
 19 - Трёхходовый клапан 

(моторизированный)
 20 - Сантехнический зонд
 21 - Клапан безопасности 3 бар
 22 - Кран заполения системы
 23 - Клапан безопасности 8 bar
 24 - Обратный клапан холодной воды
 25 - Кран для слива воды из бойлера

 G - Подача газа
 AC - Выход холодной сантехнической воды
 AF - Вход холодной сантехнической воды
 R - Возврат из отопительной системы
 M - Подача в отопительную систему
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3 ЗАПУСК БОЙЛЕРА 
(ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА)

При запуске в эксплуатацию бойлера необходимо:
- проверить налиция сертификата о соответствии 

установки;
- проверить, что использукмый газ, соответствует тому, 

на который настроен бойлер;
- проверить подключение к сети 230В-50Гц, с 

соблюдением полярности LN и заземления;
- проверить. Что установка отопления заполенна 

водой, проверить, что манометр бойлера указывает 
давление между  1÷1,2 бар; 

- проверить, что закрыта заглушка на выпускном 
воздушном клапане, и что вытравлен воздух из 
установки;

- включить котёл и проверить правильность 
включения;

- проверить максимальный, минимальный и 
средний газовый расход, и что давление при этом 
соответствует указанному в таблице (Параг. 3.16);

- проверить включение устройства безопасности, в 
случае недостатка газа и затраченное на это время.;

- проверить срабатывание рубильника - переключателя, 
установленного на бойлере;

- проверить, что вывод всасывания и дымоудаления 
не загорожены  срабатывание рубильника - 
переключателя, установленного на бойлере;

- проверить срабатываение предохранительного 
термостата безопасности в случае нехватки воздуха;

- проверить работу регуляторов;
- запечатать устройство регулирования газового 

расхода (при изменеии настройки);
- проверить производство горячей сантехнической 

воды;
- проверить непроницаемость гидравлической цепи;
- проверить вентиляцию и/или проветриванеи 

помещения, где предусмотрена установка.
Если хотя бы одна из этих проверок имеет негативный 
результат, установка не может юыть подключена.

3.1 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА.

Обозначения:
 1 - Газовый клапан
 2 - Змеевик бойлера из нерж.стали
 3 - Магниевый анод
 4 - Бойлер из нерж.стали
 5 - Выпускной воздушный клапан
 6 - Горелка
 7 - Камера сгорания
 8 - Первичный теплообменник
 9 - Вытжной кожух
 10 - Вентилятор
 11 - Реле давления воздуха
 12 - Герметичная камера
 13 - Термопара
 14 - Предохранительный термостат 
 15 - Расширительный бак установки
 16 - Циркулятор бойлера
 17 - Регулируемый байпасс
 18 - Кран для слива воды из системы
 19 - Трёхходовый клапан 

(моторизированный)
 20 - Сантехнический зонд
 21 - Клапан безопасности 3 бар
 22 - Кран заполения системы
 23 - Клапан безопасности 8 bar
 24 - Обратный клапан холодной воды
 25 - Кран для слива воды из бойлера

 G - Подача газа
 AC - Выход холодной сантехнической воды
 AF - Вход холодной сантехнической воды
 R - Возврат из отопительной системы
 M - Подача в отопительную систему
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3 BOILER COMMISSIONING   
 (INITIAL CHECK)

To commission the boiler:
- ensure that the declaration of conformity of 

installation is supplied with the appliance;
- ensure that the type of gas used corresponds to 

boiler settings;
- check connection to a 230V-50Hz power 

mains, correct L-N polarity and the earthing 
connection;

- make sure the heating system is filled with 
water and that the manometer indicates a 
pressure of 1 - 1.2 bar;

- make sure the air valve cap is open and that the 
system is well deaerated;

- switch the boiler on and ensure correct ignition;
- make sure the gas maximum, medium and 

minimum flow rate and pressure values 
correspond to those given in the handbook 
(Para. 3.16);

- check activation of the safety device in the event 
of no gas, as well as the relative activation time;

- check activation of the master switch located 
upstream from the boiler and in the boiler;

- check that the intake and/or exhaust terminals 
are not blocked;

- check activation of the “no air” safety pressure 
switch;

- ensure activation of all adjustment devices;
- seal the gas flow rate regulation devices (if 

settings are modified);
- ensure production of hot domestic water;
- ensure sealing efficiency of water circuits;
- check ventilation and/or aeration of the 

installation room where provided.
If any checks/inspection give negative results, do 
not start the boiler.

3.1 PLUMBING LAYOUT.

Key:
 1 - Gas valve
 2 - Stainless steel coil for boiler
 3 - Magnesium anode
 4 - Stainless steel boiler
 5 - Air bleeding valve
 6 - Burner
 7 - Combustion chamber
 8 - Primary heat exchanger
 9 - Fumes hood
 10 - Fan
 11 - Fumes pressure switch
 12 - Sealed chamber
 13 - Delivery probe
 14 - Safety thermostat
 15 - System expansion tank
 16 - Boiler circulating pump
 17 - Adjustable by-pass 
 18 - System drain cock
 19 - 3-way valve (motorised)
 20 - Domestic water probe
 21 - 3 bar safety valve
 22 - System filling cock
 23 - 8 bar safety valve
 24 - Cold water inlet non-return valve
 25 - Boiler drain cock

 G - Gas supply
 AC - Domestic hot water outlet
 AF - Domestic cold water inlet
 R - System return
 M - System delivery
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встановлений термінал впуску-випуску. 
Провести чистку компонентів, згаданих 
вище, і перевірити правильність установки 
терміналу.

- Часті включення термостату безпеки від 
перегріву . Може спричинятися недостатнім 
тиском води в котлі, недостатньою цирку-
ляцією системи опалення, заблокованим 
насосом або несправністю плати управлін-
ня котла. Перевірте на манометрі, щоб тиск 
системи відповідав заданому. Переконайте-
ся, що не всі клапани радіатору закриті.

- Наявність повітря в системі. Перевірте 
в і д к р и т т я  к р и ш к и  а в т о м а т и ч н о г о 
повітряного клапану виведення повітря 
(Мал. 1-30). Перевірити, щоб тиск системи 
та посудини наповнення в системі опалення 
повинен відповідати; тиск перед заповненням 
в посудині наповнення повинен відповідати 
1,0 бар, а в системі бути в рамках від 1 до 1,2 
бар.

- Блокування через відсутність запалювання 
Пар. 2.5.

- Відмова зонда водопостачання. Для заміни 
зонда водопостачання не потрібно спорож-
нювати бойлер, оскільки зонд безпосеред-
ньо не контактує з гарячою водою всередині 
бойлера.

3.3 МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ 
ПРИЧИНИ.

ПРИМІТКА:технічне обслуговування по-
винні виконуватися кваліфікованим фахів-
цем (наприклад, Технічна служба допомоги 
Immergas).

- Запах газу Виникає у разі витоку газу з 
системи газового трубопроводу. Потрібно 
перевірити на предмет витоків у газопро-
воді.

- Вентилятор працює, але немає подачі на 
запалювання пальника. Може статись так, 
що вентилятор запрацює, але реле безпеки 
тиску диму не перемкне контакт. Необхідно 
перевірити:

1) що труба забору повітря - викиду не є 
надто довга (поза розмірами, що допуска-
ються).

2) що труба усмоктування - викиду не є 
частково засмічена (як на стороні викиду, 
так і на стороні всмоктування).

3) що парціальний склад диму відрегульо-
вано згідно з функціональною довжиною 
димосмоків.

4) що напруга живлення вентилятора стано-
вить не менше 196 В.

- чи горіння є нерегулярним (полум'я червоне 
або жовте). Його може спричинити: забруд-
нений пальник та теплообмінник, невірно 

Пристрій Comando Amico Remoto (CAR): 
котел призначений для роботи з пристроєм 
віддаленого керуванняV2 (CARV2) або, в 
якості альтернативи, — з пультом цифрового 
дис т анційного керув ання (CRD),  що 
під’єднуються таким чином: CARV2 — до 
клем 42 і 43 роз’єму X9 на електронній платі 
з дотриманням полярності, а CRD — до клем 
40 і 41 роз’єму X9 з видаленням перемички.

Термостат приміщення: котел може працюва-
ти з використанням термостату приміщення 
(S20), який під'єднується до затискачів 40 - 41, 
усунувши перемичку X40.

Конектор X12 (RS 232) використовується для 
автоматичного технічного контролю та для 
під'єднання до персонального комп'ютера.

 S6 - Датчик тиску диму
 S8 - Селектор типу газу
 S20 - Термостат довкілля (опціональний)
 T2 - Трансформатор ввімкнення
 X40 - Перемичка термостата довкілля
 Y1 - Газовий клапан
 Y2 - Модулятор газового клапана 

 1 - Первинний
 2 - Вторинний
 3 - Електроживлення 220 В 50 Гц 
 4 - Допом. вихід 220 В 50 Гц макс. 2°
 5 - Зона плати
 6 - Жовтий/зелений
 7 - Синій
 8 - Коричневий
 9 - Білий
 10 - Зелений
 11 - Червоний
 12 - Чорний
 13 - Сірий
 14 - Опалення
 15 - Вода для побутових потреб

 E4 - Термостат безпеки
 F1 - Запобіжник нейтралі
 F2 - Мережевий запобіжник
 M1 - Циркуляційний насос котла
 M20 - Вентилятор
 M30 - Триходовий клапан (з електроприводом)
 R5 - Тример температури режиму гарячої 

води для домашніх потреб
 R6 - Тример температури опалення
 R10 - Головний перемикач

Умовні позначення:
 А5 - Інтерфейс плати CARV2

 B1 - Датчик подачі
 B2 - Ємнісний зонд
 B4 - Зовнішній датчик (опціонально).
 Пульт дистанційного керування CARV2

 Пристрій Comando Amico RemotoV2

    (опція)
 CRD - Цифрове дистанційне керування (опціо-

нально)
 E1 - Ввімкнення запалювання
 E2 - Свічка контролю за полум'ям

3.2 ЕЛЕКТРОСХЕМИ ЖИВЛЕННЯ.
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встановлений термінал впуску-випуску. 
Провести чистку компонентів, згаданих 
вище, і перевірити правильність установки 
терміналу.

- Часті включення термостату безпеки від 
перегріву . Може спричинятися недостатнім 
тиском води в котлі, недостатньою цирку-
ляцією системи опалення, заблокованим 
насосом або несправністю плати управлін-
ня котла. Перевірте на манометрі, щоб тиск 
системи відповідав заданому. Переконайте-
ся, що не всі клапани радіатору закриті.

- Наявність повітря в системі. Перевірте 
в і д к р и т т я  к р и ш к и  а в т о м а т и ч н о г о 
повітряного клапану виведення повітря 
(Мал. 1-30). Перевірити, щоб тиск системи 
та посудини наповнення в системі опалення 
повинен відповідати; тиск перед заповненням 
в посудині наповнення повинен відповідати 
1,0 бар, а в системі бути в рамках від 1 до 1,2 
бар.

- Блокування через відсутність запалювання 
Пар. 2.5.

- Відмова зонда водопостачання. Для заміни 
зонда водопостачання не потрібно спорож-
нювати бойлер, оскільки зонд безпосеред-
ньо не контактує з гарячою водою всередині 
бойлера.

3.3 МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ 
ПРИЧИНИ.

ПРИМІТКА:технічне обслуговування по-
винні виконуватися кваліфікованим фахів-
цем (наприклад, Технічна служба допомоги 
Immergas).

- Запах газу Виникає у разі витоку газу з 
системи газового трубопроводу. Потрібно 
перевірити на предмет витоків у газопро-
воді.

- Вентилятор працює, але немає подачі на 
запалювання пальника. Може статись так, 
що вентилятор запрацює, але реле безпеки 
тиску диму не перемкне контакт. Необхідно 
перевірити:

1) що труба забору повітря - викиду не є 
надто довга (поза розмірами, що допуска-
ються).

2) що труба усмоктування - викиду не є 
частково засмічена (як на стороні викиду, 
так і на стороні всмоктування).

3) що парціальний склад диму відрегульо-
вано згідно з функціональною довжиною 
димосмоків.

4) що напруга живлення вентилятора стано-
вить не менше 196 В.

- чи горіння є нерегулярним (полум'я червоне 
або жовте). Його може спричинити: забруд-
нений пальник та теплообмінник, невірно 

Пристрій Comando Amico Remoto (CAR): 
котел призначений для роботи з пристроєм 
віддаленого керуванняV2 (CARV2) або, в 
якості альтернативи, — з пультом цифрового 
дис т анційного керув ання (CRD),  що 
під’єднуються таким чином: CARV2 — до 
клем 42 і 43 роз’єму X9 на електронній платі 
з дотриманням полярності, а CRD — до клем 
40 і 41 роз’єму X9 з видаленням перемички.

Термостат приміщення: котел може працюва-
ти з використанням термостату приміщення 
(S20), який під'єднується до затискачів 40 - 41, 
усунувши перемичку X40.

Конектор X12 (RS 232) використовується для 
автоматичного технічного контролю та для 
під'єднання до персонального комп'ютера.

 S6 - Датчик тиску диму
 S8 - Селектор типу газу
 S20 - Термостат довкілля (опціональний)
 T2 - Трансформатор ввімкнення
 X40 - Перемичка термостата довкілля
 Y1 - Газовий клапан
 Y2 - Модулятор газового клапана 

 1 - Первинний
 2 - Вторинний
 3 - Електроживлення 220 В 50 Гц 
 4 - Допом. вихід 220 В 50 Гц макс. 2°
 5 - Зона плати
 6 - Жовтий/зелений
 7 - Синій
 8 - Коричневий
 9 - Білий
 10 - Зелений
 11 - Червоний
 12 - Чорний
 13 - Сірий
 14 - Опалення
 15 - Вода для побутових потреб

 E4 - Термостат безпеки
 F1 - Запобіжник нейтралі
 F2 - Мережевий запобіжник
 M1 - Циркуляційний насос котла
 M20 - Вентилятор
 M30 - Триходовий клапан (з електроприводом)
 R5 - Тример температури режиму гарячої 

води для домашніх потреб
 R6 - Тример температури опалення
 R10 - Головний перемикач

Умовні позначення:
 А5 - Інтерфейс плати CARV2

 B1 - Датчик подачі
 B2 - Ємнісний зонд
 B4 - Зовнішній датчик (опціонально).
 Пульт дистанційного керування CARV2

 Пристрій Comando Amico RemotoV2

    (опція)
 CRD - Цифрове дистанційне керування (опціо-

нально)
 E1 - Ввімкнення запалювання
 E2 - Свічка контролю за полум'ям

3.2 ЕЛЕКТРОСХЕМИ ЖИВЛЕННЯ.
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встановлений термінал впуску-випуску. 
Провести чистку компонентів, згаданих 
вище, і перевірити правильність установки 
терміналу.

- Часті включення термостату безпеки від 
перегріву . Може спричинятися недостатнім 
тиском води в котлі, недостатньою цирку-
ляцією системи опалення, заблокованим 
насосом або несправністю плати управлін-
ня котла. Перевірте на манометрі, щоб тиск 
системи відповідав заданому. Переконайте-
ся, що не всі клапани радіатору закриті.

- Наявність повітря в системі. Перевірте 
в і д к р и т т я  к р и ш к и  а в т о м а т и ч н о г о 
повітряного клапану виведення повітря 
(Мал. 1-30). Перевірити, щоб тиск системи 
та посудини наповнення в системі опалення 
повинен відповідати; тиск перед заповненням 
в посудині наповнення повинен відповідати 
1,0 бар, а в системі бути в рамках від 1 до 1,2 
бар.

- Блокування через відсутність запалювання 
Пар. 2.5.

- Відмова зонда водопостачання. Для заміни 
зонда водопостачання не потрібно спорож-
нювати бойлер, оскільки зонд безпосеред-
ньо не контактує з гарячою водою всередині 
бойлера.

3.3 МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ 
ПРИЧИНИ.

ПРИМІТКА:технічне обслуговування по-
винні виконуватися кваліфікованим фахів-
цем (наприклад, Технічна служба допомоги 
Immergas).

- Запах газу Виникає у разі витоку газу з 
системи газового трубопроводу. Потрібно 
перевірити на предмет витоків у газопро-
воді.

- Вентилятор працює, але немає подачі на 
запалювання пальника. Може статись так, 
що вентилятор запрацює, але реле безпеки 
тиску диму не перемкне контакт. Необхідно 
перевірити:

1) що труба забору повітря - викиду не є 
надто довга (поза розмірами, що допуска-
ються).

2) що труба усмоктування - викиду не є 
частково засмічена (як на стороні викиду, 
так і на стороні всмоктування).

3) що парціальний склад диму відрегульо-
вано згідно з функціональною довжиною 
димосмоків.

4) що напруга живлення вентилятора стано-
вить не менше 196 В.

- чи горіння є нерегулярним (полум'я червоне 
або жовте). Його може спричинити: забруд-
нений пальник та теплообмінник, невірно 

Пристрій Comando Amico Remoto (CAR): 
котел призначений для роботи з пристроєм 
віддаленого керуванняV2 (CARV2) або, в 
якості альтернативи, — з пультом цифрового 
дис т анційного керув ання (CRD),  що 
під’єднуються таким чином: CARV2 — до 
клем 42 і 43 роз’єму X9 на електронній платі 
з дотриманням полярності, а CRD — до клем 
40 і 41 роз’єму X9 з видаленням перемички.

Термостат приміщення: котел може працюва-
ти з використанням термостату приміщення 
(S20), який під'єднується до затискачів 40 - 41, 
усунувши перемичку X40.

Конектор X12 (RS 232) використовується для 
автоматичного технічного контролю та для 
під'єднання до персонального комп'ютера.

 S6 - Датчик тиску диму
 S8 - Селектор типу газу
 S20 - Термостат довкілля (опціональний)
 T2 - Трансформатор ввімкнення
 X40 - Перемичка термостата довкілля
 Y1 - Газовий клапан
 Y2 - Модулятор газового клапана 

 1 - Первинний
 2 - Вторинний
 3 - Електроживлення 220 В 50 Гц 
 4 - Допом. вихід 220 В 50 Гц макс. 2°
 5 - Зона плати
 6 - Жовтий/зелений
 7 - Синій
 8 - Коричневий
 9 - Білий
 10 - Зелений
 11 - Червоний
 12 - Чорний
 13 - Сірий
 14 - Опалення
 15 - Вода для побутових потреб

 E4 - Термостат безпеки
 F1 - Запобіжник нейтралі
 F2 - Мережевий запобіжник
 M1 - Циркуляційний насос котла
 M20 - Вентилятор
 M30 - Триходовий клапан (з електроприводом)
 R5 - Тример температури режиму гарячої 

води для домашніх потреб
 R6 - Тример температури опалення
 R10 - Головний перемикач

Умовні позначення:
 А5 - Інтерфейс плати CARV2

 B1 - Датчик подачі
 B2 - Ємнісний зонд
 B4 - Зовнішній датчик (опціонально).
 Пульт дистанційного керування CARV2

 Пристрій Comando Amico RemotoV2

    (опція)
 CRD - Цифрове дистанційне керування (опціо-

нально)
 E1 - Ввімкнення запалювання
 E2 - Свічка контролю за полум'ям

3.2 ЕЛЕКТРОСХЕМИ ЖИВЛЕННЯ.
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встановлений термінал впуску-випуску. 
Провести чистку компонентів, згаданих 
вище, і перевірити правильність установки 
терміналу.

- Часті включення термостату безпеки від 
перегріву . Може спричинятися недостатнім 
тиском води в котлі, недостатньою цирку-
ляцією системи опалення, заблокованим 
насосом або несправністю плати управлін-
ня котла. Перевірте на манометрі, щоб тиск 
системи відповідав заданому. Переконайте-
ся, що не всі клапани радіатору закриті.

- Наявність повітря в системі. Перевірте 
в і д к р и т т я  к р и ш к и  а в т о м а т и ч н о г о 
повітряного клапану виведення повітря 
(Мал. 1-30). Перевірити, щоб тиск системи 
та посудини наповнення в системі опалення 
повинен відповідати; тиск перед заповненням 
в посудині наповнення повинен відповідати 
1,0 бар, а в системі бути в рамках від 1 до 1,2 
бар.

- Блокування через відсутність запалювання 
Пар. 2.5.

- Відмова зонда водопостачання. Для заміни 
зонда водопостачання не потрібно спорож-
нювати бойлер, оскільки зонд безпосеред-
ньо не контактує з гарячою водою всередині 
бойлера.

3.3 МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ 
ПРИЧИНИ.

ПРИМІТКА:технічне обслуговування по-
винні виконуватися кваліфікованим фахів-
цем (наприклад, Технічна служба допомоги 
Immergas).

- Запах газу Виникає у разі витоку газу з 
системи газового трубопроводу. Потрібно 
перевірити на предмет витоків у газопро-
воді.

- Вентилятор працює, але немає подачі на 
запалювання пальника. Може статись так, 
що вентилятор запрацює, але реле безпеки 
тиску диму не перемкне контакт. Необхідно 
перевірити:

1) що труба забору повітря - викиду не є 
надто довга (поза розмірами, що допуска-
ються).

2) що труба усмоктування - викиду не є 
частково засмічена (як на стороні викиду, 
так і на стороні всмоктування).

3) що парціальний склад диму відрегульо-
вано згідно з функціональною довжиною 
димосмоків.

4) що напруга живлення вентилятора стано-
вить не менше 196 В.

- чи горіння є нерегулярним (полум'я червоне 
або жовте). Його може спричинити: забруд-
нений пальник та теплообмінник, невірно 

Пристрій Comando Amico Remoto (CAR): 
котел призначений для роботи з пристроєм 
віддаленого керуванняV2 (CARV2) або, в 
якості альтернативи, — з пультом цифрового 
дис т анційного керув ання (CRD),  що 
під’єднуються таким чином: CARV2 — до 
клем 42 і 43 роз’єму X9 на електронній платі 
з дотриманням полярності, а CRD — до клем 
40 і 41 роз’єму X9 з видаленням перемички.

Термостат приміщення: котел може працюва-
ти з використанням термостату приміщення 
(S20), який під'єднується до затискачів 40 - 41, 
усунувши перемичку X40.

Конектор X12 (RS 232) використовується для 
автоматичного технічного контролю та для 
під'єднання до персонального комп'ютера.

 S6 - Датчик тиску диму
 S8 - Селектор типу газу
 S20 - Термостат довкілля (опціональний)
 T2 - Трансформатор ввімкнення
 X40 - Перемичка термостата довкілля
 Y1 - Газовий клапан
 Y2 - Модулятор газового клапана 

 1 - Первинний
 2 - Вторинний
 3 - Електроживлення 220 В 50 Гц 
 4 - Допом. вихід 220 В 50 Гц макс. 2°
 5 - Зона плати
 6 - Жовтий/зелений
 7 - Синій
 8 - Коричневий
 9 - Білий
 10 - Зелений
 11 - Червоний
 12 - Чорний
 13 - Сірий
 14 - Опалення
 15 - Вода для побутових потреб

 E4 - Термостат безпеки
 F1 - Запобіжник нейтралі
 F2 - Мережевий запобіжник
 M1 - Циркуляційний насос котла
 M20 - Вентилятор
 M30 - Триходовий клапан (з електроприводом)
 R5 - Тример температури режиму гарячої 

води для домашніх потреб
 R6 - Тример температури опалення
 R10 - Головний перемикач

Умовні позначення:
 А5 - Інтерфейс плати CARV2

 B1 - Датчик подачі
 B2 - Ємнісний зонд
 B4 - Зовнішній датчик (опціонально).
 Пульт дистанційного керування CARV2

 Пристрій Comando Amico RemotoV2

    (опція)
 CRD - Цифрове дистанційне керування (опціо-

нально)
 E1 - Ввімкнення запалювання
 E2 - Свічка контролю за полум'ям

3.2 ЕЛЕКТРОСХЕМИ ЖИВЛЕННЯ.
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3.2 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА.

Обозначения:
 A5 - Электронный блок интерфейса CARV2

 B1 - Термопара
 B2 - Сантехнический зонд
 B4 - Внешний зонд (опция)
 CARV2 - Дистанционное Управление ДругV2 (опция)
 CRD - Цифровое Дистанционное Управление (опция)
 E1 - Свечи зажигания
 E2 - Свеча-детектор пламени
 E4 - Предохранительный термостат

 F1 - Нейтральный предохранитель
 F2 - Линейный предохранитель
 M1 - Циркуляционный насос
 M20 - Вентилятор
 M30 - Трёхходовый клапан (моторизированный)
 R5 - Триммер температуры сантехнической 

воды
 R6 - Триммер температуры отопления
 R10 - Рубильник

 S6 - Реле давление воздуха
 S8 - Регулчтор типа газа
 S20 - Термостат помещения (опция)
 T2 - Трасформатор зажигания
 X40 - Перемычка термостата 

помещения
 Y1 - Газовый клапан
 Y2 - Модулятор газового клапана

 1 - Первичная
 2 - Вторичное
 3 - Питание 230 В 50Гц
 4 - Вспомогательный выход
   230 В 50Гц макс 2A
 5 - Зона электронного блока
 6 - Жёлтый/Зелёный
 7 - Синий
 8 - Коричневый
 9 - Белый
 10 - Зелёный
 11 - Красный
 12 - Чёрный
 13 - Серый
 14 - Отопление
 15 - Производство горячей воды

Дистанционное управление: к настоящему бойлеру 
можно подключить Дистанционной Управление ДругV2 
(CARV2) или Цифровое Дистанционное Управление 
(CRD), которые должны быть подключенны к 
клеммам 42 и 43 разъёма X9 для CARV2 (сохраняя 
полярность) и клеммами 40 и 41 разъёма X9 для CRD 
к электронномублоку, в любом случае должна быть 
удалена перемычка X40.

Термостат помещения (как алтернатива CRD): к 
бойлеру можно подключить Термостат Помещения 
(S20). Подсоеденить его клеммами 40 - 41 удаляя 
перемычку X40.

Зажим X12 (RS 232) используется для автоматического 
технического контроля и для соединения к 
персональному компьютеру.

3.3 ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ 
ПРИЧИНЫ.

Примечание: техобслуживание должно быть 
произведено квалифицированным персоналом 
(например Авторизированной Сервисной Службой 
компании Immergas).

- Запах газа. Имеется утечка газовой магистрали. 
Необходимо проверить герметичность  газоснабжения.

- Вентилятор работает, но не происходит  зажигания 
на рампе горелки. Может быть что вентилятор 
запускается, но реле давления вохдуха не переключает 
контакт. Необходимо проверить:

1)  что канал всасывания/ дымоудаления не слишком 
длинный (сверх установленной норма).

2)   что не заграждён канал всасывания/дымоудаления 
(как часть всасывания так и часть дымоудаления).

3)   что дымовая заслонка отрегулированна в 
соответствии с длиной канала всасывания/
дымоудаления.

4)   что напряжение электрического питания 
вентилятора не ниже 196 В.

- Нерегулярное горение (красное или жёлтое 
пламя). Может быть вызванно: грязной горелкой, 
загороженным пластинчатым блоком, неправильно 
установленным каналом всасывания/дымоудаления. 
Произвести очистку вышеуказанных компонентов и 

проверить правильность установки вывода.
- Частое срабатывание предохранительного термостата 

перегрева. Может быть вызванно низким давлением 
воды в бойлере, недостаточной циркуляцией воды в 
системе отопления, блокированным циркуляционным 
насосом или неполадками на электронном блоке 
бойлера. Проверить с помошью манометра, что 
давление на установке находитьтся в установленном 
диапазоне. Проверить что не закрыты все вантус-
клапаны на радиаторах.

- Воздух внутри установки. Проверить, что открыта 
заглушка клапана, для вытравливания воздуха 
(Илл. 1-30). Проверить, что давление установки  и 
предварительной нагрузки расширительного бака, 
находятся в установленном диапазоне; давление 
предварительной нагрузки расширительного бака 
должно равняться  1,0 бар, давление установки должно 
находиться в диапазоне от  1 и до 1,2 бар.

- Блокирование зажигания (Параг. 2.5).
- Повреждён зонд сантехнической воды. Нет 

необходимости сливать воду из бойлера для замены 
зонда сантехничесой воды, так как зонд не находитьсч 
в прямом контакте с горячей водой, находящейся в 
бойлере.
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3.2 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА.

Обозначения:
 A5 - Электронный блок интерфейса CARV2

 B1 - Термопара
 B2 - Сантехнический зонд
 B4 - Внешний зонд (опция)
 CARV2 - Дистанционное Управление ДругV2 (опция)
 CRD - Цифровое Дистанционное Управление (опция)
 E1 - Свечи зажигания
 E2 - Свеча-детектор пламени
 E4 - Предохранительный термостат

 F1 - Нейтральный предохранитель
 F2 - Линейный предохранитель
 M1 - Циркуляционный насос
 M20 - Вентилятор
 M30 - Трёхходовый клапан (моторизированный)
 R5 - Триммер температуры сантехнической 

воды
 R6 - Триммер температуры отопления
 R10 - Рубильник

 S6 - Реле давление воздуха
 S8 - Регулчтор типа газа
 S20 - Термостат помещения (опция)
 T2 - Трасформатор зажигания
 X40 - Перемычка термостата 

помещения
 Y1 - Газовый клапан
 Y2 - Модулятор газового клапана

 1 - Первичная
 2 - Вторичное
 3 - Питание 230 В 50Гц
 4 - Вспомогательный выход
   230 В 50Гц макс 2A
 5 - Зона электронного блока
 6 - Жёлтый/Зелёный
 7 - Синий
 8 - Коричневый
 9 - Белый
 10 - Зелёный
 11 - Красный
 12 - Чёрный
 13 - Серый
 14 - Отопление
 15 - Производство горячей воды

Дистанционное управление: к настоящему бойлеру 
можно подключить Дистанционной Управление ДругV2 
(CARV2) или Цифровое Дистанционное Управление 
(CRD), которые должны быть подключенны к 
клеммам 42 и 43 разъёма X9 для CARV2 (сохраняя 
полярность) и клеммами 40 и 41 разъёма X9 для CRD 
к электронномублоку, в любом случае должна быть 
удалена перемычка X40.

Термостат помещения (как алтернатива CRD): к 
бойлеру можно подключить Термостат Помещения 
(S20). Подсоеденить его клеммами 40 - 41 удаляя 
перемычку X40.

Зажим X12 (RS 232) используется для автоматического 
технического контроля и для соединения к 
персональному компьютеру.

3.3 ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ 
ПРИЧИНЫ.

Примечание: техобслуживание должно быть 
произведено квалифицированным персоналом 
(например Авторизированной Сервисной Службой 
компании Immergas).

- Запах газа. Имеется утечка газовой магистрали. 
Необходимо проверить герметичность  газоснабжения.

- Вентилятор работает, но не происходит  зажигания 
на рампе горелки. Может быть что вентилятор 
запускается, но реле давления вохдуха не переключает 
контакт. Необходимо проверить:

1)  что канал всасывания/ дымоудаления не слишком 
длинный (сверх установленной норма).

2)   что не заграждён канал всасывания/дымоудаления 
(как часть всасывания так и часть дымоудаления).

3)   что дымовая заслонка отрегулированна в 
соответствии с длиной канала всасывания/
дымоудаления.

4)   что напряжение электрического питания 
вентилятора не ниже 196 В.

- Нерегулярное горение (красное или жёлтое 
пламя). Может быть вызванно: грязной горелкой, 
загороженным пластинчатым блоком, неправильно 
установленным каналом всасывания/дымоудаления. 
Произвести очистку вышеуказанных компонентов и 

проверить правильность установки вывода.
- Частое срабатывание предохранительного термостата 

перегрева. Может быть вызванно низким давлением 
воды в бойлере, недостаточной циркуляцией воды в 
системе отопления, блокированным циркуляционным 
насосом или неполадками на электронном блоке 
бойлера. Проверить с помошью манометра, что 
давление на установке находитьтся в установленном 
диапазоне. Проверить что не закрыты все вантус-
клапаны на радиаторах.

- Воздух внутри установки. Проверить, что открыта 
заглушка клапана, для вытравливания воздуха 
(Илл. 1-30). Проверить, что давление установки  и 
предварительной нагрузки расширительного бака, 
находятся в установленном диапазоне; давление 
предварительной нагрузки расширительного бака 
должно равняться  1,0 бар, давление установки должно 
находиться в диапазоне от  1 и до 1,2 бар.

- Блокирование зажигания (Параг. 2.5).
- Повреждён зонд сантехнической воды. Нет 

необходимости сливать воду из бойлера для замены 
зонда сантехничесой воды, так как зонд не находитьсч 
в прямом контакте с горячей водой, находящейся в 
бойлере.
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3.2 WIRING DIAGRAM.

Key:
 A5 - CARV2 interface card
 B1 - Delivery probe
 B2 - Domestic water probe
 B4 - External probe (optional)
 CARV2 - Remote Friend ControlV2

    (optional)
 CRD - Remote digital control (optional)
 E1 - Ignition plugs
 E2 - Igniter sensor

 E4 - Safety thermostat
 F1 - Neutral fuse
 F2 - Line fuse
 M1 - Boiler circulating pump
 M20 - Fan
 M30 - 3-way valve (motorised)
 R5 - Domestic water temp. trimmer 
 R6 - Heating temp. trimmer 
 R10 - Main selector switch

 S6 - Fumes pressure switch
 S8 - Gas type selector
 S20 - Environment thermostat (optional)
 T2 - Switch-on transformer
 X40 - Environment thermostat jumper
 Y1 - Gas valve
 Y2 - Gas valve modulator

 1 - Primary
 2 - Secondary
 3 - 230 Vac 50Hz Power supply
 4 - 230 Vac 50Hz max 2° aux. output
 5 - Card area
 6 - Yellow/Green
 7 - Blue
 8 - Brown
 9 - White
 10 - Green
 11 - Red
 12 - Black
 13 - Grey
 14 - Heating
 15 - Domestic water

Remote controls: the boiler is designed to use 
the Remote Friend ControlV2 (CARV2), or as an 
alternative to the Digital Remote Control (CRD) 
which must be connected to clamps 42 and 43 of 
connector X9 for the CARV2 (respecting polarity) 
and clamps 40 and41 of connector X9 for the CRD 
on the circuit board and in both cases eliminating 
X40.

Environment thermostat (alternative to the CRD): 
the boiler is designed to use the Room Thermostat 
(S20). Connect it to clamps 40 – eliminating 
jumper X40.

Connector X12 (RS 232) is used for automatic 
inspection for connection to the personal 

computer.

3.3 TROUBLESHOOTING.
N.B.: Maintenance must be carried out by a 
qualified technician (e.g. Immergas Technical 
Assistance Service).

- Smell of gas. Caused by leakage from gas circuit 
pipelines. Check sealing efficiency of gas intake 
circuit.

- The fan works but ignition discharge does not 
occur on the burner train. The fan may start but 
the safety air pressure switch does not change the 
contact. Make sure:

1) the intake/exhaust duct is not too long (over 
allowed length).

2) the intake/exhaust duct is not partially blocked 
(on the exhaust or intake side).

3) the diaphragm on the fume exhaust is adequate 
for the length of the intake/exhaust ducts.

4) the fan power supply voltage is not less than 
196 V.

- Irregular combustion (red or yellow flame). 
This may be caused by a dirty burner, incorrect 
combustion parameters, intake-exhaust 
terminal not correctly installed. Clean the above 
components and ensure correct installation of 
the terminal.

- Frequent activation of the temperature overload 
thermostat. This may be caused by lack of water 

in the boiler, insufficient water circulation in 
the circuit or a blocked circulator. Check via the 
pressure gauge that values are within admissible 
limits. Check that radiator valves are not all 
closed.

- Presence of air in the system. Check opening of 
the special air bleeding cap (Fig. 1-30). Make 
sure the system pressure and expansion tank 
pre-charge values are within the set limits; the 
pre-charge value for the expansion tank must be 
1.0 bar, and system pressure between 1 and 1.2 
bar.

- Ignition block: (Para. 2.5).
- Domestic water probe broken. The boiler does 

not have to be emptied in order to replace the 
domestic water probe as the probe is not in direct 
contact with the domestic hot water present in 
the boiler.
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Умовні позначення:
 10 - Лінійний плавкий запобіж-

ник 3,15AF
 11 - Нейтральний плавкий 

запобіжник 3,15AF
 12 - Головний перемикач
 13 - Тример температури режи-

му гарячої води для домашніх 
потреб

 14 - Інтерфейс комп'ютер RS232
 15 - Тример температури опа-

лення
 16 - Перемикач для вибору типу 

газу "Метан - G.P.L."

Електронна плата Zeus 24-28 kW

Умовні позначення:
 1 - Котушка
 2 - Регулювальний гвинт мінімальної 

потужності
 3 - Гайка регулювання максимальної 

потужності
 4 - Газовий клапан тиску на виході
 5 - Газовий клапан тиску на вході
 6 - Захисний ковпачок

ГАЗОВИЙ клапан SIT 845 - При повертанні за годинниковою стрілкою те-
плова потужність збільшується, а при повертанні 
проти годинникової стрілки зменшується.

• Регулювання мінімальної теплової потужності 
котла (Мал. 3-3).

N.B.: виконати лише після того, як здійснено тару-
вання номінального тиску.

Регулювання мінімальної теплової потужності 
одержуємо за допомогою пластмасового хресто-
подібного гвинта (2), встановленого на газовому 
клапані, втримуючи латунну гайку (3);
- вимкнути живлення на модульну котушку (для 

цього досить вимкнути фастоновий наконеч-
ник); при повертанні гвинта за годинниковою 
стрілкою тиск збільшується, а проти годинни-
кової стрілки - зменшується. Після завершення 
тарування знову подати живлення на модульну 
котушку. Мінімальна потужність котла на фазі 
виробництва гарячої води не повинна бути 
нижчою від зазначеної в таблицях (Парагр. 3.16) 
в залежності від типу газу.

N.B.: для регулювання газового клапану слід зняти 
пластмасову кришку (6), після виконання регулю-
вання знову встановити кришку.

3.7 ПРОГРАМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ 
ПЛАТИ.

Деякі робочі параметри котла Zeus kW можна пере-
програмувати. При зміні цих параметрів, як описано 
нижче, з'явиться можливість адаптувати котел у 
відповідності до ваших індивідуальних потреб.

Для доступу до фази програмування слід діяти 
наступним чином: встановити головний перемикач 
в положення "Перезапуск" (Reset) приблизно на 
15 - 20 секунд (вже приблизно через 10 сек. почнуть 
блимати одночасно світлодіоди 2 та 3, почекати, 
поки блимання не припиниться, потім встановити 
головний перемикач в положення гарячої води для 
домашніх потреб або в положення опалення). Тепер 
встановити головний перемикач в положення гарячої 
води для домашніх потреб або в положення опалення 
( ).

При активації фази програмування отримується 
доступ на перший рівень, де можливо вибрати, 
який параметр задати. На нього вказує швидке 
блимання одного зі світлодіодів від 1 до 8 (Мал. 
2-1). Вибір здійснюється за допомогою повертання 
перемикача температури гарячої води для домаш-
ніх потреб (10). Для визначення відповідності між 
світлодіодами та параметрами ознайомитися з 
наступною таблицею:

Перелік параметрів
Блимання 

світлодіоду 
(швидке)

Мінімальна потужність опалення Світлодіод 1

Максимальна потужність опа-
лення Світлодіод 2

Таймер увімкнення опалення Світлодіод 3
Рампа/крива подачі потужності 
опалення Світлодіод 4

Для затримки ввімкнення нагрівання 
потребує кімнатний термостат, цифровий 
пульт дистанційного керування або 
пристрій CARV2 

Світлодіод 5

Термостат ГВП/гістерезис нагрі-
вача ГВП Світлодіод

Функціонування циркуляційного 
насосу Світлодіод

Робочий газ Світлодіод

Режим котла. Світлодіоди 
1 і 8

Після вибору того параметру, який треба змінити, 
підтвердити вибір повертанням головного переми-
кача у положення "Перезапуск"/Reset і утримувати 
його у цьому положенні, доки не вимкнеться від-

3.5 ПЕРЕВІРКИ, ЯКІ ПОВИННІ БУТИ 
ВИКОНАНІ ПІСЛЯ ГАЗОВОЇ 
КОНВЕРСІЇ.

Перевіривши, що трансформація була зро-
блена з діаметром сопла, необхідним для типу 
використовуваного газу і калібрування було 
зроблено на заданий тиск, переконайтеся, що: 

- немає регургітації полум'я в камері згоряння;
- полум'я пальника не є надмірно високим або 

низьким, і що воно є стабільним (не відокрем-
люється від пальника);

- точки заміру тиску, використані для калібрування 
повинні бути добре закриті, і не повинно бути 
витоків газу в контурі.

N.B.: Всі операції, пов'язані з коригуванням 
котлів, повинні проводитися кваліфікованим 
фахівцем (наприклад, Служба технічної допомоги 
Immergas ). Калібрування пальника повинно 
проводитися з диференційним манометром 
форми "  U", або цифровим, з'єднаним з приймачем 
тиску, розташованим на верху герметичної камери 
(частина 2 Мал. 1-30) і силового тиску газу на виході 
клапана (частина 4 Мал. 3-3), приймаючи до уваги 
значення тиску, наведені в таблиці (Парагр. 3.16) 
для того типу газу, для якого призначений котел.

3.6 МОЖЛИВІ РЕГУЛЮВАННЯ ГАЗОВОГО 
КЛАПАНУ.

• Регулювання номінальної теплової потужності 
котла (мал. 3-3).

- Повернути перемикач температури гарячої води 
для домашніх потреб (10 Мал. 2-1) у положення 
роботи на максимумі;

- Відкрити кран гарячої сантехнічної води, щоб 
запобігти перериванню модуляції.

- відрегулювати за допомогою латунної гайки (3) 
номінальну потужність котла, приймаючи до 
уваги значення максимального тиску, наведені 
в таблицях (Парагр. 3.16) в залежності від типу 
газу;

3.4 ПЕРЕОСНАЩЕННЯ КОТЛА В РАЗІ 
ЗМІНИ ГАЗУ.

У разі необхідності пристосування пристрою 
до газу, що відрізняється від зазначеного на 
заводській табличці,  необхідно замовити 
відповідний комплект для модифікації пристрою, 
яку можна провести досить швидко.
Операції з модифікації для пристосування до іншо-
го типу газу повинні виконуватися уповноваженим 
кваліфікованим персоналом (наприклад, з Центру 
технічного обслуговування  Immergas).
Щоб перейти з одного типу газу на інший, по-
трібно:
- вимкнути живлення приладу;
- замінити форсунки пальника; акуратно вста-

вити між колектором газу і сопла спеціальної 
ущільнювальної шайби, які поставляються в 
комплекті;

- перевести перемичку 16 (Мал. 3-4) у положення, 
що відповідає типу газу, що використовується 
(метан або G.P.L./зріджений пропан);

- для доступу до регулювань електронної плати 
необхідно зняти кришку панелі приладів, для 
цього відкрутити болти кріплення;

- знову підключити прилад до напруги живлення;
- - відрегулювати максимальну теплову потужність 

котла;
- відрегулювати мінімальну теплову потужність 

котла;
- - відрегулювати (при необхідності) теплову по-

тужність опалення;
- накласти пломби на пристрої регулювання по-

току газу (якщо регулювання були змінені);
- Після закінчення трансформації прикріпити 

наклейку в комплект для переобладнання поруч 
таблиці даних. В цій таблиці потрібно закреслити 
маркером дані для старого типу газу.

Ці регулювання повинні відповідати типу газу, 
що використовується, згідно вказівкам наступної 
таблиці (Парагр. 3.16).
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Умовні позначення:
 10 - Лінійний плавкий запобіж-

ник 3,15AF
 11 - Нейтральний плавкий 

запобіжник 3,15AF
 12 - Головний перемикач
 13 - Тример температури режи-

му гарячої води для домашніх 
потреб

 14 - Інтерфейс комп'ютер RS232
 15 - Тример температури опа-

лення
 16 - Перемикач для вибору типу 

газу "Метан - G.P.L."

Електронна плата Zeus 24-28 kW

Умовні позначення:
 1 - Котушка
 2 - Регулювальний гвинт мінімальної 

потужності
 3 - Гайка регулювання максимальної 

потужності
 4 - Газовий клапан тиску на виході
 5 - Газовий клапан тиску на вході
 6 - Захисний ковпачок

ГАЗОВИЙ клапан SIT 845 - При повертанні за годинниковою стрілкою те-
плова потужність збільшується, а при повертанні 
проти годинникової стрілки зменшується.

• Регулювання мінімальної теплової потужності 
котла (Мал. 3-3).

N.B.: виконати лише після того, як здійснено тару-
вання номінального тиску.

Регулювання мінімальної теплової потужності 
одержуємо за допомогою пластмасового хресто-
подібного гвинта (2), встановленого на газовому 
клапані, втримуючи латунну гайку (3);
- вимкнути живлення на модульну котушку (для 

цього досить вимкнути фастоновий наконеч-
ник); при повертанні гвинта за годинниковою 
стрілкою тиск збільшується, а проти годинни-
кової стрілки - зменшується. Після завершення 
тарування знову подати живлення на модульну 
котушку. Мінімальна потужність котла на фазі 
виробництва гарячої води не повинна бути 
нижчою від зазначеної в таблицях (Парагр. 3.16) 
в залежності від типу газу.

N.B.: для регулювання газового клапану слід зняти 
пластмасову кришку (6), після виконання регулю-
вання знову встановити кришку.

3.7 ПРОГРАМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ 
ПЛАТИ.

Деякі робочі параметри котла Zeus kW можна пере-
програмувати. При зміні цих параметрів, як описано 
нижче, з'явиться можливість адаптувати котел у 
відповідності до ваших індивідуальних потреб.

Для доступу до фази програмування слід діяти 
наступним чином: встановити головний перемикач 
в положення "Перезапуск" (Reset) приблизно на 
15 - 20 секунд (вже приблизно через 10 сек. почнуть 
блимати одночасно світлодіоди 2 та 3, почекати, 
поки блимання не припиниться, потім встановити 
головний перемикач в положення гарячої води для 
домашніх потреб або в положення опалення). Тепер 
встановити головний перемикач в положення гарячої 
води для домашніх потреб або в положення опалення 
( ).

При активації фази програмування отримується 
доступ на перший рівень, де можливо вибрати, 
який параметр задати. На нього вказує швидке 
блимання одного зі світлодіодів від 1 до 8 (Мал. 
2-1). Вибір здійснюється за допомогою повертання 
перемикача температури гарячої води для домаш-
ніх потреб (10). Для визначення відповідності між 
світлодіодами та параметрами ознайомитися з 
наступною таблицею:

Перелік параметрів
Блимання 

світлодіоду 
(швидке)

Мінімальна потужність опалення Світлодіод 1

Максимальна потужність опа-
лення Світлодіод 2

Таймер увімкнення опалення Світлодіод 3
Рампа/крива подачі потужності 
опалення Світлодіод 4

Для затримки ввімкнення нагрівання 
потребує кімнатний термостат, цифровий 
пульт дистанційного керування або 
пристрій CARV2 

Світлодіод 5

Термостат ГВП/гістерезис нагрі-
вача ГВП Світлодіод

Функціонування циркуляційного 
насосу Світлодіод

Робочий газ Світлодіод

Режим котла. Світлодіоди 
1 і 8

Після вибору того параметру, який треба змінити, 
підтвердити вибір повертанням головного переми-
кача у положення "Перезапуск"/Reset і утримувати 
його у цьому положенні, доки не вимкнеться від-

3.5 ПЕРЕВІРКИ, ЯКІ ПОВИННІ БУТИ 
ВИКОНАНІ ПІСЛЯ ГАЗОВОЇ 
КОНВЕРСІЇ.

Перевіривши, що трансформація була зро-
блена з діаметром сопла, необхідним для типу 
використовуваного газу і калібрування було 
зроблено на заданий тиск, переконайтеся, що: 

- немає регургітації полум'я в камері згоряння;
- полум'я пальника не є надмірно високим або 

низьким, і що воно є стабільним (не відокрем-
люється від пальника);

- точки заміру тиску, використані для калібрування 
повинні бути добре закриті, і не повинно бути 
витоків газу в контурі.

N.B.: Всі операції, пов'язані з коригуванням 
котлів, повинні проводитися кваліфікованим 
фахівцем (наприклад, Служба технічної допомоги 
Immergas ). Калібрування пальника повинно 
проводитися з диференційним манометром 
форми "  U", або цифровим, з'єднаним з приймачем 
тиску, розташованим на верху герметичної камери 
(частина 2 Мал. 1-30) і силового тиску газу на виході 
клапана (частина 4 Мал. 3-3), приймаючи до уваги 
значення тиску, наведені в таблиці (Парагр. 3.16) 
для того типу газу, для якого призначений котел.

3.6 МОЖЛИВІ РЕГУЛЮВАННЯ ГАЗОВОГО 
КЛАПАНУ.

• Регулювання номінальної теплової потужності 
котла (мал. 3-3).

- Повернути перемикач температури гарячої води 
для домашніх потреб (10 Мал. 2-1) у положення 
роботи на максимумі;

- Відкрити кран гарячої сантехнічної води, щоб 
запобігти перериванню модуляції.

- відрегулювати за допомогою латунної гайки (3) 
номінальну потужність котла, приймаючи до 
уваги значення максимального тиску, наведені 
в таблицях (Парагр. 3.16) в залежності від типу 
газу;

3.4 ПЕРЕОСНАЩЕННЯ КОТЛА В РАЗІ 
ЗМІНИ ГАЗУ.

У разі необхідності пристосування пристрою 
до газу, що відрізняється від зазначеного на 
заводській табличці,  необхідно замовити 
відповідний комплект для модифікації пристрою, 
яку можна провести досить швидко.
Операції з модифікації для пристосування до іншо-
го типу газу повинні виконуватися уповноваженим 
кваліфікованим персоналом (наприклад, з Центру 
технічного обслуговування  Immergas).
Щоб перейти з одного типу газу на інший, по-
трібно:
- вимкнути живлення приладу;
- замінити форсунки пальника; акуратно вста-

вити між колектором газу і сопла спеціальної 
ущільнювальної шайби, які поставляються в 
комплекті;

- перевести перемичку 16 (Мал. 3-4) у положення, 
що відповідає типу газу, що використовується 
(метан або G.P.L./зріджений пропан);

- для доступу до регулювань електронної плати 
необхідно зняти кришку панелі приладів, для 
цього відкрутити болти кріплення;

- знову підключити прилад до напруги живлення;
- - відрегулювати максимальну теплову потужність 

котла;
- відрегулювати мінімальну теплову потужність 

котла;
- - відрегулювати (при необхідності) теплову по-

тужність опалення;
- накласти пломби на пристрої регулювання по-

току газу (якщо регулювання були змінені);
- Після закінчення трансформації прикріпити 

наклейку в комплект для переобладнання поруч 
таблиці даних. В цій таблиці потрібно закреслити 
маркером дані для старого типу газу.

Ці регулювання повинні відповідати типу газу, 
що використовується, згідно вказівкам наступної 
таблиці (Парагр. 3.16).
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Умовні позначення:
 10 - Лінійний плавкий запобіж-

ник 3,15AF
 11 - Нейтральний плавкий 

запобіжник 3,15AF
 12 - Головний перемикач
 13 - Тример температури режи-

му гарячої води для домашніх 
потреб

 14 - Інтерфейс комп'ютер RS232
 15 - Тример температури опа-

лення
 16 - Перемикач для вибору типу 

газу "Метан - G.P.L."

Електронна плата Zeus 24-28 kW

Умовні позначення:
 1 - Котушка
 2 - Регулювальний гвинт мінімальної 

потужності
 3 - Гайка регулювання максимальної 

потужності
 4 - Газовий клапан тиску на виході
 5 - Газовий клапан тиску на вході
 6 - Захисний ковпачок

ГАЗОВИЙ клапан SIT 845 - При повертанні за годинниковою стрілкою те-
плова потужність збільшується, а при повертанні 
проти годинникової стрілки зменшується.

• Регулювання мінімальної теплової потужності 
котла (Мал. 3-3).

N.B.: виконати лише після того, як здійснено тару-
вання номінального тиску.

Регулювання мінімальної теплової потужності 
одержуємо за допомогою пластмасового хресто-
подібного гвинта (2), встановленого на газовому 
клапані, втримуючи латунну гайку (3);
- вимкнути живлення на модульну котушку (для 

цього досить вимкнути фастоновий наконеч-
ник); при повертанні гвинта за годинниковою 
стрілкою тиск збільшується, а проти годинни-
кової стрілки - зменшується. Після завершення 
тарування знову подати живлення на модульну 
котушку. Мінімальна потужність котла на фазі 
виробництва гарячої води не повинна бути 
нижчою від зазначеної в таблицях (Парагр. 3.16) 
в залежності від типу газу.

N.B.: для регулювання газового клапану слід зняти 
пластмасову кришку (6), після виконання регулю-
вання знову встановити кришку.

3.7 ПРОГРАМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ 
ПЛАТИ.

Деякі робочі параметри котла Zeus kW можна пере-
програмувати. При зміні цих параметрів, як описано 
нижче, з'явиться можливість адаптувати котел у 
відповідності до ваших індивідуальних потреб.

Для доступу до фази програмування слід діяти 
наступним чином: встановити головний перемикач 
в положення "Перезапуск" (Reset) приблизно на 
15 - 20 секунд (вже приблизно через 10 сек. почнуть 
блимати одночасно світлодіоди 2 та 3, почекати, 
поки блимання не припиниться, потім встановити 
головний перемикач в положення гарячої води для 
домашніх потреб або в положення опалення). Тепер 
встановити головний перемикач в положення гарячої 
води для домашніх потреб або в положення опалення 
( ).

При активації фази програмування отримується 
доступ на перший рівень, де можливо вибрати, 
який параметр задати. На нього вказує швидке 
блимання одного зі світлодіодів від 1 до 8 (Мал. 
2-1). Вибір здійснюється за допомогою повертання 
перемикача температури гарячої води для домаш-
ніх потреб (10). Для визначення відповідності між 
світлодіодами та параметрами ознайомитися з 
наступною таблицею:

Перелік параметрів
Блимання 

світлодіоду 
(швидке)

Мінімальна потужність опалення Світлодіод 1

Максимальна потужність опа-
лення Світлодіод 2

Таймер увімкнення опалення Світлодіод 3
Рампа/крива подачі потужності 
опалення Світлодіод 4

Для затримки ввімкнення нагрівання 
потребує кімнатний термостат, цифровий 
пульт дистанційного керування або 
пристрій CARV2 

Світлодіод 5

Термостат ГВП/гістерезис нагрі-
вача ГВП Світлодіод

Функціонування циркуляційного 
насосу Світлодіод

Робочий газ Світлодіод

Режим котла. Світлодіоди 
1 і 8

Після вибору того параметру, який треба змінити, 
підтвердити вибір повертанням головного переми-
кача у положення "Перезапуск"/Reset і утримувати 
його у цьому положенні, доки не вимкнеться від-

3.5 ПЕРЕВІРКИ, ЯКІ ПОВИННІ БУТИ 
ВИКОНАНІ ПІСЛЯ ГАЗОВОЇ 
КОНВЕРСІЇ.

Перевіривши, що трансформація була зро-
блена з діаметром сопла, необхідним для типу 
використовуваного газу і калібрування було 
зроблено на заданий тиск, переконайтеся, що: 

- немає регургітації полум'я в камері згоряння;
- полум'я пальника не є надмірно високим або 

низьким, і що воно є стабільним (не відокрем-
люється від пальника);

- точки заміру тиску, використані для калібрування 
повинні бути добре закриті, і не повинно бути 
витоків газу в контурі.

N.B.: Всі операції, пов'язані з коригуванням 
котлів, повинні проводитися кваліфікованим 
фахівцем (наприклад, Служба технічної допомоги 
Immergas ). Калібрування пальника повинно 
проводитися з диференційним манометром 
форми "  U", або цифровим, з'єднаним з приймачем 
тиску, розташованим на верху герметичної камери 
(частина 2 Мал. 1-30) і силового тиску газу на виході 
клапана (частина 4 Мал. 3-3), приймаючи до уваги 
значення тиску, наведені в таблиці (Парагр. 3.16) 
для того типу газу, для якого призначений котел.

3.6 МОЖЛИВІ РЕГУЛЮВАННЯ ГАЗОВОГО 
КЛАПАНУ.

• Регулювання номінальної теплової потужності 
котла (мал. 3-3).

- Повернути перемикач температури гарячої води 
для домашніх потреб (10 Мал. 2-1) у положення 
роботи на максимумі;

- Відкрити кран гарячої сантехнічної води, щоб 
запобігти перериванню модуляції.

- відрегулювати за допомогою латунної гайки (3) 
номінальну потужність котла, приймаючи до 
уваги значення максимального тиску, наведені 
в таблицях (Парагр. 3.16) в залежності від типу 
газу;

3.4 ПЕРЕОСНАЩЕННЯ КОТЛА В РАЗІ 
ЗМІНИ ГАЗУ.

У разі необхідності пристосування пристрою 
до газу, що відрізняється від зазначеного на 
заводській табличці,  необхідно замовити 
відповідний комплект для модифікації пристрою, 
яку можна провести досить швидко.
Операції з модифікації для пристосування до іншо-
го типу газу повинні виконуватися уповноваженим 
кваліфікованим персоналом (наприклад, з Центру 
технічного обслуговування  Immergas).
Щоб перейти з одного типу газу на інший, по-
трібно:
- вимкнути живлення приладу;
- замінити форсунки пальника; акуратно вста-

вити між колектором газу і сопла спеціальної 
ущільнювальної шайби, які поставляються в 
комплекті;

- перевести перемичку 16 (Мал. 3-4) у положення, 
що відповідає типу газу, що використовується 
(метан або G.P.L./зріджений пропан);

- для доступу до регулювань електронної плати 
необхідно зняти кришку панелі приладів, для 
цього відкрутити болти кріплення;

- знову підключити прилад до напруги живлення;
- - відрегулювати максимальну теплову потужність 

котла;
- відрегулювати мінімальну теплову потужність 

котла;
- - відрегулювати (при необхідності) теплову по-

тужність опалення;
- накласти пломби на пристрої регулювання по-

току газу (якщо регулювання були змінені);
- Після закінчення трансформації прикріпити 

наклейку в комплект для переобладнання поруч 
таблиці даних. В цій таблиці потрібно закреслити 
маркером дані для старого типу газу.

Ці регулювання повинні відповідати типу газу, 
що використовується, згідно вказівкам наступної 
таблиці (Парагр. 3.16).
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Умовні позначення:
 10 - Лінійний плавкий запобіж-

ник 3,15AF
 11 - Нейтральний плавкий 

запобіжник 3,15AF
 12 - Головний перемикач
 13 - Тример температури режи-

му гарячої води для домашніх 
потреб

 14 - Інтерфейс комп'ютер RS232
 15 - Тример температури опа-

лення
 16 - Перемикач для вибору типу 

газу "Метан - G.P.L."

Електронна плата Zeus 24-28 kW

Умовні позначення:
 1 - Котушка
 2 - Регулювальний гвинт мінімальної 

потужності
 3 - Гайка регулювання максимальної 

потужності
 4 - Газовий клапан тиску на виході
 5 - Газовий клапан тиску на вході
 6 - Захисний ковпачок

ГАЗОВИЙ клапан SIT 845 - При повертанні за годинниковою стрілкою те-
плова потужність збільшується, а при повертанні 
проти годинникової стрілки зменшується.

• Регулювання мінімальної теплової потужності 
котла (Мал. 3-3).

N.B.: виконати лише після того, як здійснено тару-
вання номінального тиску.

Регулювання мінімальної теплової потужності 
одержуємо за допомогою пластмасового хресто-
подібного гвинта (2), встановленого на газовому 
клапані, втримуючи латунну гайку (3);
- вимкнути живлення на модульну котушку (для 

цього досить вимкнути фастоновий наконеч-
ник); при повертанні гвинта за годинниковою 
стрілкою тиск збільшується, а проти годинни-
кової стрілки - зменшується. Після завершення 
тарування знову подати живлення на модульну 
котушку. Мінімальна потужність котла на фазі 
виробництва гарячої води не повинна бути 
нижчою від зазначеної в таблицях (Парагр. 3.16) 
в залежності від типу газу.

N.B.: для регулювання газового клапану слід зняти 
пластмасову кришку (6), після виконання регулю-
вання знову встановити кришку.

3.7 ПРОГРАМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ 
ПЛАТИ.

Деякі робочі параметри котла Zeus kW можна пере-
програмувати. При зміні цих параметрів, як описано 
нижче, з'явиться можливість адаптувати котел у 
відповідності до ваших індивідуальних потреб.

Для доступу до фази програмування слід діяти 
наступним чином: встановити головний перемикач 
в положення "Перезапуск" (Reset) приблизно на 
15 - 20 секунд (вже приблизно через 10 сек. почнуть 
блимати одночасно світлодіоди 2 та 3, почекати, 
поки блимання не припиниться, потім встановити 
головний перемикач в положення гарячої води для 
домашніх потреб або в положення опалення). Тепер 
встановити головний перемикач в положення гарячої 
води для домашніх потреб або в положення опалення 
( ).

При активації фази програмування отримується 
доступ на перший рівень, де можливо вибрати, 
який параметр задати. На нього вказує швидке 
блимання одного зі світлодіодів від 1 до 8 (Мал. 
2-1). Вибір здійснюється за допомогою повертання 
перемикача температури гарячої води для домаш-
ніх потреб (10). Для визначення відповідності між 
світлодіодами та параметрами ознайомитися з 
наступною таблицею:

Перелік параметрів
Блимання 

світлодіоду 
(швидке)

Мінімальна потужність опалення Світлодіод 1

Максимальна потужність опа-
лення Світлодіод 2

Таймер увімкнення опалення Світлодіод 3
Рампа/крива подачі потужності 
опалення Світлодіод 4

Для затримки ввімкнення нагрівання 
потребує кімнатний термостат, цифровий 
пульт дистанційного керування або 
пристрій CARV2 

Світлодіод 5

Термостат ГВП/гістерезис нагрі-
вача ГВП Світлодіод

Функціонування циркуляційного 
насосу Світлодіод

Робочий газ Світлодіод

Режим котла. Світлодіоди 
1 і 8

Після вибору того параметру, який треба змінити, 
підтвердити вибір повертанням головного переми-
кача у положення "Перезапуск"/Reset і утримувати 
його у цьому положенні, доки не вимкнеться від-

3.5 ПЕРЕВІРКИ, ЯКІ ПОВИННІ БУТИ 
ВИКОНАНІ ПІСЛЯ ГАЗОВОЇ 
КОНВЕРСІЇ.

Перевіривши, що трансформація була зро-
блена з діаметром сопла, необхідним для типу 
використовуваного газу і калібрування було 
зроблено на заданий тиск, переконайтеся, що: 

- немає регургітації полум'я в камері згоряння;
- полум'я пальника не є надмірно високим або 

низьким, і що воно є стабільним (не відокрем-
люється від пальника);

- точки заміру тиску, використані для калібрування 
повинні бути добре закриті, і не повинно бути 
витоків газу в контурі.

N.B.: Всі операції, пов'язані з коригуванням 
котлів, повинні проводитися кваліфікованим 
фахівцем (наприклад, Служба технічної допомоги 
Immergas ). Калібрування пальника повинно 
проводитися з диференційним манометром 
форми "  U", або цифровим, з'єднаним з приймачем 
тиску, розташованим на верху герметичної камери 
(частина 2 Мал. 1-30) і силового тиску газу на виході 
клапана (частина 4 Мал. 3-3), приймаючи до уваги 
значення тиску, наведені в таблиці (Парагр. 3.16) 
для того типу газу, для якого призначений котел.

3.6 МОЖЛИВІ РЕГУЛЮВАННЯ ГАЗОВОГО 
КЛАПАНУ.

• Регулювання номінальної теплової потужності 
котла (мал. 3-3).

- Повернути перемикач температури гарячої води 
для домашніх потреб (10 Мал. 2-1) у положення 
роботи на максимумі;

- Відкрити кран гарячої сантехнічної води, щоб 
запобігти перериванню модуляції.

- відрегулювати за допомогою латунної гайки (3) 
номінальну потужність котла, приймаючи до 
уваги значення максимального тиску, наведені 
в таблицях (Парагр. 3.16) в залежності від типу 
газу;

3.4 ПЕРЕОСНАЩЕННЯ КОТЛА В РАЗІ 
ЗМІНИ ГАЗУ.

У разі необхідності пристосування пристрою 
до газу, що відрізняється від зазначеного на 
заводській табличці,  необхідно замовити 
відповідний комплект для модифікації пристрою, 
яку можна провести досить швидко.
Операції з модифікації для пристосування до іншо-
го типу газу повинні виконуватися уповноваженим 
кваліфікованим персоналом (наприклад, з Центру 
технічного обслуговування  Immergas).
Щоб перейти з одного типу газу на інший, по-
трібно:
- вимкнути живлення приладу;
- замінити форсунки пальника; акуратно вста-

вити між колектором газу і сопла спеціальної 
ущільнювальної шайби, які поставляються в 
комплекті;

- перевести перемичку 16 (Мал. 3-4) у положення, 
що відповідає типу газу, що використовується 
(метан або G.P.L./зріджений пропан);

- для доступу до регулювань електронної плати 
необхідно зняти кришку панелі приладів, для 
цього відкрутити болти кріплення;

- знову підключити прилад до напруги живлення;
- - відрегулювати максимальну теплову потужність 

котла;
- відрегулювати мінімальну теплову потужність 

котла;
- - відрегулювати (при необхідності) теплову по-

тужність опалення;
- накласти пломби на пристрої регулювання по-

току газу (якщо регулювання були змінені);
- Після закінчення трансформації прикріпити 

наклейку в комплект для переобладнання поруч 
таблиці даних. В цій таблиці потрібно закреслити 
маркером дані для старого типу газу.

Ці регулювання повинні відповідати типу газу, 
що використовується, згідно вказівкам наступної 
таблиці (Парагр. 3.16).
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К 3.4 МОДИФИКАЦИЯ УСТРОЙСТВ В СЛУЧАЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА ГАЗА.

В том случае, если необходимо перенастроить 
аппарат, на газ отличный от того что указан на 
заводской паспортной табличке, необходимо запросить 
специальный комплект,  со всем необходимым для 
проведения данной модификации, которая моожет быть 
быстро произведена. 
Операция по перенастройке на другой тип газа должна 
быть произведена  квалифицированным персоналом 
(например Авторизированной Сервисной Службой 
компании Immergas).
Для модификации устройстваа на другой тип газа также 
необходимо:
- отключить напряжения от агрегата;
- заменить сопла основной горелки, устанавливая при 

между газовым коллектором и соплами, специальные 
уплотнительные шайбы  , входящие в комплект;

- переместить перемычку 16 (Илл. 3-4) в правильное 
положение для используемого газа (Метан или 
сжиженный нефтяной газ);

- для доступа к настройкам на электронном блоке,  
необходимо снять защитный кожух с приборного 
щитка и открутить задние болты фиксирования;

- подключить напряжение к агрегату;
- отрегулировать максимальную техническию 

мощность котла;
- отрегулировать минимальную техническию мощность 

котла;
- отрегулировать (при необходимости) мощность 

отопления;
- запечатать устройства регулирования газового 

расхода (если были произведены изменения);
- после того как была произведена модификация, 

установить самоклеющуюся этикетку, входящюю в 
комплект рядом с заводской паспортной табличкой. 
С помощью несмывающегося фломастера на табличке 
необходимо удалить технические данные предидущего 

типа газа.
Данные настройки должны относиться к используемому 
типа газа, следя ууказаниям таблиц (Параг. 3.16).

3.5 НЕОБХОДИМЫЕ ПРОВЕРКИ,  ПОСЛЕ 
ПЕРЕХОДА НА ДРУГОЙ ТИПА ГАЗА.

После того как модификация было произведена и  
были установлены сопла нужного диаметра для типа 
используемого газа  и было произведено тарирование 
на установленном давление, необходимо проверить, что:
- отсутствуют порывы пламени в камере сгорания;
- стабильность пламени в горелке, оно не должно быть 

не слишком высоким и не слишком низким (пламя не 
должно отрываться от грелки);

- что пробник давления используемый при 
тарировании, надёжно закрыт и что отсутствует 
утечка газа.

Примечание: все операции по настройке бойлера 
должны быть произведенны квалифицированным 
персоналом (например Авторизированной Сервисной 
Службой компании Immergas). Тарирование 
горелки должно быть произведено цивровым или 
дифференциальным “U - образным” манометром, 
подсоеденённым к зажиму давления, установленномц 
на герметичной камере (дет. 2 Илл. 1-30) и на зажиме 
давление на выходе из газового клапана (дет. 4 Илл. 
3-3), сравнить при эттом значение с указанным в 
таблице (Параг. 3.16) для того типа газа, на который 
настроен бойлер.

3.6 РЕГУЛИРОВАНИЕ ГАЗОВОГО КЛАПАНА.
• Регулирование номинальной термической мощности 

бойлера (Илл. 3-3).
- Настроить регулятор ГВС (10 Илл. 2-1) на 

максимальню позицию;
- открыть кран горячей сантехнической воды,  во 

избежания модуляции;
- Отрегулировать с помощью латуневой гайки (3) 

номинальную мощность бойлера, придерживаясь 
значений максимального давления, указанных в 

таблице (Parag. 3.16) в зависимости от типа газа;
- крутя по часовой стрелке термическая мощность 

увеличивается, против часовой – уменьшается.
• Регулирование минимально термической мощности 

бойлера (Илл. 3-3).
Примечания: приступить к дальнейшим деействиям, 
только после осуществления тарировки номинального 
давления.
Регулир ов ание минима льной термиче ской 
мощности производится с помощью пластмассового 
крестообразного болта (2) установленного на газовом 
клапане, при этом должна быть блокированна латуневая 
гайка (3);
- отключить питание от модулирующей катушки 

(достаточно отключить фастон); Крутя болт по 
часовой стрелке давление повышается, против 
часовой стрелки, давление понижается. По окончании 
тарирования, подключить электрическое питание 
к модулирующей катушке. Давление, при которм 
настраивается минимальная мощность бойлера 
должно быть не ниже значения указанного в таблице 
(Parag. 3.16) в зависимости от типа газа.

Примечание: для осуществления настроек на газовом 
клапан, необходимо снять пластмассовую заглушку (6), 
по окончании операции установить заглушку на место.

3.7 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО 
БЛОКА.

На бойлере Zeus kW возможно произвести 
программирование некоторых рабочих параметров. 
Изменяя эти параметры согласно нижеприведённым 
указаниям, можно настроить бойлер согласно 
собственным нуждам.

Для доступа к фазе программирование необходимпо 
произвести следующие операции: установить 
рубильник в положение - Reset на период времени от 
15 и до 20 секунд (после около  10 сек. Одновременно 
замигают светодиоды 2 и 3, подождать окончание 
мигания и установить  рубильник на режим 
отопления и производства горячей воды). Установить 
рубильник на режим отопления-производства 
горячей воды ( ).
П о с л е  т о г о  к а к  а к т и в и з и р о в а н н а  ф а з а 
программирования, происходит вход на первый уровень 
где возможно выбрать необходимый устанавливаемый 
параметр. Этот параметр отмечен быстрым миганием 
одного из светодиодов, с  1 по 8 (Илл. 2-1).
Выбор производится с помощью регулятора ГВС (10). 
Для соотношения светодиодов с параметрами смотреть 
нижеуказанную таблицу:

Список параметров
Мигание 

светодиода 
(быстрое)

Минимальная мощность отопления Светодиоды  1

Максимальная мощность отопления Светодиоды  2

Реле времени включения отопления Светодиоды  3

Распределительная рампа мощности 
отопления Светодиоды  4

Задержка включения отопления по 
з апрос у Термос т ат а помещения, 
Цифрового Пульта Управления или Пульта 
Управления ДругV2

Светодиоды  5

Сантехнический термостат / Гистеризис 
горелки Светодиоды  6

Работа циркуляционного насоса Светодиоды  7

Рабочий газ Светодиоды  8

Модальность бойлера Светодиоды с  
1 по 8

После того как выбран параметр для модификации 
подтвердить выбор моментально прокпучивая 
рубильник на Reset до тех пор, пока не выключится 
светодиод соответствующий нужному параметруи 

Обозначения:
 1 - Катушка
 2 - Болт регулирования минимальной мощности
 3 - Гайка регулирования максимальной мощности
 4 - Точка замера давления на выходе газового клапана
 5 - Точка замера давления на входе газового клапана
 6 - Защитная заглушка

Газовый клапан SIT 845

Электронный блок Zeus 24-28 kW

 10 - Предохранитель линии3,15AF
 11 -  предохранитель нейтрали 

3,15AF
 12 - Основной переключатель
 13 - Триммер температуры сантехнической воды
 14 - Интерфейс компьютераRS232
 15 - Триммер температуры воды отопления

 16 - Переключатель на тип газа МЕТАН 
Сжижженый нефтяной газ
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К 3.4 МОДИФИКАЦИЯ УСТРОЙСТВ В СЛУЧАЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА ГАЗА.

В том случае, если необходимо перенастроить 
аппарат, на газ отличный от того что указан на 
заводской паспортной табличке, необходимо запросить 
специальный комплект,  со всем необходимым для 
проведения данной модификации, которая моожет быть 
быстро произведена. 
Операция по перенастройке на другой тип газа должна 
быть произведена  квалифицированным персоналом 
(например Авторизированной Сервисной Службой 
компании Immergas).
Для модификации устройстваа на другой тип газа также 
необходимо:
- отключить напряжения от агрегата;
- заменить сопла основной горелки, устанавливая при 

между газовым коллектором и соплами, специальные 
уплотнительные шайбы  , входящие в комплект;

- переместить перемычку 16 (Илл. 3-4) в правильное 
положение для используемого газа (Метан или 
сжиженный нефтяной газ);

- для доступа к настройкам на электронном блоке,  
необходимо снять защитный кожух с приборного 
щитка и открутить задние болты фиксирования;

- подключить напряжение к агрегату;
- отрегулировать максимальную техническию 

мощность котла;
- отрегулировать минимальную техническию мощность 

котла;
- отрегулировать (при необходимости) мощность 

отопления;
- запечатать устройства регулирования газового 

расхода (если были произведены изменения);
- после того как была произведена модификация, 

установить самоклеющуюся этикетку, входящюю в 
комплект рядом с заводской паспортной табличкой. 
С помощью несмывающегося фломастера на табличке 
необходимо удалить технические данные предидущего 

типа газа.
Данные настройки должны относиться к используемому 
типа газа, следя ууказаниям таблиц (Параг. 3.16).

3.5 НЕОБХОДИМЫЕ ПРОВЕРКИ,  ПОСЛЕ 
ПЕРЕХОДА НА ДРУГОЙ ТИПА ГАЗА.

После того как модификация было произведена и  
были установлены сопла нужного диаметра для типа 
используемого газа  и было произведено тарирование 
на установленном давление, необходимо проверить, что:
- отсутствуют порывы пламени в камере сгорания;
- стабильность пламени в горелке, оно не должно быть 

не слишком высоким и не слишком низким (пламя не 
должно отрываться от грелки);

- что пробник давления используемый при 
тарировании, надёжно закрыт и что отсутствует 
утечка газа.

Примечание: все операции по настройке бойлера 
должны быть произведенны квалифицированным 
персоналом (например Авторизированной Сервисной 
Службой компании Immergas). Тарирование 
горелки должно быть произведено цивровым или 
дифференциальным “U - образным” манометром, 
подсоеденённым к зажиму давления, установленномц 
на герметичной камере (дет. 2 Илл. 1-30) и на зажиме 
давление на выходе из газового клапана (дет. 4 Илл. 
3-3), сравнить при эттом значение с указанным в 
таблице (Параг. 3.16) для того типа газа, на который 
настроен бойлер.

3.6 РЕГУЛИРОВАНИЕ ГАЗОВОГО КЛАПАНА.
• Регулирование номинальной термической мощности 

бойлера (Илл. 3-3).
- Настроить регулятор ГВС (10 Илл. 2-1) на 

максимальню позицию;
- открыть кран горячей сантехнической воды,  во 

избежания модуляции;
- Отрегулировать с помощью латуневой гайки (3) 

номинальную мощность бойлера, придерживаясь 
значений максимального давления, указанных в 

таблице (Parag. 3.16) в зависимости от типа газа;
- крутя по часовой стрелке термическая мощность 

увеличивается, против часовой – уменьшается.
• Регулирование минимально термической мощности 

бойлера (Илл. 3-3).
Примечания: приступить к дальнейшим деействиям, 
только после осуществления тарировки номинального 
давления.
Регулир ов ание минима льной термиче ской 
мощности производится с помощью пластмассового 
крестообразного болта (2) установленного на газовом 
клапане, при этом должна быть блокированна латуневая 
гайка (3);
- отключить питание от модулирующей катушки 

(достаточно отключить фастон); Крутя болт по 
часовой стрелке давление повышается, против 
часовой стрелки, давление понижается. По окончании 
тарирования, подключить электрическое питание 
к модулирующей катушке. Давление, при которм 
настраивается минимальная мощность бойлера 
должно быть не ниже значения указанного в таблице 
(Parag. 3.16) в зависимости от типа газа.

Примечание: для осуществления настроек на газовом 
клапан, необходимо снять пластмассовую заглушку (6), 
по окончании операции установить заглушку на место.

3.7 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО 
БЛОКА.

На бойлере Zeus kW возможно произвести 
программирование некоторых рабочих параметров. 
Изменяя эти параметры согласно нижеприведённым 
указаниям, можно настроить бойлер согласно 
собственным нуждам.

Для доступа к фазе программирование необходимпо 
произвести следующие операции: установить 
рубильник в положение - Reset на период времени от 
15 и до 20 секунд (после около  10 сек. Одновременно 
замигают светодиоды 2 и 3, подождать окончание 
мигания и установить  рубильник на режим 
отопления и производства горячей воды). Установить 
рубильник на режим отопления-производства 
горячей воды ( ).
П о с л е  т о г о  к а к  а к т и в и з и р о в а н н а  ф а з а 
программирования, происходит вход на первый уровень 
где возможно выбрать необходимый устанавливаемый 
параметр. Этот параметр отмечен быстрым миганием 
одного из светодиодов, с  1 по 8 (Илл. 2-1).
Выбор производится с помощью регулятора ГВС (10). 
Для соотношения светодиодов с параметрами смотреть 
нижеуказанную таблицу:

Список параметров
Мигание 

светодиода 
(быстрое)

Минимальная мощность отопления Светодиоды  1

Максимальная мощность отопления Светодиоды  2

Реле времени включения отопления Светодиоды  3

Распределительная рампа мощности 
отопления Светодиоды  4

Задержка включения отопления по 
з апрос у Термос т ат а помещения, 
Цифрового Пульта Управления или Пульта 
Управления ДругV2

Светодиоды  5

Сантехнический термостат / Гистеризис 
горелки Светодиоды  6

Работа циркуляционного насоса Светодиоды  7

Рабочий газ Светодиоды  8

Модальность бойлера Светодиоды с  
1 по 8

После того как выбран параметр для модификации 
подтвердить выбор моментально прокпучивая 
рубильник на Reset до тех пор, пока не выключится 
светодиод соответствующий нужному параметруи 

Обозначения:
 1 - Катушка
 2 - Болт регулирования минимальной мощности
 3 - Гайка регулирования максимальной мощности
 4 - Точка замера давления на выходе газового клапана
 5 - Точка замера давления на входе газового клапана
 6 - Защитная заглушка

Газовый клапан SIT 845

Электронный блок Zeus 24-28 kW

 10 - Предохранитель линии3,15AF
 11 -  предохранитель нейтрали 

3,15AF
 12 - Основной переключатель
 13 - Триммер температуры сантехнической воды
 14 - Интерфейс компьютераRS232
 15 - Триммер температуры воды отопления

 16 - Переключатель на тип газа МЕТАН 
Сжижженый нефтяной газ
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3.4 CONVERTING THE BOILER TO 
OTHER TYPES OF GAS.

If the boiler has to be converted to a different gas 
type to that specified on the data-plate, request 
the relative conversion kit for quick and easy 
conversion.
Boiler conversion must be carried out by a 
qualified technician (e.g. Immergas Technical 
Assistance Service).
To convert to another type of gas the following 
operations are required:
- remove the voltage from the appliance;
- replace the main burner injectors, making sure 

to insert the special seal rings supplied in the kit, 
between the gas manifold and the injectors;

- move jumper 16 (Fig. 3-4) into the correct 
position for the type of gas in use (Methane or 
L.P.G.);

- to access adjustments on the circuit board the 
cover must be removed from the dashboard by 
loosening the rear screw fasteners;

- apply voltage to the appliance;
- adjust the boiler maximum heat power;
- adjust the boiler minimum heat power;
- adjust (eventually) the heating power;
- seal the gas flow rate devices (if adjusted);
- after completing conversion, apply the sticker, 

present in the conversion kit, near the data-plate. 
Using an indelible marker pen, cancel the data 
relative to the old type of gas.

These adjustments must be made with reference 
to the type of gas used, following that given in the 
table  (Para. 3.16).

3.5 CHECKS FOLLOWING CONVERSION 
TO ANOTHER TYPE OF GAS.

After making sure that conversion was carried out 
with a nozzle of suitable diameter for the type of 
gas used and the settings are made at the correct
pressure, check that:
- there is no flame return in the combustion 

chamber;
- the burner flame is not too high or low and that 

it is stable (does not detach from burner);
- the pressure testers used for calibration are 

perfectly closed and there are no leaks from the 
gas circuit.

N.B.: All boiler adjustment operations must 
be carried out by a qualified technician (e.g. 
Immergas Assistance Service). Burner adjustment 
must be carried out using a differential “U” or 
digital type pressure gauge, connected to the 
pressure point located above the sealed chamber 
(part. 2 Fig. 1-30) and the gas valve pressure outlet 
(part. 4 Fig. 3-3), keeping to the pressure value 
given in the tables (Para. 3.16) according to the 
type of gas for which the boiler is prepared.

3.6 POSSIBLE ADJUSTMENTS OF THE 
GAS VALVE.

• Adjustment of boiler nominal heat output (Fig. 
3-3).

- Turn the domestic hot water selector knob (10 
Fig. 2-1) to the maximum functioning position;

- open the domestic hot water cock in order to 
prevent modulation intervention;

- adjust the boiler nominal power on the brass nut 
(3), keeping to the maximum pressure values 
stated in the tables (Para. 3.16) depending on 
the type of gas;

- by turning in a clockwise direction the heating 
potential increases and in an anti-clockwise 
direction it decreases.

• Adjust the boiler minimum thermal input (Fig. 
3-3).

N.B.: only proceed after having calibrated the 
nominal pressure.

Adjustment of the minimum thermal input is 
obtained by operating on the cross plastic screws 
(2) on the gas valve maintaining the brass nut 
blocked (3);
- disconnect the power supply t the modulating 

reel (just disconnect a faston); By turning the 
screw in a clockwise direction, the pressure 
increases, in an anti-clockwise direction it 
decreases. On completion of calibration, re-apply 
the power supply tot he modulating reel. The 
pressure to which the boiler minimum power 
must be adjusted, must not be lower than that 
stated in the tables (Para. 3.16) depending on the 
type of gas.

N.B.: to adjust the gas valve, remove the plastic 
cap (6); after adjusting, refit the cap and screw.

3.7 PROGRAMMING THE CIRCUIT 
BOARD.

The Zeus kW boiler is prepared for possible 
programming of several operation parameters. 
By modifying these parameters as described 
below, the boiler can be adapted according to 
specific needs.

To access the programming phase, proceed as 
follows: position the main selector switch on 
Reset for a period of time between 15 and 20 
seconds (after about 10 sec. LEDs 2 and 3 will 
start to flash at the same time. Wait for this to 
end and re-position the main selector switch on 
domestic water and heating). At his point, re-
position the main selector switch on domestic 
water-heating ( ).

When the programming phase has been activated, 
enter the first level where it is possible to choose 
the parameter to be set.
The latter is indicated by the fast flashing of one 
of the LEDs between 1 and 8 (Fig. 2-1).
Selection is made by turning the domestic hot 
water temperature selector switch (10). For 
association of the LED to the parameter, see the 
following table:

List of parameters Flashing 
LED (fast)

Minimum heating power LED 1

Maximum heating power LED 2

Heating switch-on timer LED 3

Heating power output ramp LED 4

Heating switch-on delay on request 
from Environmental Thermostat, 
Digital Remote Control or Remote 
Friend ControlV2 

LED 5

Domestic water thermostat/Boiler 
hysteresis LED 6

Circulating pump functioning LED 7

Functioning gas LED 8

Boiler mode LEDs1 and 8

Once the parameter to be modified has been 
selected, confirm by turning the main selector 
switch to Reset momentarily until the LED relative 
to the parameter switches-off, then release.

SIT 845 gas valve

Key:
 1 - Coil
 2 - Minimum power adjustment screws
 3 - Maximum power adjustment nut
 4 - Gas valve outlet pressure point
 5 - Gas valve inlet pressure point
 6 - Protection hood

Zeus 24-28 kW circuit board

 10 - Line fuse 3.15AF
 11 - Neutral fuse 3.15AF
 12 - Main selector switch
 13 - Domestic water temperature trimmer
 14 - RS232 computer interface
 15 - Heating temperature trimmer
 16 - METHANE L.P.G. gas type selector
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–3 °С При налаштуванні гістерезису 1 котел вми-
кається з температурою нагрівача, рівною заданій 
точці –10 °С

Термостат ГВП/гістерезис нагрі-
вача ГВП 

Блимання 
світлодіоду 
(повільне)

Гістерезис 1 (стандартне нала-
штування) Світлодіод 1

Гістерезис Світлодіод 8

Робота циркулятора. У фазі опалювання можна 
вибрати один з 2 режимів роботи циркулятора. 
В режимі "періодичний"/“intermittente” цирку-
лятор активується від термостату приміщення 
або від дистанційного пульту управління, а в 
режимі "постійний"/“continuativo” циркулятор 
залишається в роботі завжди при умові, якщо 
головний перемикач (12) встановлений у поло-
ження опалення.

Робота циркулятора.
Блимання 

світлодіоду 
(повільне)

Періодичний/Intermittente (На-
стройки серійного продукту) Світлодіод 1

Постійний/Continuativo Світлодіод 8

Газ G110 — газ промисл./Китай. Встановлення 
цієї функції служить для регулювання котла при 
роботі з газом з першого сімейства.

Газ G110 — газпромисл./Китай 
(газ з першого сімейства)

Блимання 
світлодіоду 
(повільне)

Вимкн./Off (Настройки серійного 
продукту) Світлодіод 1

Ввімкн./On Світлодіод 8

Режим котла. Визначає, чи працює котел у режи-
мі негайного ввімкнення або з нагрівачем ГВП 
(стандартно).

Режим котла.
Блимання 

світлодіоду 
(повільне)

Негайне ввімкнення (не вико-
ристовується) Світлодіод 1

З нагрівачем ГВП (стандартне 
встановлення) Світлодіод 8

3.8 ФУНКЦІЯ ЗАТРИМКИ РОЗПАЛУ (З 
РЕГУЛЮВАННЯМ ЧАСУ)

Електронна плата у фазі вмикання використовує 
наростаючу рампу/криву подачі газу (значення 
тиску залежать від типу вибраного газу) на протязі 
встановленого проміжку часу. Це дає змогу уник-
нути будь-якої операції з тарування або наладки 
на фазі вмикання котла при будь-яких умовах 
використання.

3.9 ФУНКЦІЯ «САЖОТРУС».
При активації цієї функції котел примусово 
приводиться до максимальної пот ужності 
опалювання вже через 15 хвилин.
В цьому стані виключені всі установки та регулю-
вання, активними залишаються тільки запобіжний 
термостат температури та обмежувальний термос-
тат. Для того, щоб привести в дію пристрій для 
очищення труб, необхідно встановити головний 
перемикач у положення Перезапуск/Reset приблиз-
но на 8-15 секунд у відсутності запитів на гарячу 
воду та на опалення; на активацію пристрою для 
очищення труб вкаже одночасне блимання світ-
лодіодів (2) та (3). Ця функція дає змогу технікові 
перевірити параметри горіння. Після завершення 
перевірки дезактивувати цю функцію, вимкнувши 
та знову увімкнувши котельний агрегат.

надто частому перемиканню пальника в фазі 
нагрівання. Котел поставляється у серійному 
виконанні з хронометром, відрегульованим на 
180 секунд.

Хронометр вмикання опалення 
(плавний перехід)

Блимання 
світлодіоду 
(повільне)

30 секунд Світлодіод 1

55 - 60 секунд Світлодіод 2

80 - 60 секунд Світлодіод 3

105 - 60 секунд Світлодіод 4

130 - 60 секунд Світлодіод 5

155 - 60 секунд Світлодіод 6

180 секунд (Настройки серійного 
продукту) Світлодіод 7

255 - 60 секунд Світлодіод 8

Терміни рампи (ступенів) поступового опалення. 
Котел надає максимальну потужність згідно 
попереднього параметру. Котел вмикається за 
рампою/кривою вмикання в приблизно 650 
секунд, щоб досягти від мінімальної потужності 
до номінальної потужності системи опалення.

Крива таймера нагрівання (без-
перервне змінення)

Блимання 
світлодіоду 
(повільне)

65 - 60 секунд Світлодіод 1

130 - 60 секунд Світлодіод 2

195 - 60 секунд Світлодіод 3

390 - 60 секунд Світлодіод 4

455 - 60 секунд Світлодіод 5

520 - 60 секунд Світлодіод 6

585 - 60 секунд Світлодіод 7

650 секунд (Настройки серійного 
продукту) Світлодіод 8

Запізнення вмикання опалення за запитами 
від Термостату приміщення або Дистанційного 
пульту Amico RemotoV2 . Налаштування котла 
передбачають вмикання відразу ж після запиту. 
У випадку особливих систем (напр., системи 
с зонами, устаткованими моторизованими 
те рмо с т ат а м и ,  тощ о )  може  в и н и к н у т и 
необхідність у затримці вмикання.

Затримка вмикання опалення за за-
питами від Термостату приміщення 
або Дистанційного пульту Amico 
RemotoV2  (плавний перехід).

Блимання 
світлодіоду 
(повільне)

0 секунд (Настройки серійного 
продукту) Світлодіод 1

54 - 60 секунд Світлодіод 2

131 - 60 секунд Світлодіод 3

180 - 60 секунд Світлодіод 4

206 - 60 секунд Світлодіод 5

355 - 60 секунд Світлодіод 6

400 - 60 секунд Світлодіод 7

510 - 60 секунд Світлодіод 8

Термостат ГВП/гістерезис нагрівача ГВП. При 
налаштуванні гістерезису 1 котел вмикається з 
температурою нагрівача, рівною заданій точці 

повідний цьому параметру світлодіод, після чого 
відпустити перемикач.
Після цього підтвердження можна перейти на 
другий рівень, де встановлюється значення вибра-
ного параметру. На це значення вказує повільне 
блимання одного зі світлодіодів від 1 до 8. Вибір 
значення здійснюється за допомогою повертання 
перемикача температури опалення (11).

Після вибору того параметру, який треба змінити, 
підтвердити вибір повертанням головного переми-
кача у положення "Перезапуск"/Reset і утримувати 
його у цьому положенні, доки не вимкнеться від-
повідний цьому параметру світлодіод, після чого 
відпустити перемикач.

Вихід з режиму програмування здійснюється ав-
томатично, якщо на протязі останніх 30 секунд не 
було виконано ніякої операції; можна також вийти 
з режиму програмування, якщо на рівні "установка 
параметрів"/“impostazione parametri” перевести 
головний перемикач у положення"Вимкн./Off ".
Для визначення відповідності між світлодіодами 
та параметрами ознайомитися з наступними 
таблицями:

Потужність опалення. Котел вироблено та 
таровано у фазі опалення при номінальній по-
тужності. Він також оснащений електронним 
модулятором, який адаптує потужність котла 
до фактичного теплоспоживання будинку. Тоді 
котел працює нормально в змінному полі тиску 
газу між мінімальною і максимальною потуж-
ністю опалення, в залежності від теплового 
навантаження приладу.

Примітка: вибір параметрів «Мінімальна потуж-
ність нагрівання» і «Максимальна потужність 
нагрівання» в разі запиту опалення забезпечує 
ввімкнення котла і подачу на модулятор струму, 
рівного значенню відповідного обраного пара-
метра.

Мінімальна потужність нагрі-
вання (безперервне змінення)

Блимання 
світлодіоду 
(повільне)

0% Iмакс. (серійне налаштування) Світлодіод 1

7% Iмакс. Світлодіод 2

14% Iмакс. Світлодіод 3

21% Iмакс. Світлодіод 4

28% Iмакс. Світлодіод 5

35% Iмакс. Світлодіод 6

42% Iмакс. Світлодіод 7

63% Iмакс. Світлодіод 8

Максимальна потужність нагрі-
вання (безперервне змінення)

Блимання 
світлодіоду 
(повільне)

0% Iмакс. Світлодіод 1

11% Iмакс. Світлодіод 2

22% Iмакс. Світлодіод 3

33% Iмакс. Світлодіод 4

 44% Iмакс. Світлодіод 5

55% Iмакс. Світлодіод 6

88% Iмакс. Світлодіод 7

100% (серійне налаштування) Світлодіод 8

Постійне скорочення хронування.  Котел 
оснащений електронним таймером , який запобігає 
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–3 °С При налаштуванні гістерезису 1 котел вми-
кається з температурою нагрівача, рівною заданій 
точці –10 °С

Термостат ГВП/гістерезис нагрі-
вача ГВП 

Блимання 
світлодіоду 
(повільне)

Гістерезис 1 (стандартне нала-
штування) Світлодіод 1

Гістерезис Світлодіод 8

Робота циркулятора. У фазі опалювання можна 
вибрати один з 2 режимів роботи циркулятора. 
В режимі "періодичний"/“intermittente” цирку-
лятор активується від термостату приміщення 
або від дистанційного пульту управління, а в 
режимі "постійний"/“continuativo” циркулятор 
залишається в роботі завжди при умові, якщо 
головний перемикач (12) встановлений у поло-
ження опалення.

Робота циркулятора.
Блимання 

світлодіоду 
(повільне)

Періодичний/Intermittente (На-
стройки серійного продукту) Світлодіод 1

Постійний/Continuativo Світлодіод 8

Газ G110 — газ промисл./Китай. Встановлення 
цієї функції служить для регулювання котла при 
роботі з газом з першого сімейства.

Газ G110 — газпромисл./Китай 
(газ з першого сімейства)

Блимання 
світлодіоду 
(повільне)

Вимкн./Off (Настройки серійного 
продукту) Світлодіод 1

Ввімкн./On Світлодіод 8

Режим котла. Визначає, чи працює котел у режи-
мі негайного ввімкнення або з нагрівачем ГВП 
(стандартно).

Режим котла.
Блимання 

світлодіоду 
(повільне)

Негайне ввімкнення (не вико-
ристовується) Світлодіод 1

З нагрівачем ГВП (стандартне 
встановлення) Світлодіод 8

3.8 ФУНКЦІЯ ЗАТРИМКИ РОЗПАЛУ (З 
РЕГУЛЮВАННЯМ ЧАСУ)

Електронна плата у фазі вмикання використовує 
наростаючу рампу/криву подачі газу (значення 
тиску залежать від типу вибраного газу) на протязі 
встановленого проміжку часу. Це дає змогу уник-
нути будь-якої операції з тарування або наладки 
на фазі вмикання котла при будь-яких умовах 
використання.

3.9 ФУНКЦІЯ «САЖОТРУС».
При активації цієї функції котел примусово 
приводиться до максимальної пот ужності 
опалювання вже через 15 хвилин.
В цьому стані виключені всі установки та регулю-
вання, активними залишаються тільки запобіжний 
термостат температури та обмежувальний термос-
тат. Для того, щоб привести в дію пристрій для 
очищення труб, необхідно встановити головний 
перемикач у положення Перезапуск/Reset приблиз-
но на 8-15 секунд у відсутності запитів на гарячу 
воду та на опалення; на активацію пристрою для 
очищення труб вкаже одночасне блимання світ-
лодіодів (2) та (3). Ця функція дає змогу технікові 
перевірити параметри горіння. Після завершення 
перевірки дезактивувати цю функцію, вимкнувши 
та знову увімкнувши котельний агрегат.

надто частому перемиканню пальника в фазі 
нагрівання. Котел поставляється у серійному 
виконанні з хронометром, відрегульованим на 
180 секунд.

Хронометр вмикання опалення 
(плавний перехід)

Блимання 
світлодіоду 
(повільне)

30 секунд Світлодіод 1

55 - 60 секунд Світлодіод 2

80 - 60 секунд Світлодіод 3

105 - 60 секунд Світлодіод 4

130 - 60 секунд Світлодіод 5

155 - 60 секунд Світлодіод 6

180 секунд (Настройки серійного 
продукту) Світлодіод 7

255 - 60 секунд Світлодіод 8

Терміни рампи (ступенів) поступового опалення. 
Котел надає максимальну потужність згідно 
попереднього параметру. Котел вмикається за 
рампою/кривою вмикання в приблизно 650 
секунд, щоб досягти від мінімальної потужності 
до номінальної потужності системи опалення.

Крива таймера нагрівання (без-
перервне змінення)

Блимання 
світлодіоду 
(повільне)

65 - 60 секунд Світлодіод 1

130 - 60 секунд Світлодіод 2

195 - 60 секунд Світлодіод 3

390 - 60 секунд Світлодіод 4

455 - 60 секунд Світлодіод 5

520 - 60 секунд Світлодіод 6

585 - 60 секунд Світлодіод 7

650 секунд (Настройки серійного 
продукту) Світлодіод 8

Запізнення вмикання опалення за запитами 
від Термостату приміщення або Дистанційного 
пульту Amico RemotoV2 . Налаштування котла 
передбачають вмикання відразу ж після запиту. 
У випадку особливих систем (напр., системи 
с зонами, устаткованими моторизованими 
те рмо с т ат а м и ,  тощ о )  може  в и н и к н у т и 
необхідність у затримці вмикання.

Затримка вмикання опалення за за-
питами від Термостату приміщення 
або Дистанційного пульту Amico 
RemotoV2  (плавний перехід).

Блимання 
світлодіоду 
(повільне)

0 секунд (Настройки серійного 
продукту) Світлодіод 1

54 - 60 секунд Світлодіод 2

131 - 60 секунд Світлодіод 3

180 - 60 секунд Світлодіод 4

206 - 60 секунд Світлодіод 5

355 - 60 секунд Світлодіод 6

400 - 60 секунд Світлодіод 7

510 - 60 секунд Світлодіод 8

Термостат ГВП/гістерезис нагрівача ГВП. При 
налаштуванні гістерезису 1 котел вмикається з 
температурою нагрівача, рівною заданій точці 

повідний цьому параметру світлодіод, після чого 
відпустити перемикач.
Після цього підтвердження можна перейти на 
другий рівень, де встановлюється значення вибра-
ного параметру. На це значення вказує повільне 
блимання одного зі світлодіодів від 1 до 8. Вибір 
значення здійснюється за допомогою повертання 
перемикача температури опалення (11).

Після вибору того параметру, який треба змінити, 
підтвердити вибір повертанням головного переми-
кача у положення "Перезапуск"/Reset і утримувати 
його у цьому положенні, доки не вимкнеться від-
повідний цьому параметру світлодіод, після чого 
відпустити перемикач.

Вихід з режиму програмування здійснюється ав-
томатично, якщо на протязі останніх 30 секунд не 
було виконано ніякої операції; можна також вийти 
з режиму програмування, якщо на рівні "установка 
параметрів"/“impostazione parametri” перевести 
головний перемикач у положення"Вимкн./Off ".
Для визначення відповідності між світлодіодами 
та параметрами ознайомитися з наступними 
таблицями:

Потужність опалення. Котел вироблено та 
таровано у фазі опалення при номінальній по-
тужності. Він також оснащений електронним 
модулятором, який адаптує потужність котла 
до фактичного теплоспоживання будинку. Тоді 
котел працює нормально в змінному полі тиску 
газу між мінімальною і максимальною потуж-
ністю опалення, в залежності від теплового 
навантаження приладу.

Примітка: вибір параметрів «Мінімальна потуж-
ність нагрівання» і «Максимальна потужність 
нагрівання» в разі запиту опалення забезпечує 
ввімкнення котла і подачу на модулятор струму, 
рівного значенню відповідного обраного пара-
метра.

Мінімальна потужність нагрі-
вання (безперервне змінення)

Блимання 
світлодіоду 
(повільне)

0% Iмакс. (серійне налаштування) Світлодіод 1

7% Iмакс. Світлодіод 2

14% Iмакс. Світлодіод 3

21% Iмакс. Світлодіод 4

28% Iмакс. Світлодіод 5

35% Iмакс. Світлодіод 6

42% Iмакс. Світлодіод 7

63% Iмакс. Світлодіод 8

Максимальна потужність нагрі-
вання (безперервне змінення)

Блимання 
світлодіоду 
(повільне)

0% Iмакс. Світлодіод 1

11% Iмакс. Світлодіод 2

22% Iмакс. Світлодіод 3

33% Iмакс. Світлодіод 4

44% Iмакс. Світлодіод 5

55% Iмакс. Світлодіод 6

88% Iмакс. Світлодіод 7

100% (серійне налаштування) Світлодіод 8

Постійне скорочення хронування.  Котел 
оснащений електронним таймером , який запобігає 
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–3 °С При налаштуванні гістерезису 1 котел вми-
кається з температурою нагрівача, рівною заданій 
точці –10 °С

Термостат ГВП/гістерезис нагрі-
вача ГВП 

Блимання 
світлодіоду 
(повільне)

Гістерезис 1 (стандартне нала-
штування) Світлодіод 1

Гістерезис Світлодіод 8

Робота циркулятора. У фазі опалювання можна 
вибрати один з 2 режимів роботи циркулятора. 
В режимі "періодичний"/“intermittente” цирку-
лятор активується від термостату приміщення 
або від дистанційного пульту управління, а в 
режимі "постійний"/“continuativo” циркулятор 
залишається в роботі завжди при умові, якщо 
головний перемикач (12) встановлений у поло-
ження опалення.

Робота циркулятора.
Блимання 

світлодіоду 
(повільне)

Періодичний/Intermittente (На-
стройки серійного продукту) Світлодіод 1

Постійний/Continuativo Світлодіод 8

Газ G110 — газ промисл./Китай. Встановлення 
цієї функції служить для регулювання котла при 
роботі з газом з першого сімейства.

Газ G110 — газпромисл./Китай 
(газ з першого сімейства)

Блимання 
світлодіоду 
(повільне)

Вимкн./Off (Настройки серійного 
продукту) Світлодіод 1

Ввімкн./On Світлодіод 8

Режим котла. Визначає, чи працює котел у режи-
мі негайного ввімкнення або з нагрівачем ГВП 
(стандартно).

Режим котла.
Блимання 

світлодіоду 
(повільне)

Негайне ввімкнення (не вико-
ристовується) Світлодіод 1

З нагрівачем ГВП (стандартне 
встановлення) Світлодіод 8

3.8 ФУНКЦІЯ ЗАТРИМКИ РОЗПАЛУ (З 
РЕГУЛЮВАННЯМ ЧАСУ)

Електронна плата у фазі вмикання використовує 
наростаючу рампу/криву подачі газу (значення 
тиску залежать від типу вибраного газу) на протязі 
встановленого проміжку часу. Це дає змогу уник-
нути будь-якої операції з тарування або наладки 
на фазі вмикання котла при будь-яких умовах 
використання.

3.9 ФУНКЦІЯ «САЖОТРУС».
При активації цієї функції котел примусово 
приводиться до максимальної пот ужності 
опалювання вже через 15 хвилин.
В цьому стані виключені всі установки та регулю-
вання, активними залишаються тільки запобіжний 
термостат температури та обмежувальний термос-
тат. Для того, щоб привести в дію пристрій для 
очищення труб, необхідно встановити головний 
перемикач у положення Перезапуск/Reset приблиз-
но на 8-15 секунд у відсутності запитів на гарячу 
воду та на опалення; на активацію пристрою для 
очищення труб вкаже одночасне блимання світ-
лодіодів (2) та (3). Ця функція дає змогу технікові 
перевірити параметри горіння. Після завершення 
перевірки дезактивувати цю функцію, вимкнувши 
та знову увімкнувши котельний агрегат.

надто частому перемиканню пальника в фазі 
нагрівання. Котел поставляється у серійному 
виконанні з хронометром, відрегульованим на 
180 секунд.

Хронометр вмикання опалення 
(плавний перехід)

Блимання 
світлодіоду 
(повільне)

30 секунд Світлодіод 1

55 - 60 секунд Світлодіод 2

80 - 60 секунд Світлодіод 3

105 - 60 секунд Світлодіод 4

130 - 60 секунд Світлодіод 5

155 - 60 секунд Світлодіод 6

180 секунд (Настройки серійного 
продукту) Світлодіод 7

255 - 60 секунд Світлодіод 8

Терміни рампи (ступенів) поступового опалення. 
Котел надає максимальну потужність згідно 
попереднього параметру. Котел вмикається за 
рампою/кривою вмикання в приблизно 650 
секунд, щоб досягти від мінімальної потужності 
до номінальної потужності системи опалення.

Крива таймера нагрівання (без-
перервне змінення)

Блимання 
світлодіоду 
(повільне)

65 - 60 секунд Світлодіод 1

130 - 60 секунд Світлодіод 2

195 - 60 секунд Світлодіод 3

390 - 60 секунд Світлодіод 4

455 - 60 секунд Світлодіод 5

520 - 60 секунд Світлодіод 6

585 - 60 секунд Світлодіод 7

650 секунд (Настройки серійного 
продукту) Світлодіод 8

Запізнення вмикання опалення за запитами 
від Термостату приміщення або Дистанційного 
пульту Amico RemotoV2 . Налаштування котла 
передбачають вмикання відразу ж після запиту. 
У випадку особливих систем (напр., системи 
с зонами, устаткованими моторизованими 
те рмо с т ат а м и ,  тощ о )  може  в и н и к н у т и 
необхідність у затримці вмикання.

Затримка вмикання опалення за за-
питами від Термостату приміщення 
або Дистанційного пульту Amico 
RemotoV2  (плавний перехід).

Блимання 
світлодіоду 
(повільне)

0 секунд (Настройки серійного 
продукту) Світлодіод 1

54 - 60 секунд Світлодіод 2

131 - 60 секунд Світлодіод 3

180 - 60 секунд Світлодіод 4

206 - 60 секунд Світлодіод 5

355 - 60 секунд Світлодіод 6

400 - 60 секунд Світлодіод 7

510 - 60 секунд Світлодіод 8

Термостат ГВП/гістерезис нагрівача ГВП. При 
налаштуванні гістерезису 1 котел вмикається з 
температурою нагрівача, рівною заданій точці 

повідний цьому параметру світлодіод, після чого 
відпустити перемикач.
Після цього підтвердження можна перейти на 
другий рівень, де встановлюється значення вибра-
ного параметру. На це значення вказує повільне 
блимання одного зі світлодіодів від 1 до 8. Вибір 
значення здійснюється за допомогою повертання 
перемикача температури опалення (11).

Після вибору того параметру, який треба змінити, 
підтвердити вибір повертанням головного переми-
кача у положення "Перезапуск"/Reset і утримувати 
його у цьому положенні, доки не вимкнеться від-
повідний цьому параметру світлодіод, після чого 
відпустити перемикач.

Вихід з режиму програмування здійснюється ав-
томатично, якщо на протязі останніх 30 секунд не 
було виконано ніякої операції; можна також вийти 
з режиму програмування, якщо на рівні "установка 
параметрів"/“impostazione parametri” перевести 
головний перемикач у положення"Вимкн./Off ".
Для визначення відповідності між світлодіодами 
та параметрами ознайомитися з наступними 
таблицями:

Потужність опалення. Котел вироблено та 
таровано у фазі опалення при номінальній по-
тужності. Він також оснащений електронним 
модулятором, який адаптує потужність котла 
до фактичного теплоспоживання будинку. Тоді 
котел працює нормально в змінному полі тиску 
газу між мінімальною і максимальною потуж-
ністю опалення, в залежності від теплового 
навантаження приладу.

Примітка: вибір параметрів «Мінімальна потуж-
ність нагрівання» і «Максимальна потужність 
нагрівання» в разі запиту опалення забезпечує 
ввімкнення котла і подачу на модулятор струму, 
рівного значенню відповідного обраного пара-
метра.

Мінімальна потужність нагрі-
вання (безперервне змінення)

Блимання 
світлодіоду 
(повільне)

0% Iмакс. (серійне налаштування) Світлодіод 1

7% Iмакс. Світлодіод 2

14% Iмакс. Світлодіод 3

21% Iмакс. Світлодіод 4

28% Iмакс. Світлодіод 5

35% Iмакс. Світлодіод 6

42% Iмакс. Світлодіод 7

63% Iмакс. Світлодіод 8

Максимальна потужність нагрі-
вання (безперервне змінення)

Блимання 
світлодіоду 
(повільне)

0% Iмакс. Світлодіод 1

11% Iмакс. Світлодіод 2

22% Iмакс. Світлодіод 3

33% Iмакс. Світлодіод 4

44% Iмакс. Світлодіод 5

55% Iмакс. Світлодіод 6

88% Iмакс. Світлодіод 7

100% (серійне налаштування) Світлодіод 8

Постійне скорочення хронування.  Котел 
оснащений електронним таймером , який запобігає 
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–3 °С При налаштуванні гістерезису 1 котел вми-
кається з температурою нагрівача, рівною заданій 
точці –10 °С

Термостат ГВП/гістерезис нагрі-
вача ГВП 

Блимання 
світлодіоду 
(повільне)

Гістерезис 1 (стандартне нала-
штування) Світлодіод 1

Гістерезис Світлодіод 8

Робота циркулятора. У фазі опалювання можна 
вибрати один з 2 режимів роботи циркулятора. 
В режимі "періодичний"/“intermittente” цирку-
лятор активується від термостату приміщення 
або від дистанційного пульту управління, а в 
режимі "постійний"/“continuativo” циркулятор 
залишається в роботі завжди при умові, якщо 
головний перемикач (12) встановлений у поло-
ження опалення.

Робота циркулятора.
Блимання 

світлодіоду 
(повільне)

Періодичний/Intermittente (На-
стройки серійного продукту) Світлодіод 1

Постійний/Continuativo Світлодіод 8

Газ G110 — газ промисл./Китай. Встановлення 
цієї функції служить для регулювання котла при 
роботі з газом з першого сімейства.

Газ G110 — газпромисл./Китай 
(газ з першого сімейства)

Блимання 
світлодіоду 
(повільне)

Вимкн./Off (Настройки серійного 
продукту) Світлодіод 1

Ввімкн./On Світлодіод 8

Режим котла. Визначає, чи працює котел у режи-
мі негайного ввімкнення або з нагрівачем ГВП 
(стандартно).

Режим котла.
Блимання 

світлодіоду 
(повільне)

Негайне ввімкнення (не вико-
ристовується) Світлодіод 1

З нагрівачем ГВП (стандартне 
встановлення) Світлодіод 8

3.8 ФУНКЦІЯ ЗАТРИМКИ РОЗПАЛУ (З 
РЕГУЛЮВАННЯМ ЧАСУ)

Електронна плата у фазі вмикання використовує 
наростаючу рампу/криву подачі газу (значення 
тиску залежать від типу вибраного газу) на протязі 
встановленого проміжку часу. Це дає змогу уник-
нути будь-якої операції з тарування або наладки 
на фазі вмикання котла при будь-яких умовах 
використання.

3.9 ФУНКЦІЯ «САЖОТРУС».
При активації цієї функції котел примусово 
приводиться до максимальної пот ужності 
опалювання вже через 15 хвилин.
В цьому стані виключені всі установки та регулю-
вання, активними залишаються тільки запобіжний 
термостат температури та обмежувальний термос-
тат. Для того, щоб привести в дію пристрій для 
очищення труб, необхідно встановити головний 
перемикач у положення Перезапуск/Reset приблиз-
но на 8-15 секунд у відсутності запитів на гарячу 
воду та на опалення; на активацію пристрою для 
очищення труб вкаже одночасне блимання світ-
лодіодів (2) та (3). Ця функція дає змогу технікові 
перевірити параметри горіння. Після завершення 
перевірки дезактивувати цю функцію, вимкнувши 
та знову увімкнувши котельний агрегат.

надто частому перемиканню пальника в фазі 
нагрівання. Котел поставляється у серійному 
виконанні з хронометром, відрегульованим на 
180 секунд.

Хронометр вмикання опалення 
(плавний перехід)

Блимання 
світлодіоду 
(повільне)

30 секунд Світлодіод 1

55 - 60 секунд Світлодіод 2

80 - 60 секунд Світлодіод 3

105 - 60 секунд Світлодіод 4

130 - 60 секунд Світлодіод 5

155 - 60 секунд Світлодіод 6

180 секунд (Настройки серійного 
продукту) Світлодіод 7

255 - 60 секунд Світлодіод 8

Терміни рампи (ступенів) поступового опалення. 
Котел надає максимальну потужність згідно 
попереднього параметру. Котел вмикається за 
рампою/кривою вмикання в приблизно 650 
секунд, щоб досягти від мінімальної потужності 
до номінальної потужності системи опалення.

Крива таймера нагрівання (без-
перервне змінення)

Блимання 
світлодіоду 
(повільне)

65 - 60 секунд Світлодіод 1

130 - 60 секунд Світлодіод 2

195 - 60 секунд Світлодіод 3

390 - 60 секунд Світлодіод 4

455 - 60 секунд Світлодіод 5

520 - 60 секунд Світлодіод 6

585 - 60 секунд Світлодіод 7

650 секунд (Настройки серійного 
продукту) Світлодіод 8

Запізнення вмикання опалення за запитами 
від Термостату приміщення або Дистанційного 
пульту Amico RemotoV2 . Налаштування котла 
передбачають вмикання відразу ж після запиту. 
У випадку особливих систем (напр., системи 
с зонами, устаткованими моторизованими 
те рмо с т ат а м и ,  тощ о )  може  в и н и к н у т и 
необхідність у затримці вмикання.

Затримка вмикання опалення за за-
питами від Термостату приміщення 
або Дистанційного пульту Amico 
RemotoV2  (плавний перехід).

Блимання 
світлодіоду 
(повільне)

0 секунд (Настройки серійного 
продукту) Світлодіод 1

54 - 60 секунд Світлодіод 2

131 - 60 секунд Світлодіод 3

180 - 60 секунд Світлодіод 4

206 - 60 секунд Світлодіод 5

355 - 60 секунд Світлодіод 6

400 - 60 секунд Світлодіод 7

510 - 60 секунд Світлодіод 8

Термостат ГВП/гістерезис нагрівача ГВП. При 
налаштуванні гістерезису 1 котел вмикається з 
температурою нагрівача, рівною заданій точці 

повідний цьому параметру світлодіод, після чого 
відпустити перемикач.
Після цього підтвердження можна перейти на 
другий рівень, де встановлюється значення вибра-
ного параметру. На це значення вказує повільне 
блимання одного зі світлодіодів від 1 до 8. Вибір 
значення здійснюється за допомогою повертання 
перемикача температури опалення (11).

Після вибору того параметру, який треба змінити, 
підтвердити вибір повертанням головного переми-
кача у положення "Перезапуск"/Reset і утримувати 
його у цьому положенні, доки не вимкнеться від-
повідний цьому параметру світлодіод, після чого 
відпустити перемикач.

Вихід з режиму програмування здійснюється ав-
томатично, якщо на протязі останніх 30 секунд не 
було виконано ніякої операції; можна також вийти 
з режиму програмування, якщо на рівні "установка 
параметрів"/“impostazione parametri” перевести 
головний перемикач у положення"Вимкн./Off ".
Для визначення відповідності між світлодіодами 
та параметрами ознайомитися з наступними 
таблицями:

Потужність опалення. Котел вироблено та 
таровано у фазі опалення при номінальній по-
тужності. Він також оснащений електронним 
модулятором, який адаптує потужність котла 
до фактичного теплоспоживання будинку. Тоді 
котел працює нормально в змінному полі тиску 
газу між мінімальною і максимальною потуж-
ністю опалення, в залежності від теплового 
навантаження приладу.

Примітка: вибір параметрів «Мінімальна потуж-
ність нагрівання» і «Максимальна потужність 
нагрівання» в разі запиту опалення забезпечує 
ввімкнення котла і подачу на модулятор струму, 
рівного значенню відповідного обраного пара-
метра.

Мінімальна потужність нагрі-
вання (безперервне змінення)

Блимання 
світлодіоду 
(повільне)

0% Iмакс. (серійне налаштування) Світлодіод 1

7% Iмакс. Світлодіод 2

14% Iмакс. Світлодіод 3

21% Iмакс. Світлодіод 4

28% Iмакс. Світлодіод 5

35% Iмакс. Світлодіод 6

42% Iмакс. Світлодіод 7

63% Iмакс. Світлодіод 8

Максимальна потужність нагрі-
вання (безперервне змінення)

Блимання 
світлодіоду 
(повільне)

0% Iмакс. Світлодіод 1

11% Iмакс. Світлодіод 2

22% Iмакс. Світлодіод 3

33% Iмакс. Світлодіод 4

44% Iмакс. Світлодіод 5

55% Iмакс. Світлодіод 6

88% Iмакс. Світлодіод 7

100% (серійне налаштування) Світлодіод 8

Постійне скорочення хронування.  Котел 
оснащений електронним таймером , який запобігає 
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отпустить. 
После того как выбран параметр, программировние 
переходит на второй уровенью на котором возможно 
установить значени выбранного параметра. Значение 
указывается медленным миганием одного из 
светодиодов 1 по 8. Выбор значения производится с 
помощью вращения регулятора температуры отопления 
(11).
После того как выбранно значение заменяемого 
параметра, подтвердить выбор моментально вращяя 
рубильник на  Reset до тех пока не выключится светодиод 
относящейся к данному значению и отпустить.
Если в течении 30 секунд не было произведенно 
никаких операций, происходит автоматический выход. 
Можно также выйти с уровня  “установка параметров” 
устанавливая рубильник в положении Off.
Для соотношения  между светодиодом и соответствующи 
значением смотреть нижеуказанные таблицы:

Мощность отопления. Настоящий бойлер выпущен 
и тарирован на фазе отопления на номинальную 
мощность. Также оснащён электронным модуляторм,  
который приспасабливает мощность бойлера  к  
эффективному термическому запросу  помещения. 
То есть бойлер обычно работает в изменяемом поле 
газового давления, которое варируется от минимальной  
до максимальной мощности отопления в зависимости 
от термической нагрузки системы.

Примечание: Выбор параметров “Минимальная 
мощность отопления” и “Максимальная мощность 
отопления”, при запросе отопления , позволяет 
включение бойлера и питания модулятора током, 
равного от выбранному значению параметра.

Минимальная мощность отопления
(постоянно изменяемая величина)

Мигание 
светодиода 
(медленное)

0% Iмакс. (Серийная установка) Светодиоды  1

7% Iмакс. Светодиоды  2

14% Iмакс. Светодиоды  3

21% Iмакс. Светодиоды  4

28% Iмакс. Светодиоды  5

35% Iмакс. Светодиоды  6

42% Iмакс. Светодиоды  7

63% Iмакс. Светодиоды  8

Максимальная  мощность отопления
(постоянно изменяемая величина)

Мигание 
светодиода 
(медленное)

0% Iмакс. Светодиоды  1

11% Iмакс. Светодиоды  2

22% Iмакс. Светодиоды  3

33% Iмакс. Светодиоды  4

44% Iмакс. Светодиоды  5

55% Iмакс. Светодиоды  6

88% Iмакс. Светодиоды  7

100% Iмакс. (Серийная установка) Светодиоды  8

Постоянное уменьшение хронирования. Бойлер 
оснащён электронным реле времени, который 
препятствует слишком частому зажиганию горелки 
в режиме отопления. Бойлер серийно оснащён реле 
времени настроенным на 180 секунд.

Хронирование зажигания отопления 
(постоянно изменяемая величина)

Мигание 
светодиода 
(медленное)

30 секнд Светодиоды  1

55 секнд Светодиоды  2

80 секнд Светодиоды  3

105 секнд Светодиоды  4

130 секнд Светодиоды  5

155 секнд Светодиоды  6

180 секнд (серийная установка) Светодиоды  7

255 секнд Светодиоды  8

Хронирование функции отопления. Бойлер вывделяет 
максимальную мощность, установленную в предидущем 
параметре. Бойлер осуществляет функцию зажигания 
длящуюся около 650 секунд, для того чтобы перейти от 
минимальной до номинальной мощности отопления.

Хронирование функции отопления 
(постоянно изменяемая величина)

Мигание 
светодиода 
(медленное)

65 секнд Светодиоды  1

130 секнд Светодиоды  2

195 секнд Светодиоды  3

390 секнд Светодиоды  4

455 секнд Светодиоды  5

520 секнд Светодиоды  6

585 секнд Светодиоды  7

650 секнд (серийная установка) Светодиоды  8

Задержка включения отопления, запрашиваемая  
Термостатом помещения и Дистанционным 
Управлением ДругV2. Бойлер установлен таким 
образом, что зажигается сразу после осуществлённого 
запроса. В случае особых установок (напрмер: например 
установка поделённая на зоны с термостатическими 
моторизированными клапаноми и т.д.) может являтся 
необходимым задержать включение.

Задержка включения отопления, 
запрашиваемая  Термостатом 
помещения и Дистанционным 
Управлением ДругV2 (постоянно 
изменяемая величина)

Мигание 
светодиода 
(медленное)

0 секнд (серийная установка) Светодиоды  1

54 секнд Светодиоды  2

131 секнд Светодиоды  3

180 секнд Светодиоды  4

206 секнд Светодиоды  5

355 секнд Светодиоды  6

400 секнд Светодиоды  7

510 секнд Светодиоды  8

Сантехнический термостат / Гистеризис горелки. 
С установкой гистеризиса 1 бойлер включается, 
когда температупа горелки равна установленной 
контрольной точке -3°C. С установкой гистеризиса 2 

бойлер включается, когда температупа горелки равна 
установленной контрольной точке -10°C.

Сантехнический термостат / 
Гистеризис горелки

Мигание 
светодиода 
(медленное)

Гистеризис 1 (Серийная установка) Светодиоды  1

Гистеризис 2 Светодиоды  8

Работа циркуляционного насоса. Есть возможность 
выбрать 1 из 2 методов работы в режиме отопления.
При “прерывичтом “ методе работы, насос 
завпускается от  термостата помещения или от 
дистанционнго управления, При непрерывном методе 
работе, циркуляционный насос остаётся постоянно 
включённым, когда регулятор  (12) установлен в режимо 
отопления.

Работа циркуляционного насоса 
Мигание 

светодиода 
(медленное)

Прерывистый (Серияная 
установка) Светодиоды  1

Непрерывный Светодиоды  8

Газ G110 – Газ Китай. Установка данной функции, 
служит для настройки бойлера на работу с 
промышленным газом.

Газ G110 – Газ Китай (прмышленный 
газ) 

Мигание 
светодиода 
(медленное)

Off  (Серияная установка) Светодиоды  1

On Светодиоды  8

Модальность бойлера. Устанавливает, модальность 
бойлера: моментальную или с горелкой (серийная).

Модальность бойлера
Мигание 

светодиода 
(медленное)

Моментальная (Не может быть 
использованна) Светодиоды  1

С горелкой (Серийная установка) Светодиоды  8

3.8 МЕДЛЕННОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ЗАЖИГАНИЕ С ХРОНИРОВАННОЙ 
ФУНКЦИЕЙ ПОДАЧИ.

Электронный блок на фазе включения осуществляет 
падачу газа по нарастающей функции (с давлением, 
котрое зависит от типа выбранного газа) на 
установленный период. Это избавляет от оперции 
тарирования или настройки фазы зажигания бойлера 
прилюбом методе работы .

3.9 ФУНКЦИЯ  “ТРУБОЧИСТА”.
При включении данной функции, бойлер включается на 
максимальнцю ммощность на 15 минут. 
Приданном режиме работы невозможно осуществить 
никакие настройки. Остаётся включенным только 
предохранительный термостат и ограничивающий 
термостат.  Для установки функии “трубачиста” 
необходимо установить главный регулятор в положение 
Reset не время, находящееся в диапозоне от  8 до 15 
секунд  при отсутствии запросв производства горячей 
воды или отопления, при включении данной функции 
одновременно мигают светодиоды (2) и (3). Эта функция 
позволяет технику проверить параметры горения. По 
окончании проверки, отключить данную функция, 
выключяяи и повторно включая бойлер.
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отпустить. 
После того как выбран параметр, программировние 
переходит на второй уровенью на котором возможно 
установить значени выбранного параметра. Значение 
указывается медленным миганием одного из 
светодиодов 1 по 8. Выбор значения производится с 
помощью вращения регулятора температуры отопления 
(11).
После того как выбранно значение заменяемого 
параметра, подтвердить выбор моментально вращяя 
рубильник на  Reset до тех пока не выключится светодиод 
относящейся к данному значению и отпустить.
Если в течении 30 секунд не было произведенно 
никаких операций, происходит автоматический выход. 
Можно также выйти с уровня  “установка параметров” 
устанавливая рубильник в положении Off.
Для соотношения  между светодиодом и соответствующи 
значением смотреть нижеуказанные таблицы:

Мощность отопления. Настоящий бойлер выпущен 
и тарирован на фазе отопления на номинальную 
мощность. Также оснащён электронным модуляторм,  
который приспасабливает мощность бойлера  к  
эффективному термическому запросу  помещения. 
То есть бойлер обычно работает в изменяемом поле 
газового давления, которое варируется от минимальной  
до максимальной мощности отопления в зависимости 
от термической нагрузки системы.

Примечание: Выбор параметров “Минимальная 
мощность отопления” и “Максимальная мощность 
отопления”, при запросе отопления , позволяет 
включение бойлера и питания модулятора током, 
равного от выбранному значению параметра.

Минимальная мощность отопления
(постоянно изменяемая величина)

Мигание 
светодиода 
(медленное)

0% Iмакс. (Серийная установка) Светодиоды  1

7% Iмакс. Светодиоды  2

14% Iмакс. Светодиоды  3

21% Iмакс. Светодиоды  4

28% Iмакс. Светодиоды  5

35% Iмакс. Светодиоды  6

42% Iмакс. Светодиоды  7

63% Iмакс. Светодиоды  8

Максимальная  мощность отопления
(постоянно изменяемая величина)

Мигание 
светодиода 
(медленное)

0% Iмакс. Светодиоды  1

11% Iмакс. Светодиоды  2

22% Iмакс. Светодиоды  3

33% Iмакс. Светодиоды  4

44% Iмакс. Светодиоды  5

55% Iмакс. Светодиоды  6

88% Iмакс. Светодиоды  7

100% Iмакс. (Серийная установка) Светодиоды  8

Постоянное уменьшение хронирования. Бойлер 
оснащён электронным реле времени, который 
препятствует слишком частому зажиганию горелки 
в режиме отопления. Бойлер серийно оснащён реле 
времени настроенным на 180 секунд.

Хронирование зажигания отопления 
(постоянно изменяемая величина)

Мигание 
светодиода 
(медленное)

30 секнд Светодиоды  1

55 секнд Светодиоды  2

80 секнд Светодиоды  3

105 секнд Светодиоды  4

130 секнд Светодиоды  5

155 секнд Светодиоды  6

180 секнд (серийная установка) Светодиоды  7

255 секнд Светодиоды  8

Хронирование функции отопления. Бойлер вывделяет 
максимальную мощность, установленную в предидущем 
параметре. Бойлер осуществляет функцию зажигания 
длящуюся около 650 секунд, для того чтобы перейти от 
минимальной до номинальной мощности отопления.

Хронирование функции отопления 
(постоянно изменяемая величина)

Мигание 
светодиода 
(медленное)

65 секнд Светодиоды  1

130 секнд Светодиоды  2

195 секнд Светодиоды  3

390 секнд Светодиоды  4

455 секнд Светодиоды  5

520 секнд Светодиоды  6

585 секнд Светодиоды  7

650 секнд (серийная установка) Светодиоды  8

Задержка включения отопления, запрашиваемая  
Термостатом помещения и Дистанционным 
Управлением ДругV2. Бойлер установлен таким 
образом, что зажигается сразу после осуществлённого 
запроса. В случае особых установок (напрмер: например 
установка поделённая на зоны с термостатическими 
моторизированными клапаноми и т.д.) может являтся 
необходимым задержать включение.

Задержка включения отопления, 
запрашиваемая  Термостатом 
помещения и Дистанционным 
Управлением ДругV2 (постоянно 
изменяемая величина)

Мигание 
светодиода 
(медленное)

0 секнд (серийная установка) Светодиоды  1

54 секнд Светодиоды  2

131 секнд Светодиоды  3

180 секнд Светодиоды  4

206 секнд Светодиоды  5

355 секнд Светодиоды  6

400 секнд Светодиоды  7

510 секнд Светодиоды  8

Сантехнический термостат / Гистеризис горелки. 
С установкой гистеризиса 1 бойлер включается, 
когда температупа горелки равна установленной 
контрольной точке -3°C. С установкой гистеризиса 2 

бойлер включается, когда температупа горелки равна 
установленной контрольной точке -10°C.

Сантехнический термостат / 
Гистеризис горелки

Мигание 
светодиода 
(медленное)

Гистеризис 1 (Серийная установка) Светодиоды  1

Гистеризис 2 Светодиоды  8

Работа циркуляционного насоса. Есть возможность 
выбрать 1 из 2 методов работы в режиме отопления.
При “прерывичтом “ методе работы, насос 
завпускается от  термостата помещения или от 
дистанционнго управления, При непрерывном методе 
работе, циркуляционный насос остаётся постоянно 
включённым, когда регулятор  (12) установлен в режимо 
отопления.

Работа циркуляционного насоса 
Мигание 

светодиода 
(медленное)

Прерывистый (Серияная 
установка) Светодиоды  1

Непрерывный Светодиоды  8

Газ G110 – Газ Китай. Установка данной функции, 
служит для настройки бойлера на работу с 
промышленным газом.

Газ G110 – Газ Китай (прмышленный 
газ) 

Мигание 
светодиода 
(медленное)

Off  (Серияная установка) Светодиоды  1

On Светодиоды  8

Модальность бойлера. Устанавливает, модальность 
бойлера: моментальную или с горелкой (серийная).

Модальность бойлера
Мигание 

светодиода 
(медленное)

Моментальная (Не может быть 
использованна) Светодиоды  1

С горелкой (Серийная установка) Светодиоды  8

3.8 МЕДЛЕННОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ЗАЖИГАНИЕ С ХРОНИРОВАННОЙ 
ФУНКЦИЕЙ ПОДАЧИ.

Электронный блок на фазе включения осуществляет 
падачу газа по нарастающей функции (с давлением, 
котрое зависит от типа выбранного газа) на 
установленный период. Это избавляет от оперции 
тарирования или настройки фазы зажигания бойлера 
прилюбом методе работы .

3.9 ФУНКЦИЯ  “ТРУБОЧИСТА”.
При включении данной функции, бойлер включается на 
максимальнцю ммощность на 15 минут. 
Приданном режиме работы невозможно осуществить 
никакие настройки. Остаётся включенным только 
предохранительный термостат и ограничивающий 
термостат.  Для установки функии “трубачиста” 
необходимо установить главный регулятор в положение 
Reset не время, находящееся в диапозоне от  8 до 15 
секунд  при отсутствии запросв производства горячей 
воды или отопления, при включении данной функции 
одновременно мигают светодиоды (2) и (3). Эта функция 
позволяет технику проверить параметры горения. По 
окончании проверки, отключить данную функция, 
выключяяи и повторно включая бойлер.
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Given the OK for selection, pass to the second 
level where it is possible to set the value of the 
parameter selected. The value is indicated by the 
slow flashing of one of the LEDs between 1 and 
8. The value is selected by rotating the heating 
temperature selector switch (11).

Once the value of the parameter to be modified 
has been selected, confirm the selection by 
momentarily turning the main selector switch 
onto Reset momentarily until the LED relative to 
the parameter switches-off, then release.

Programming mode is exited if no operation is 
carried out for 30 seconds or if the main selector 
switch is positioned at OFF from the “parameter 
setting” level.
For association of the LED to the relative value, 
see the following tables:

Heating power. The boiler is produced and 
calibrated in the heating phase at nominal power. 
It also has electronic modulation that adapts the 
boiler potentiality to the effective heating demand 
of the house. Then the boiler works normally in a 
variable gas pressure field between the minimum 
heating power and the maximum heating power 
depending on the plants heating.

N.B: the selection of the “Minimum heating power” 
and “Maximum heating power” parameters, in the 
presence of a heating demand , allows switch-on 
of the boiler and power supply of the modulator 
with current equal to the value of the respective 
selected parameter.

Minimum heating power 
(continuous variation)

Flashing 
LED 

(slow)

0% Imax. (Standard setting) LED 1

7% Imax. LED 2

14% Imax. LED 3

21% Imax. LED 4

28% Imax. LED 5

35% Imax. LED 6

42% Imax. LED 7

63% Imax. LED 8

Maximum heating power 
(continuous variation)

Flashing 
LED 

(slow)

0% Imax. LED 1

11% Imax. LED 2

22% Imax. LED 3

33% Imax. LED 4

44% Imax. LED 5

55% Imax. LED 6

88% Imax. LED 7

100% Imax. (Standard setting) LED 8

Permanent reduction of the timer. The boiler 
has an electronic timing device that prevents the 
burner from igniting too often in the heating 
phase. The boiler has a standard supply of a timer 
adjusted at 180 seconds.

Heating switch-on timer
(continuous variation)

Flashing 
LED 

(slow)

30 seconds LED 1

55 seconds LED 2

80 seconds LED 3

105 seconds LED 4

130 seconds LED 5

155 seconds LED 6

180 seconds (Standard setting) LED 7

255 seconds LED 8

Heating ramp timing. The boiler distributes he 
maximum power set in the previous parameter. 
The boiler performs an ignition ramp of about 
650 seconds to arrive from minimum power to 
nominal heating power.

Heating ramp timer
(continuous variation)

Flashing 
LED 

(slow)

65 seconds LED 1

130 seconds LED 2

195 seconds LED 3

390 seconds LED 4

455 seconds LED 5

520 seconds LED 6

585 seconds LED 7

650 seconds (Standard setting) LED 8

Heating switch-on delay request from Room 
thermostat and Remote Friend ControlV2. The 
boiler is set to switch-on immediately after a 
request. In the case of particular plants (e.g. area 
plants with motorised thermostatic valves etc.) it 
could be necessary to delay switch-on.

Heating switch-on delay re-
quest from Room thermostat 
and Remote Friend ControlV2 
(continuous variation)

Flashing 
LED 

(slow)

0 seconds (Standard setting) LED 1

54 seconds LED 2

131 seconds LED 3

180 seconds LED 4

206 seconds LED 5

355 seconds LED 6

400 seconds LED 7

510 seconds LED 8

Domestic water thermostat/Boiler hysteresis. 
With the setting of hysteresis 1 the boiler switches 
on with a boiling device temperature equal to a 
set point at -3°C. With the setting of hysteresis 
2 l the boiler switches on with a boiling device 
temperature equal to a set point at -10°C.

Domestic water thermostat/
Boiler hysteresis 

Flashing 
LED 

(slow)

Hysteresis 1 (Standard setting) LED 1

Hysteresis 2 LED 8

Circulating pump function. two circulating 
pump operational modes can be selected in 
heating phase.
In “intermittent” mode it is activated from the 
environmental thermostat  or from the remote 
control, in “continual” mode the circulation pump 
functions constantly when the main selector switch 
(12) is on heating mode.

Circulating pump function
Flashing 

LED 
(slow)

Intermittent (Standard setting) LED 1

Continuous LED 8

Town Gas G110 – Industrial gas. The setting of 
this function is used to ad just the boiler in order 
to function with gases from the first family.

Town Gas G110 - Industrial 
gas (first family gas)

Flashing 
LED 

(slow)

Off (Standard setting) LED 1

On LED 8

Boiler mode. Establishes if the boiler functions 
in instantaneous mode or with boiler (standard 
supply).

Boiler mode
Flashing 

LED 
(slow)

Instantaneous (Cannot be 
used) LED 1

With boiler (Standard setting) LED 8

3.8 AUTOMATIC SLOW IGNITION 
FUNCTION WITH TIMED RAMP 
DELIVERY.

In the switch-on phase the electronic card carries 
out an increasing gas delivery ramp (with pressure 
values that depend on the type of gas selected) of 
preset duration. This avoids every boiler lighting 
phase calibration or preparation operation in any 
conditions of use.

3.9 CHIMNEY SWEEP “FUNCTION”.
When activated, this function forces the boiler at 
max. output for 15 minutes.
In this mode all the adjustments are cut out and 
only the temperature safety thermostat and the 
limit thermostat remain active. To activate the 
“Chimney-Sweep” function, press the Reset key 
for 8 to 15 seconds in absence of domestic water 
and heating requests. Its activation is indicated 
by the simultaneous flashing of LEDS (2) and 
(3).  This function allows the technician to check 
the combustion parameters. After the checks 
deactivate the function, switching the boiler off 
and then on again.
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- Перевірити спрацювання пристрою контролю 
відсутності газу і роботу іонізаційного контро-
леру за полум’ям; час спрацювання якого не має 
перевищувати 10 секунд.

- Візуально перевірити відсутність витоку води і 
окислення в / біля місцях з'єднання.

- Візуально перевірити, щоб злив запобіжних 
клапанів не був забитий.

- Перевірити, щоб подача в посудину заповнення 
системи опалення, після зниження тиску на 
системі до нуля (читається з манометру котла), 
дорівнювала 1,0 бар.

- Переконайтеся, що статичний тиск системи (в 
холодному стані і після перезавантаження сис-
теми через клапан наповнення) становить від 1 
до 1,2 бар.

- Візуально переконатися, що пристрої безпеки та 
контролю встановлені вірно і не призведуть до 
короткого замикання, а зокрема:

 - Запобіжний термостат перевищення темпера-
тури;

 - Реле мінімального тиску.
 - Реле тиску диму.
- Перевірте цілісність магнієвого анода нагрівача.
- Перевірка збереження і цілісності електричної 

системи, а зокрема:
 - електричні проводи повинні бути розміщені у 

кабель-каналах;
 - на них не повинно бути жодних слідів почор-

ніння або обгоряння.

3.10 ФУНКЦІЯ АНТИ-БЛОКУВАННЯ 
НАСОСА.

Якщо головний перемикач встановлено у 
положення «ГВП» ( ), і котел оснащений 
функцією, що запускає насос щонайменше раз 
на 24 години   впродовж 2,5 хвилин з метою 
зменшення ризику блокування насоса через 
тривалий простій.
Якщо головний перемикач встановлений у поло-
ження «ГВП-опалення» ( ), і котел осна-
щений функцією, що запускає насос щонайменше 
раз на 3 години впродовж 2,5 хвилин.

3.11 ФУНКЦІЯ АНТИ-БЛОКУВАННЯ 
ТРИХОДОВОГО 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 від моменту останньої дії моторизованого 
триходового вузла він вмикається для виконання 
повного циклу з метою скорочення ризику блоку-
вання з причини довготривалого простою.

3.12 ФУНКЦІЯ ЗАХИСТУ РАДІАТОРІВ ВІД 
ЗАМЕРЗАННЯ.

Якщо температура води у зворотній лінії опалення 
зменшується навіть нижче за 4°C, котел починає 
працювати, щоб досягти температури 42°C.

3.13 ПЕРІОДИЧНЕ САМОТЕСТУВАННЯ 
ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТ.

Під час роботи в режимі опалення або при котлі в 
положенні "stand-by" ця функція активується кожні 
18 годин після останньої перевірки / живлення 
котла. У разі роботи в  режимі ГВП, самоперевірка 
включається протягом 10 хвилин після закінчення 
роботи і триває приблизно 10 секунд.

N.B.: під час самоперевірки котел залишається 
неактивним, включаючи сигнальні повідомлення.

3.14 ЗНЯТТЯ ОБШИВКИ
Для спрощення технічного обслуговування котла 
можна зняти обшивку, дотримуючись наступних 
простих інструкцій (Мал. 3-5
- Зніміть нижню кришку, викрутивши два 

відповідних гвинта (1).
- Викрутіть два кріпильних гвинти панелі і від-

крийте її, нахиливши її до себе.
- Потім викрутіть два гвинти панелі (2).
- Звільніть нижню сторону панелі, як показано на 

малюнку.
- Потягніть панель (4) і штовхніть її вгору (див. 

мал.) так, щоб витягти її з верхніх затискачів.

3.15 ЩОРІЧНИЙ ОГЛЯД І ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ АГРЕГАТУ.

Хоча б раз на рік слід проводити такі заходи з 
огляду та технічного обслуговування.
- Очищення теплообмінника з боку димових газів.
- Очищення основного пальника.
- Огляньте та пересвідчитесь у відсутності зносу 

або корозії всередині витяжної шафи.
- Перевірити стійкість розпалу і роботи котла.
- Перевірте правильність калібрування пальника 

у фазі нагрівання води і опалення.
- Перевірити та відрегулювати безперебійну робо-

ту пристрою управління і контролю обладнання, 
а зокрема:

 - ремонт головного електричного перемикача, 
встановленого на котлі;

 - Функціонування загального електровимикача, 
розміщеного перед котлом;

 - Функціонування датчика гарячої сантехнічної 
води.

- Перевірте щільність газової системи пристрою 
та його внутрішньої системи.
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- Перевірити спрацювання пристрою контролю 
відсутності газу і роботу іонізаційного контро-
леру за полум’ям; час спрацювання якого не має 
перевищувати 10 секунд.

- Візуально перевірити відсутність витоку води і 
окислення в / біля місцях з'єднання.

- Візуально перевірити, щоб злив запобіжних 
клапанів не був забитий.

- Перевірити, щоб подача в посудину заповнення 
системи опалення, після зниження тиску на 
системі до нуля (читається з манометру котла), 
дорівнювала 1,0 бар.

- Переконайтеся, що статичний тиск системи (в 
холодному стані і після перезавантаження сис-
теми через клапан наповнення) становить від 1 
до 1,2 бар.

- Візуально переконатися, що пристрої безпеки та 
контролю встановлені вірно і не призведуть до 
короткого замикання, а зокрема:

 - Запобіжний термостат перевищення темпера-
тури;

 - Реле мінімального тиску.
 - Реле тиску диму.
- Перевірте цілісність магнієвого анода нагрівача.
- Перевірка збереження і цілісності електричної 

системи, а зокрема:
 - електричні проводи повинні бути розміщені у 

кабель-каналах;
 - на них не повинно бути жодних слідів почор-

ніння або обгоряння.

3.10 ФУНКЦІЯ АНТИ-БЛОКУВАННЯ 
НАСОСА.

Якщо головний перемикач встановлено у 
положення «ГВП» ( ), і котел оснащений 
функцією, що запускає насос щонайменше раз 
на 24 години   впродовж 2,5 хвилин з метою 
зменшення ризику блокування насоса через 
тривалий простій.
Якщо головний перемикач встановлений у поло-
ження «ГВП-опалення» ( ), і котел осна-
щений функцією, що запускає насос щонайменше 
раз на 3 години впродовж 2,5 хвилин.

3.11 ФУНКЦІЯ АНТИ-БЛОКУВАННЯ 
ТРИХОДОВОГО 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 від моменту останньої дії моторизованого 
триходового вузла він вмикається для виконання 
повного циклу з метою скорочення ризику блоку-
вання з причини довготривалого простою.

3.12 ФУНКЦІЯ ЗАХИСТУ РАДІАТОРІВ ВІД 
ЗАМЕРЗАННЯ.

Якщо температура води у зворотній лінії опалення 
зменшується навіть нижче за 4°C, котел починає 
працювати, щоб досягти температури 42°C.

3.13 ПЕРІОДИЧНЕ САМОТЕСТУВАННЯ 
ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТ.

Під час роботи в режимі опалення або при котлі в 
положенні "stand-by" ця функція активується кожні 
18 годин після останньої перевірки / живлення 
котла. У разі роботи в  режимі ГВП, самоперевірка 
включається протягом 10 хвилин після закінчення 
роботи і триває приблизно 10 секунд.

N.B.: під час самоперевірки котел залишається 
неактивним, включаючи сигнальні повідомлення.

3.14 ЗНЯТТЯ ОБШИВКИ
Для спрощення технічного обслуговування котла 
можна зняти обшивку, дотримуючись наступних 
простих інструкцій (Мал. 3-5
- Зніміть нижню кришку, викрутивши два 

відповідних гвинта (1).
- Викрутіть два кріпильних гвинти панелі і від-

крийте її, нахиливши її до себе.
- Потім викрутіть два гвинти панелі (2).
- Звільніть нижню сторону панелі, як показано на 

малюнку.
- Потягніть панель (4) і штовхніть її вгору (див. 

мал.) так, щоб витягти її з верхніх затискачів.

3.15 ЩОРІЧНИЙ ОГЛЯД І ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ АГРЕГАТУ.

Хоча б раз на рік слід проводити такі заходи з 
огляду та технічного обслуговування.
- Очищення теплообмінника з боку димових газів.
- Очищення основного пальника.
- Огляньте та пересвідчитесь у відсутності зносу 

або корозії всередині витяжної шафи.
- Перевірити стійкість розпалу і роботи котла.
- Перевірте правильність калібрування пальника 

у фазі нагрівання води і опалення.
- Перевірити та відрегулювати безперебійну робо-

ту пристрою управління і контролю обладнання, 
а зокрема:

 - ремонт головного електричного перемикача, 
встановленого на котлі;

 - Функціонування загального електровимикача, 
розміщеного перед котлом;

 - Функціонування датчика гарячої сантехнічної 
води.

- Перевірте щільність газової системи пристрою 
та його внутрішньої системи.
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- Перевірити спрацювання пристрою контролю 
відсутності газу і роботу іонізаційного контро-
леру за полум’ям; час спрацювання якого не має 
перевищувати 10 секунд.

- Візуально перевірити відсутність витоку води і 
окислення в / біля місцях з'єднання.

- Візуально перевірити, щоб злив запобіжних 
клапанів не був забитий.

- Перевірити, щоб подача в посудину заповнення 
системи опалення, після зниження тиску на 
системі до нуля (читається з манометру котла), 
дорівнювала 1,0 бар.

- Переконайтеся, що статичний тиск системи (в 
холодному стані і після перезавантаження сис-
теми через клапан наповнення) становить від 1 
до 1,2 бар.

- Візуально переконатися, що пристрої безпеки та 
контролю встановлені вірно і не призведуть до 
короткого замикання, а зокрема:

 - Запобіжний термостат перевищення темпера-
тури;

 - Реле мінімального тиску.
 - Реле тиску диму.
- Перевірте цілісність магнієвого анода нагрівача.
- Перевірка збереження і цілісності електричної 

системи, а зокрема:
 - електричні проводи повинні бути розміщені у 

кабель-каналах;
 - на них не повинно бути жодних слідів почор-

ніння або обгоряння.

3.10 ФУНКЦІЯ АНТИ-БЛОКУВАННЯ 
НАСОСА.

Якщо головний перемикач встановлено у 
положення «ГВП» ( ), і котел оснащений 
функцією, що запускає насос щонайменше раз 
на 24 години   впродовж 2,5 хвилин з метою 
зменшення ризику блокування насоса через 
тривалий простій.
Якщо головний перемикач встановлений у поло-
ження «ГВП-опалення» ( ), і котел осна-
щений функцією, що запускає насос щонайменше 
раз на 3 години впродовж 2,5 хвилин.

3.11 ФУНКЦІЯ АНТИ-БЛОКУВАННЯ 
ТРИХОДОВОГО 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 від моменту останньої дії моторизованого 
триходового вузла він вмикається для виконання 
повного циклу з метою скорочення ризику блоку-
вання з причини довготривалого простою.

3.12 ФУНКЦІЯ ЗАХИСТУ РАДІАТОРІВ ВІД 
ЗАМЕРЗАННЯ.

Якщо температура води у зворотній лінії опалення 
зменшується навіть нижче за 4°C, котел починає 
працювати, щоб досягти температури 42°C.

3.13 ПЕРІОДИЧНЕ САМОТЕСТУВАННЯ 
ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТ.

Під час роботи в режимі опалення або при котлі в 
положенні "stand-by" ця функція активується кожні 
18 годин після останньої перевірки / живлення 
котла. У разі роботи в  режимі ГВП, самоперевірка 
включається протягом 10 хвилин після закінчення 
роботи і триває приблизно 10 секунд.

N.B.: під час самоперевірки котел залишається 
неактивним, включаючи сигнальні повідомлення.

3.14 ЗНЯТТЯ ОБШИВКИ
Для спрощення технічного обслуговування котла 
можна зняти обшивку, дотримуючись наступних 
простих інструкцій (Мал. 3-5
- Зніміть нижню кришку, викрутивши два 

відповідних гвинта (1).
- Викрутіть два кріпильних гвинти панелі і від-

крийте її, нахиливши її до себе.
- Потім викрутіть два гвинти панелі (2).
- Звільніть нижню сторону панелі, як показано на 

малюнку.
- Потягніть панель (4) і штовхніть її вгору (див. 

мал.) так, щоб витягти її з верхніх затискачів.

3.15 ЩОРІЧНИЙ ОГЛЯД І ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ АГРЕГАТУ.

Хоча б раз на рік слід проводити такі заходи з 
огляду та технічного обслуговування.
- Очищення теплообмінника з боку димових газів.
- Очищення основного пальника.
- Огляньте та пересвідчитесь у відсутності зносу 

або корозії всередині витяжної шафи.
- Перевірити стійкість розпалу і роботи котла.
- Перевірте правильність калібрування пальника 

у фазі нагрівання води і опалення.
- Перевірити та відрегулювати безперебійну робо-

ту пристрою управління і контролю обладнання, 
а зокрема:

 - ремонт головного електричного перемикача, 
встановленого на котлі;

 - Функціонування загального електровимикача, 
розміщеного перед котлом;

 - Функціонування датчика гарячої сантехнічної 
води.

- Перевірте щільність газової системи пристрою 
та його внутрішньої системи.

УС
ТА

Н
О

ВН
И

К
К

О
РИ

С
ТУ

ВА
Ч

О
Б

С
Л

У
ГО

ВУ
ВА

Н
Н

Я

- Перевірити спрацювання пристрою контролю 
відсутності газу і роботу іонізаційного контро-
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клапанів не був забитий.
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3.10 ФУНКЦИЯ АНТИБЛОКИРОВАНИЯ 
НАСОСА.

Если основной регулятор установлен в режиме 
“производство горячей воды”  ( )бойлер оснащён 
функцией, который запускает насос не менее 1 раза 
каждые 24 часа на период, равный 2,5 минутя с целью  
уменьшения риска блокирования, для увеличивания 
эксплутационного срока. Если основной регулятор 
установлен на режиме “производстыо горячей воды-
отопление” ( ) то бойлер оснащён функцией, 
которая запускает насос, не менее 1 раза каждые 3 часа 
на период 2,5 минуты.

3.11 ФУНКЦИЯ АНТИБЛОКИРОВАНИЯ 
ТРЁХХОДОВОЙ ГРУППЫ.

Как в режиме “производство горячей воды” так и в 
режиме “производство горячей воды-отопление” бойлер 
оснащён функцией, которая запускает трёхходовую 
группу на полный рабочий цикл трехходовую группу 
после 24 часов после последнего произведённого ей 
цикла. Данная функция служит для уменьшиния риска 
блокирования трёхходовой группы и увелечения таким 
образом, её эксплутационного срока.

3.12 ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕЗАМЕРЗАНИЯ 
ТЕРМОСИФОНОВ.

Если температура возврата воды из отопительной 
системы ниже 4°C, бойлер запучкается до достижения 
42°C.

3.13 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ САМОПРОВЕРКА 
ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА.

Во время работы в режиме отопления или в режиме 
ожидания бойлера , каждые 18 часов после последней 
проверки/питания запускается настояшяя функция. 
Если бойлер работает в режиме производчтва горячей 
воды, то самопрроверка запускается через 10 минут 
через произведённого забора воды на 10 секунд.

Примечание: во время самопроверки бойлер остаётся 
включенным, индикация параметров в том числе.

3.14 ДЕМОНТАЖ КОЖУХА.
Для упращения технического обслуживания котла, 
возможно полностью демонтировать корпус, следя эти 
простым указаниям (Илл. 3-5):
- Демонтировать нижнюю панель, откручивая два 

специальных болта  (1).
- Открутить два фиксирующих болта с приборного 

щитка , и открыть его опрокидывая на себя .
- Открутить два крепёжных болта корпуса (2).
- Снять заднюю панель как показанно на рисунке.
- Потянуть кожух на себя, одновременно толкая его 

вверх (смотри рисунок) снимая его таким образом, 
с верхних крючков.

3.15 ЕЖЕГОДНЫЙ КОНТРОЛЬ И 
ТЕХНИСЕМКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АГРЕГАТА.

Не реже одного раза в год следует выполнять
следующие операции по техобслуживанию.
- Производить чистку теплообменника со стороны 

дымовых газов.
- Производить чистку главной горелки.
- Визуально контролировать вытяжной кожух на 

отсутствие повреждений или коррозии.
- П р о в е р я т ь п р а в и л ь н о с т ь в к л ю ч е н и я и 

функционирования агрегата.
- Проверять правильность тарировки горелки в 

режимах подогрева сантехнической воды и воды в 
отопительной системе.

- Проверять правильность функционирования 
управляющих и регулирующих устройств агрегата, 
в частности:

- срабатывание рубильника - переключателя, 
установленного на бойлере;

- с р а б ат ы в а н и е т е р м о с т ат а р е г у л и р ов к и 
температуры воды в отопительной системе;

- с р а б ат ы в а н и е т е р м о с т ат а р е г у л и р ов к и 
температуры подогретой сантехнической воды.

- Проверить герметичность внутренний установки, 
следя указаниям нормативных требований. 

- Проверять срабатывание ионизационного детектора 
пламени, при отсутствии газа он должен сработать в 
течение 10 секунд.

- Визуально проверять отсутствие утечек воды и 
ржавчины в местах соединений.

- Визуально проверять, не засорились ли сливные 
отверстия предохранительных клапанов.

- Проверять, чтобы давление в расширительном баке, 
после того, как давление системы понижается до нуля 
(величину давления показывает манометр бойлера), 
составляло 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 короткозамкнуты 
и/или подвергну ты несанкционированным 
изменениям, в частности проверять:

- предохранительный термостат;
- реле давления установки;
- реле давления воздуха..
- Проверить целостность магниевого анода установки.
- П р о в е р я т ь с о х р а н н о с т ь и ц е л о с т н о с т ь 

электрооборудования, в частности, следующее:
- электрические провода должны проходить через 

специально предназначенные для этого кабельные 
сальники;

- они не должны быть почерневшими или 
подгоревшими.
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пламени, при отсутствии газа он должен сработать в 
течение 10 секунд.

- Визуально проверять отсутствие утечек воды и 
ржавчины в местах соединений.

- Визуально проверять, не засорились ли сливные 
отверстия предохранительных клапанов.

- Проверять, чтобы давление в расширительном баке, 
после того, как давление системы понижается до нуля 
(величину давления показывает манометр бойлера), 
составляло 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 короткозамкнуты 
и/или подвергну ты несанкционированным 
изменениям, в частности проверять:

- предохранительный термостат;
- реле давления установки;
- реле давления воздуха..
- Проверить целостность магниевого анода установки.
- П р о в е р я т ь с о х р а н н о с т ь и ц е л о с т н о с т ь 

электрооборудования, в частности, следующее:
- электрические провода должны проходить через 

специально предназначенные для этого кабельные 
сальники;

- они не должны быть почерневшими или 
подгоревшими.
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3.10 PUMP ANTI-BLOCK FUNCTION.
If the main selector is set on “domestic water”  
( ) the boiler has a function that makes the 
pump start at least once every 24 hours for 2.5 
minutes in order to reduce the risk of the pump 
blocking due to extended inactivity.
If the main selector is set on “domestic water 
-heating”( ) the boiler has a function that 
makes the pump start at least once every 3 hours 
for 2.5 minutes.

3.11 THREE-WAY ANTI-BLOCK SYSTEM.
Both in “domestic” and in “domestic-heating” 
phase the boiler is equipped with a function that 
starts the three-way motorized 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.

3.12 RADIATOR ANTI-FREEZE 
FUNCTION.

If the system return water is below 4°C, the boiler 
starts up until reaching 42°C.

3.13 ELECTRONIC CARD PERIODICAL 
SELF-CHECK.

During operation in heating mode or with boiler 
in standby, the function activates every 18 hours 
after the last boiler check/power supply. In case 
of operation in domestic circuit mode the self-
check starts within 10 minutes after the end of 
the drawing in progress, for a length of approx. 
10 seconds.

N.B.: During self-check, the boiler remains off, 
including signalling.

3.14 CASING REMOVAL.
To facilitate boiler maintenance the casing can be 
completely removed as follows (Fig. 3-5):
- Disassemble the lower cover by removing the 

two relevant screws (1).
- Unscrew the two screw fasteners on the 

dashboard and open it making it pivot.
- Unscrew the 2 fixing screws (2) on the casing.
- Unhook the lower part of the casing as 

described in the figure.
- Pull the casing (4) forwards and up at the same 

time (see figure) to detachit from the upper 
hooks.

3.15 YEARLY APPLIANCE CHECK AND 
MAINTENANCE.

The following checks and maintenance should 
be performed at least once a year.
- Clean the flue side of the heat exchanger.
- Clean the main burner.
- Visually check the fume hood for deterioration 

or corrosion.
- Check correct lighting and operation.
- Ensure correct calibration of the burner in 

domestic water and heating phases.
- Check correct operation of control and 

adjustment devices and in particular:
 - intervention of electrical main electrical 

switch on boiler;
 - system control thermostat intervention;
 - domestic water control thermostat 

intervention.

- Check that the internal system is properly 
sealed according to specifications.

- Check intervention of the device against no 
gas ionization flame control: intervention time 
must be less than10 seconds.

- Visually check for water leaks or oxidation 
from/on connections.

- Visually check that the water safety drain valve 
is not blocked.

- Check that, after discharging system pressure 
and bringing it to zero (read on boiler pressure 
gauge), the expansion tank charge is at 1.0 bar.

- Check that the system static pressure (with 
system cold and after refilling the system by 
means of the filler cock) is between 1 and 1.2 
bar.

- Check visually that the safety and control 
devices have not been tampered with and/or 
shorted, in particular:

 - temperature safety thermostat;
 - system pressure switch;
 - fumes pressure switch.
- Check integrity of the boiler Magnesium anode.
- Check the condition and integrity of the 

electrical system and in particular:
 - electrical power cables must be inside the 

whipping;
 - there must be no traces of blackening or 

burning.
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ZEUS 28 KW

ZEUS 24 KW

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

(кВт) (ккал/год) (м3/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O)

28,0 24080 3,16 11,20 114,2 2,36 28,20 287,6 2,32 36,00 367,1

27,0 23220 3,06 10,68 108,9 2,28 26,94 274,8 2,24 34,42 351,0

26,0 22360 2,96 10,15 103,5 2,21 25,68 261,8 2,17 32,82 334,7

25,0 21500 2,85 9,63 98,2 2,13 24,40 248,8 2,10 31,21 318,3

24,0 20640 2,75 9,10 92,7 2,05 23,10 235,6 2,02 29,58 301,7

23,0 19780 2,65 8,56 87,3 1,98 21,80 222,3 1,94 27,94 284,9

22,0 18920 2,54 8,03 81,9 1,90 20,49 208,9 1,87 26,28 268,0

21,0 18060 2,44 7,49 76,4 1,82 19,16 195,4 1,79 24,61 250,9

20,0 17200 2,33 6,95 / 1,95 70,9 1,74 17,82 181,7 1,71 22,91 233,7

19,0 16340 2,22 6,41 65,3 1,66 16,47 167,9 1,63 21,21 216,3

18,0 15480 2,12 5,86 59,8 1,58 15,11 154,0 1,55 19,49 198,7

17,0 14620 2,01 5,32 54,2 1,50 13,73 140,0 1,47 17,75 181,0

16,0 13760 1,90 4,77 48,6 1,41 12,35 125,9 1,39 16,00 163,1

15,0 12900 1,78 4,22 43,0 1,33 10,95 111,7 1,31 14,23 145,1

14,0 12040 1,67 3,67 37,4 1,25 9,54 97,3/97,8 1,23 12,44 126,9

13,0 11180 1,56 3,11 31,7 1,16 8,12 82,8 1,14 10,64 108,5

12,0 10320 1,44 2,56 / 2,56 26,1 1,08 6,69 68,2 1,06 8,83 90,0

11,0 9460 1,33 2,00 20,4 0,99 5,25 53,5 0,98 7,00 / 1,95 71,4

виході газового клапану та  і в точці забору 
позитивного сигналу в герметичній камері. 
Дані потужності, викладені у таблиці, були 
отримані при трубі впуску/випуску довжиною 
0,5 м і тиску 1013 мбар. Витрата газу розрахо-
вана для теплотворності газу за температури 
нижче 15 °С і тиску 1013 мбар. Тиск газу на 
пальнику, заміряний при температурі 15°C.

3.16 ЗМІННА ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ.
ЗАУВАЖЕННЯ: Тиск, вказаний в таблицях, 
являє собою різницю тиску між виходом 
газового клапана і камерою згоряння. Ко-
ректування тому повинні бути зроблені з 
диференціальним манометром (колонка 
"U" або цифровий манометр) з трубками на 

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

(кВт) (ккал/год) (м3/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O)

24,0 20640 2,70 12,10 123,4 2,01 28,70 292,7 1,98 36,50 372,2

23,0 19780 2,59 11,42 116,4 1,93 26,40 269,2 1,90 34,50 351,9

22,0 18920 2,48 10,74 109,5 1,85 24,21 246,9 1,82 32,52 331,6

21,0 18060 2,37 10,07 102,7 1,77 22,14 225,8 1,74 30,55 311,5

20,0 17200 2,27 9,40/9,10 95,9 1,69 20,18 205,7 1,66 28,59 291,5

19,0 16340 2,16 8,73 89,0 1,61 18,32 186,8 1,59 26,63 271,6

18,0 15480 2,05 8,07 82,3 1,53 16,56 168,8 1,51 24,68 251,7

17,0 14620 1,95 7,40 75,5 1,45 14,90 151,9 1,43 22,73 231,8

16,0 13760 1,84 6,73 68,7 1,37 13,34 136,0 1,35 20,78 211,9

15,0 12900 1,73 6,07 61,9 1,29 11,87 121,0 1,27 18,83 192,0

14,0 12040 1,63 5,40 55,1 1,21 10,50 / 
10,00 107,1 1,19 16,87 172,0

13,0 11180 1,52 4,73 48,2 1,13 9,22 94,0 1,11 14,90 152,0

12,0 10320 1,41 4,05 41,3 1,05 8,03 81,9 1,03 12,92 131,8

11,0 9460 1,30 3,37 34,4 0,97 6,94 70,8 0,95 10,93 111,4

10,0 8600 1,19 2,68 27,4 0,89 5,94 60,6 0,87 8,92 90,9

9,3 7998 1,11 2,20 22,4 0,83 5,30 54,0 0,82 7,50 / 3,10 76,5
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МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

(кВт) (ккал/год) (м3/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O)

28,0 24080 3,16 11,20 114,2 2,36 28,20 287,6 2,32 36,00 367,1

27,0 23220 3,06 10,68 108,9 2,28 26,94 274,8 2,24 34,42 351,0

26,0 22360 2,96 10,15 103,5 2,21 25,68 261,8 2,17 32,82 334,7

25,0 21500 2,85 9,63 98,2 2,13 24,40 248,8 2,10 31,21 318,3

24,0 20640 2,75 9,10 92,7 2,05 23,10 235,6 2,02 29,58 301,7

23,0 19780 2,65 8,56 87,3 1,98 21,80 222,3 1,94 27,94 284,9

22,0 18920 2,54 8,03 81,9 1,90 20,49 208,9 1,87 26,28 268,0

21,0 18060 2,44 7,49 76,4 1,82 19,16 195,4 1,79 24,61 250,9

20,0 17200 2,33 6,95 / 1,95 70,9 1,74 17,82 181,7 1,71 22,91 233,7

19,0 16340 2,22 6,41 65,3 1,66 16,47 167,9 1,63 21,21 216,3

18,0 15480 2,12 5,86 59,8 1,58 15,11 154,0 1,55 19,49 198,7

17,0 14620 2,01 5,32 54,2 1,50 13,73 140,0 1,47 17,75 181,0

16,0 13760 1,90 4,77 48,6 1,41 12,35 125,9 1,39 16,00 163,1

15,0 12900 1,78 4,22 43,0 1,33 10,95 111,7 1,31 14,23 145,1

14,0 12040 1,67 3,67 37,4 1,25 9,54 97,3/97,8 1,23 12,44 126,9

13,0 11180 1,56 3,11 31,7 1,16 8,12 82,8 1,14 10,64 108,5

12,0 10320 1,44 2,56 / 2,56 26,1 1,08 6,69 68,2 1,06 8,83 90,0

11,0 9460 1,33 2,00 20,4 0,99 5,25 53,5 0,98 7,00 / 1,95 71,4

виході газового клапану та  і в точці забору 
позитивного сигналу в герметичній камері. 
Дані потужності, викладені у таблиці, були 
отримані при трубі впуску/випуску довжиною 
0,5 м і тиску 1013 мбар. Витрата газу розрахо-
вана для теплотворності газу за температури 
нижче 15 °С і тиску 1013 мбар. Тиск газу на 
пальнику, заміряний при температурі 15°C.

3.16 ЗМІННА ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ.
ЗАУВАЖЕННЯ: Тиск, вказаний в таблицях, 
являє собою різницю тиску між виходом 
газового клапана і камерою згоряння. Ко-
ректування тому повинні бути зроблені з 
диференціальним манометром (колонка 
"U" або цифровий манометр) з трубками на 

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

(кВт) (ккал/год) (м3/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O)

24,0 20640 2,70 12,10 123,4 2,01 28,70 292,7 1,98 36,50 372,2

23,0 19780 2,59 11,42 116,4 1,93 26,40 269,2 1,90 34,50 351,9

22,0 18920 2,48 10,74 109,5 1,85 24,21 246,9 1,82 32,52 331,6

21,0 18060 2,37 10,07 102,7 1,77 22,14 225,8 1,74 30,55 311,5

20,0 17200 2,27 9,40/9,10 95,9 1,69 20,18 205,7 1,66 28,59 291,5

19,0 16340 2,16 8,73 89,0 1,61 18,32 186,8 1,59 26,63 271,6

18,0 15480 2,05 8,07 82,3 1,53 16,56 168,8 1,51 24,68 251,7

17,0 14620 1,95 7,40 75,5 1,45 14,90 151,9 1,43 22,73 231,8

16,0 13760 1,84 6,73 68,7 1,37 13,34 136,0 1,35 20,78 211,9

15,0 12900 1,73 6,07 61,9 1,29 11,87 121,0 1,27 18,83 192,0

14,0 12040 1,63 5,40 55,1 1,21 10,50 / 
10,00 107,1 1,19 16,87 172,0

13,0 11180 1,52 4,73 48,2 1,13 9,22 94,0 1,11 14,90 152,0

12,0 10320 1,41 4,05 41,3 1,05 8,03 81,9 1,03 12,92 131,8

11,0 9460 1,30 3,37 34,4 0,97 6,94 70,8 0,95 10,93 111,4

10,0 8600 1,19 2,68 27,4 0,89 5,94 60,6 0,87 8,92 90,9

9,3 7998 1,11 2,20 22,4 0,83 5,30 54,0 0,82 7,50 / 3,10 76,5
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ТЕРМІЧНІСТЬ
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Витрата газу 
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ПАЛЬНИКИ
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ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

(кВт) (ккал/год) (м3/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O)

28,0 24080 3,16 11,20 114,2 2,36 28,20 287,6 2,32 36,00 367,1

27,0 23220 3,06 10,68 108,9 2,28 26,94 274,8 2,24 34,42 351,0

26,0 22360 2,96 10,15 103,5 2,21 25,68 261,8 2,17 32,82 334,7

25,0 21500 2,85 9,63 98,2 2,13 24,40 248,8 2,10 31,21 318,3

24,0 20640 2,75 9,10 92,7 2,05 23,10 235,6 2,02 29,58 301,7

23,0 19780 2,65 8,56 87,3 1,98 21,80 222,3 1,94 27,94 284,9

22,0 18920 2,54 8,03 81,9 1,90 20,49 208,9 1,87 26,28 268,0

21,0 18060 2,44 7,49 76,4 1,82 19,16 195,4 1,79 24,61 250,9

20,0 17200 2,33 6,95 / 1,95 70,9 1,74 17,82 181,7 1,71 22,91 233,7

19,0 16340 2,22 6,41 65,3 1,66 16,47 167,9 1,63 21,21 216,3

18,0 15480 2,12 5,86 59,8 1,58 15,11 154,0 1,55 19,49 198,7

17,0 14620 2,01 5,32 54,2 1,50 13,73 140,0 1,47 17,75 181,0

16,0 13760 1,90 4,77 48,6 1,41 12,35 125,9 1,39 16,00 163,1

15,0 12900 1,78 4,22 43,0 1,33 10,95 111,7 1,31 14,23 145,1

14,0 12040 1,67 3,67 37,4 1,25 9,54 97,3/97,8 1,23 12,44 126,9

13,0 11180 1,56 3,11 31,7 1,16 8,12 82,8 1,14 10,64 108,5

12,0 10320 1,44 2,56 / 2,56 26,1 1,08 6,69 68,2 1,06 8,83 90,0

11,0 9460 1,33 2,00 20,4 0,99 5,25 53,5 0,98 7,00 / 1,95 71,4

виході газового клапану та  і в точці забору 
позитивного сигналу в герметичній камері. 
Дані потужності, викладені у таблиці, були 
отримані при трубі впуску/випуску довжиною 
0,5 м і тиску 1013 мбар. Витрата газу розрахо-
вана для теплотворності газу за температури 
нижче 15 °С і тиску 1013 мбар. Тиск газу на 
пальнику, заміряний при температурі 15°C.

3.16 ЗМІННА ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ.
ЗАУВАЖЕННЯ: Тиск, вказаний в таблицях, 
являє собою різницю тиску між виходом 
газового клапана і камерою згоряння. Ко-
ректування тому повинні бути зроблені з 
диференціальним манометром (колонка 
"U" або цифровий манометр) з трубками на 

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ
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ПАЛЬНИКИ
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пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

(кВт) (ккал/год) (м3/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O)

24,0 20640 2,70 12,10 123,4 2,01 28,70 292,7 1,98 36,50 372,2

23,0 19780 2,59 11,42 116,4 1,93 26,40 269,2 1,90 34,50 351,9

22,0 18920 2,48 10,74 109,5 1,85 24,21 246,9 1,82 32,52 331,6

21,0 18060 2,37 10,07 102,7 1,77 22,14 225,8 1,74 30,55 311,5

20,0 17200 2,27 9,40/9,10 95,9 1,69 20,18 205,7 1,66 28,59 291,5

19,0 16340 2,16 8,73 89,0 1,61 18,32 186,8 1,59 26,63 271,6

18,0 15480 2,05 8,07 82,3 1,53 16,56 168,8 1,51 24,68 251,7

17,0 14620 1,95 7,40 75,5 1,45 14,90 151,9 1,43 22,73 231,8

16,0 13760 1,84 6,73 68,7 1,37 13,34 136,0 1,35 20,78 211,9

15,0 12900 1,73 6,07 61,9 1,29 11,87 121,0 1,27 18,83 192,0

14,0 12040 1,63 5,40 55,1 1,21 10,50 / 
10,00 107,1 1,19 16,87 172,0

13,0 11180 1,52 4,73 48,2 1,13 9,22 94,0 1,11 14,90 152,0

12,0 10320 1,41 4,05 41,3 1,05 8,03 81,9 1,03 12,92 131,8

11,0 9460 1,30 3,37 34,4 0,97 6,94 70,8 0,95 10,93 111,4

10,0 8600 1,19 2,68 27,4 0,89 5,94 60,6 0,87 8,92 90,9

9,3 7998 1,11 2,20 22,4 0,83 5,30 54,0 0,82 7,50 / 3,10 76,5
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ZEUS 28 KW

ZEUS 24 KW

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

(кВт) (ккал/год) (м3/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O)

28,0 24080 3,16 11,20 114,2 2,36 28,20 287,6 2,32 36,00 367,1

27,0 23220 3,06 10,68 108,9 2,28 26,94 274,8 2,24 34,42 351,0

26,0 22360 2,96 10,15 103,5 2,21 25,68 261,8 2,17 32,82 334,7

25,0 21500 2,85 9,63 98,2 2,13 24,40 248,8 2,10 31,21 318,3

24,0 20640 2,75 9,10 92,7 2,05 23,10 235,6 2,02 29,58 301,7

23,0 19780 2,65 8,56 87,3 1,98 21,80 222,3 1,94 27,94 284,9

22,0 18920 2,54 8,03 81,9 1,90 20,49 208,9 1,87 26,28 268,0

21,0 18060 2,44 7,49 76,4 1,82 19,16 195,4 1,79 24,61 250,9

20,0 17200 2,33 6,95 / 1,95 70,9 1,74 17,82 181,7 1,71 22,91 233,7

19,0 16340 2,22 6,41 65,3 1,66 16,47 167,9 1,63 21,21 216,3

18,0 15480 2,12 5,86 59,8 1,58 15,11 154,0 1,55 19,49 198,7

17,0 14620 2,01 5,32 54,2 1,50 13,73 140,0 1,47 17,75 181,0

16,0 13760 1,90 4,77 48,6 1,41 12,35 125,9 1,39 16,00 163,1

15,0 12900 1,78 4,22 43,0 1,33 10,95 111,7 1,31 14,23 145,1

14,0 12040 1,67 3,67 37,4 1,25 9,54 97,3/97,8 1,23 12,44 126,9

13,0 11180 1,56 3,11 31,7 1,16 8,12 82,8 1,14 10,64 108,5

12,0 10320 1,44 2,56 / 2,56 26,1 1,08 6,69 68,2 1,06 8,83 90,0

11,0 9460 1,33 2,00 20,4 0,99 5,25 53,5 0,98 7,00 / 1,95 71,4

виході газового клапану та  і в точці забору 
позитивного сигналу в герметичній камері. 
Дані потужності, викладені у таблиці, були 
отримані при трубі впуску/випуску довжиною 
0,5 м і тиску 1013 мбар. Витрата газу розрахо-
вана для теплотворності газу за температури 
нижче 15 °С і тиску 1013 мбар. Тиск газу на 
пальнику, заміряний при температурі 15°C.

3.16 ЗМІННА ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ.
ЗАУВАЖЕННЯ: Тиск, вказаний в таблицях, 
являє собою різницю тиску між виходом 
газового клапана і камерою згоряння. Ко-
ректування тому повинні бути зроблені з 
диференціальним манометром (колонка 
"U" або цифровий манометр) з трубками на 

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

(кВт) (ккал/год) (м3/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O)

24,0 20640 2,70 12,10 123,4 2,01 28,70 292,7 1,98 36,50 372,2

23,0 19780 2,59 11,42 116,4 1,93 26,40 269,2 1,90 34,50 351,9

22,0 18920 2,48 10,74 109,5 1,85 24,21 246,9 1,82 32,52 331,6

21,0 18060 2,37 10,07 102,7 1,77 22,14 225,8 1,74 30,55 311,5

20,0 17200 2,27 9,40/9,10 95,9 1,69 20,18 205,7 1,66 28,59 291,5

19,0 16340 2,16 8,73 89,0 1,61 18,32 186,8 1,59 26,63 271,6

18,0 15480 2,05 8,07 82,3 1,53 16,56 168,8 1,51 24,68 251,7

17,0 14620 1,95 7,40 75,5 1,45 14,90 151,9 1,43 22,73 231,8

16,0 13760 1,84 6,73 68,7 1,37 13,34 136,0 1,35 20,78 211,9

15,0 12900 1,73 6,07 61,9 1,29 11,87 121,0 1,27 18,83 192,0

14,0 12040 1,63 5,40 55,1 1,21 10,50 / 
10,00 107,1 1,19 16,87 172,0

13,0 11180 1,52 4,73 48,2 1,13 9,22 94,0 1,11 14,90 152,0

12,0 10320 1,41 4,05 41,3 1,05 8,03 81,9 1,03 12,92 131,8

11,0 9460 1,30 3,37 34,4 0,97 6,94 70,8 0,95 10,93 111,4

10,0 8600 1,19 2,68 27,4 0,89 5,94 60,6 0,87 8,92 90,9

9,3 7998 1,11 2,20 22,4 0,83 5,30 54,0 0,82 7,50 / 3,10 76,5
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3.16 ИЗМЕНЯЕМАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ 
МОЩНОСТЬ.

Примечание: Давления, приведенные в таблице, п р 
е д с т а в л я ю т с о б о й п е р е п а д ы д а в л е н и й 
, существующие между выходом газового клапана и 
камерой сгорания Поэтому регулировка производится с 
помощью дифференциального манометра (U-образной 

формы или цифрового) подсоединенным к выходу 
регулируемого газового клапана и к точке измерения 
давления (положительный сигнал) камеры сгорания. 
Данные мощности, приведенные в таблице, получены 
при длине воздуховода всасывания/ дымоудаления 
равной 0,5 м. Величины расхода газа приведены для 
минимальной тепловой мощности при температуре 

МЕТАН  (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ТЕРМИЧЕСКАЯ 
МОЩНОСТЬ

ТЕРМИЧЕСКАЯ 
МОЩНОСТЬ

РАСХОД ГАЗА НА 
ГОРЕЛКИ ДАВЛ. СОПЛ ГОРЕЛКИ РАСХОД ГАЗА НА 

ГОРЕЛКИ ДАВЛ. СОПЛ ГОРЕЛКИ РАСХОД ГАЗА НА 
ГОРЕЛКИ ДАВЛ. СОПЛ ГОРЕЛКИ

(КВатт) (Ккал/ч) (м3/ч) (Мбар) (Мбар) (кг/ч) (Мбар) (Мбар) (кг/ч) (Мбар) (Мбар)

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

24,0 20640 2,70 12,10 123,4 2,01 28,70 292,7 1,98 36,50 372,2

23,0 19780 2,59 11,42 116,4 1,93 26,40 269,2 1,90 34,50 351,9

22,0 18920 2,48 10,74 109,5 1,85 24,21 246,9 1,82 32,52 331,6

21,0 18060 2,37 10,07 102,7 1,77 22,14 225,8 1,74 30,55 311,5

20,0 17200 2,27 9,40 95,9 1,69 20,18 205,7 1,66 28,59 291,5

19,0 16340 2,16 8,73 89,0 1,61 18,32 186,8 1,59 26,63 271,6

18,0 15480 2,05 8,07 82,3 1,53 16,56 168,8 1,51 24,68 251,7

17,0 14620 1,95 7,40 75,5 1,45 14,90 151,9 1,43 22,73 231,8

16,0 13760 1,84 6,73 68,7 1,37 13,34 136,0 1,35 20,78 211,9

15,0 12900 1,73 6,07 61,9 1,29 11,87 121,0 1,27 18,83 192,0

14,0 12040 1,63 5,40 55,1 1,21 10,50 107,1 1,19 16,87 172,0

13,0 11180 1,52 4,73 48,2 1,13 9,22 94,0 1,11 14,90 152,0

12,0 10320 1,41 4,05 41,3 1,05 8,03 81,9 1,03 12,92 131,8

11,0 9460 1,30 3,37 34,4 0,97 6,94 70,8 0,95 10,93 111,4

10,0 8600 1,19 2,68 27,4 0,89 5,94 60,6 0,87 8,92 90,9

9,3 7998 1,11 2,20 22,4 0,83 5,30 54,0 0,82 7,50 76,5

Zeus 24 kW

Zeus 28 kW

МЕТАН  (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ТЕРМИЧЕСКАЯ 
МОЩНОСТЬ

ТЕРМИЧЕСКАЯ 
МОЩНОСТЬ

РАСХОД ГАЗА НА 
ГОРЕЛКИ ДАВЛ. СОПЛ ГОРЕЛКИ РАСХОД ГАЗА НА 

ГОРЕЛКИ ДАВЛ. СОПЛ ГОРЕЛКИ РАСХОД ГАЗА НА 
ГОРЕЛКИ ДАВЛ. СОПЛ ГОРЕЛКИ

(КВатт) (Ккал/ч) (м3/ч) (Мбар) (Мбар) (кг/ч) (Мбар) (Мбар) (кг/ч) (Мбар) (Мбар)

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

28,0 24080 3,16 11,20 114,2 2,36 28,20 287,6 2,32 36,00 367,1

27,0 23220 3,06 10,68 108,9 2,28 26,94 274,8 2,24 34,42 351,0

26,0 22360 2,96 10,15 103,5 2,21 25,68 261,8 2,17 32,82 334,7

25,0 21500 2,85 9,63 98,2 2,13 24,40 248,8 2,10 31,21 318,3

24,0 20640 2,75 9,10 92,7 2,05 23,10 235,6 2,02 29,58 301,7

23,0 19780 2,65 8,56 87,3 1,98 21,80 222,3 1,94 27,94 284,9

22,0 18920 2,54 8,03 81,9 1,90 20,49 208,9 1,87 26,28 268,0

21,0 18060 2,44 7,49 76,4 1,82 19,16 195,4 1,79 24,61 250,9

20,0 17200 2,33 6,95 70,9 1,74 17,82 181,7 1,71 22,91 233,7

19,0 16340 2,22 6,41 65,3 1,66 16,47 167,9 1,63 21,21 216,3

18,0 15480 2,12 5,86 59,8 1,58 15,11 154,0 1,55 19,49 198,7

17,0 14620 2,01 5,32 54,2 1,50 13,73 140,0 1,47 17,75 181,0

16,0 13760 1,90 4,77 48,6 1,41 12,35 125,9 1,39 16,00 163,1

15,0 12900 1,78 4,22 43,0 1,33 10,95 111,7 1,31 14,23 145,1

14,0 12040 1,67 3,67 37,4 1,25 9,54 97,3 1,23 12,44 126,9

13,0 11180 1,56 3,11 31,7 1,16 8,12 82,8 1,14 10,64 108,5

12,0 10320 1,44 2,56 26,1 1,08 6,69 68,2 1,06 8,83 90,0

11,0 9460 1,33 2,00 20,4 0,99 5,25 53,5 0,98 7,00 71,4

15°C и давлении 1013 мбар. Величины давлений на 
горелке приведены для температуры газа 15°C.
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3.16 ИЗМЕНЯЕМАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ 
МОЩНОСТЬ.

Примечание: Давления, приведенные в таблице, п р 
е д с т а в л я ю т с о б о й п е р е п а д ы д а в л е н и й 
, существующие между выходом газового клапана и 
камерой сгорания Поэтому регулировка производится с 
помощью дифференциального манометра (U-образной 

формы или цифрового) подсоединенным к выходу 
регулируемого газового клапана и к точке измерения 
давления (положительный сигнал) камеры сгорания. 
Данные мощности, приведенные в таблице, получены 
при длине воздуховода всасывания/ дымоудаления 
равной 0,5 м. Величины расхода газа приведены для 
минимальной тепловой мощности при температуре 

МЕТАН  (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ТЕРМИЧЕСКАЯ 
МОЩНОСТЬ

ТЕРМИЧЕСКАЯ 
МОЩНОСТЬ

РАСХОД ГАЗА НА 
ГОРЕЛКИ ДАВЛ. СОПЛ ГОРЕЛКИ РАСХОД ГАЗА НА 

ГОРЕЛКИ ДАВЛ. СОПЛ ГОРЕЛКИ РАСХОД ГАЗА НА 
ГОРЕЛКИ ДАВЛ. СОПЛ ГОРЕЛКИ

(КВатт) (Ккал/ч) (м3/ч) (Мбар) (Мбар) (кг/ч) (Мбар) (Мбар) (кг/ч) (Мбар) (Мбар)

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

24,0 20640 2,70 12,10 123,4 2,01 28,70 292,7 1,98 36,50 372,2

23,0 19780 2,59 11,42 116,4 1,93 26,40 269,2 1,90 34,50 351,9

22,0 18920 2,48 10,74 109,5 1,85 24,21 246,9 1,82 32,52 331,6

21,0 18060 2,37 10,07 102,7 1,77 22,14 225,8 1,74 30,55 311,5

20,0 17200 2,27 9,40 95,9 1,69 20,18 205,7 1,66 28,59 291,5

19,0 16340 2,16 8,73 89,0 1,61 18,32 186,8 1,59 26,63 271,6

18,0 15480 2,05 8,07 82,3 1,53 16,56 168,8 1,51 24,68 251,7

17,0 14620 1,95 7,40 75,5 1,45 14,90 151,9 1,43 22,73 231,8

16,0 13760 1,84 6,73 68,7 1,37 13,34 136,0 1,35 20,78 211,9

15,0 12900 1,73 6,07 61,9 1,29 11,87 121,0 1,27 18,83 192,0

14,0 12040 1,63 5,40 55,1 1,21 10,50 107,1 1,19 16,87 172,0

13,0 11180 1,52 4,73 48,2 1,13 9,22 94,0 1,11 14,90 152,0

12,0 10320 1,41 4,05 41,3 1,05 8,03 81,9 1,03 12,92 131,8

11,0 9460 1,30 3,37 34,4 0,97 6,94 70,8 0,95 10,93 111,4

10,0 8600 1,19 2,68 27,4 0,89 5,94 60,6 0,87 8,92 90,9

9,3 7998 1,11 2,20 22,4 0,83 5,30 54,0 0,82 7,50 76,5

Zeus 24 kW

Zeus 28 kW

МЕТАН  (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ТЕРМИЧЕСКАЯ 
МОЩНОСТЬ

ТЕРМИЧЕСКАЯ 
МОЩНОСТЬ

РАСХОД ГАЗА НА 
ГОРЕЛКИ ДАВЛ. СОПЛ ГОРЕЛКИ РАСХОД ГАЗА НА 

ГОРЕЛКИ ДАВЛ. СОПЛ ГОРЕЛКИ РАСХОД ГАЗА НА 
ГОРЕЛКИ ДАВЛ. СОПЛ ГОРЕЛКИ

(КВатт) (Ккал/ч) (м3/ч) (Мбар) (Мбар) (кг/ч) (Мбар) (Мбар) (кг/ч) (Мбар) (Мбар)

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

28,0 24080 3,16 11,20 114,2 2,36 28,20 287,6 2,32 36,00 367,1

27,0 23220 3,06 10,68 108,9 2,28 26,94 274,8 2,24 34,42 351,0

26,0 22360 2,96 10,15 103,5 2,21 25,68 261,8 2,17 32,82 334,7

25,0 21500 2,85 9,63 98,2 2,13 24,40 248,8 2,10 31,21 318,3

24,0 20640 2,75 9,10 92,7 2,05 23,10 235,6 2,02 29,58 301,7

23,0 19780 2,65 8,56 87,3 1,98 21,80 222,3 1,94 27,94 284,9

22,0 18920 2,54 8,03 81,9 1,90 20,49 208,9 1,87 26,28 268,0

21,0 18060 2,44 7,49 76,4 1,82 19,16 195,4 1,79 24,61 250,9

20,0 17200 2,33 6,95 70,9 1,74 17,82 181,7 1,71 22,91 233,7

19,0 16340 2,22 6,41 65,3 1,66 16,47 167,9 1,63 21,21 216,3

18,0 15480 2,12 5,86 59,8 1,58 15,11 154,0 1,55 19,49 198,7

17,0 14620 2,01 5,32 54,2 1,50 13,73 140,0 1,47 17,75 181,0

16,0 13760 1,90 4,77 48,6 1,41 12,35 125,9 1,39 16,00 163,1

15,0 12900 1,78 4,22 43,0 1,33 10,95 111,7 1,31 14,23 145,1

14,0 12040 1,67 3,67 37,4 1,25 9,54 97,3 1,23 12,44 126,9

13,0 11180 1,56 3,11 31,7 1,16 8,12 82,8 1,14 10,64 108,5

12,0 10320 1,44 2,56 26,1 1,08 6,69 68,2 1,06 8,83 90,0

11,0 9460 1,33 2,00 20,4 0,99 5,25 53,5 0,98 7,00 71,4

15°C и давлении 1013 мбар. Величины давлений на 
горелке приведены для температуры газа 15°C.
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METHANE (G20) BUTANE (G30) PROPANE (G31)

HEAT
POWER

HEAT
POWER

GAS FLOW 
RATE BURNER

NOZZLE
PRESSURE BURNER

GAS FLOW 
RATE BURNER

NOZZLE
PRESSURE BURNER

GAS FLOW 
RATE BURNER

NOZZLE
PRESSURE BURNER

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

24,0 20640 2,70 12,10 123,4 2,01 28,70 292,7 1,98 36,50 372,2

23,0 19780 2,59 11,42 116,4 1,93 26,40 269,2 1,90 34,50 351,9

22,0 18920 2,48 10,74 109,5 1,85 24,21 246,9 1,82 32,52 331,6

21,0 18060 2,37 10,07 102,7 1,77 22,14 225,8 1,74 30,55 311,5

20,0 17200 2,27 9,40 95,9 1,69 20,18 205,7 1,66 28,59 291,5

19,0 16340 2,16 8,73 89,0 1,61 18,32 186,8 1,59 26,63 271,6

18,0 15480 2,05 8,07 82,3 1,53 16,56 168,8 1,51 24,68 251,7

17,0 14620 1,95 7,40 75,5 1,45 14,90 151,9 1,43 22,73 231,8

16,0 13760 1,84 6,73 68,7 1,37 13,34 136,0 1,35 20,78 211,9

15,0 12900 1,73 6,07 61,9 1,29 11,87 121,0 1,27 18,83 192,0

14,0 12040 1,63 5,40 55,1 1,21 10,50 107,1 1,19 16,87 172,0

13,0 11180 1,52 4,73 48,2 1,13 9,22 94,0 1,11 14,90 152,0

12,0 10320 1,41 4,05 41,3 1,05 8,03 81,9 1,03 12,92 131,8

11,0 9460 1,30 3,37 34,4 0,97 6,94 70,8 0,95 10,93 111,4

10,0 8600 1,19 2,68 27,4 0,89 5,94 60,6 0,87 8,92 90,9

9,3 7998 1,11 2,20 22,4 0,83 5,30 54,0 0,82 7,50 76,5

3.16 VARIABLE HEAT POWER
N.B.: The pressures given in the table represent 
the pressure differences existing between the 
gas valve outlet and the combustion chamber. 
Adjustments must therefore carried out with the 
differential pressure gauge (“U” or digital type) 
with the sensors inserted in the test pressure 

outlet of the modulating adjustable gas valve 
and on the sealed chamber positive pressure 
test outlet. The power data given in the table is 
obtained with intake/exhaust pipe of length 0.5 
m. Gas flow rates refer to heating power below 
a temperature of 15°C and at a pressure of 1013 
mbar. Burner pressure values refer to use of gas 
at 15°C.

METHANE (G20) BUTANE (G30) PROPANE (G31)

HEAT
POWER

HEAT
POWER

GAS FLOW 
RATE BURNER

NOZZLE
PRESSURE BURNER

GAS FLOW 
RATE BURNER

NOZZLE
PRESSURE BURNER

GAS FLOW 
RATE BURNER

NOZZLE
PRESSURE BURNER

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

28,0 24080 3,16 11,20 114,2 2,36 28,20 287,6 2,32 36,00 367,1

27,0 23220 3,06 10,68 108,9 2,28 26,94 274,8 2,24 34,42 351,0

26,0 22360 2,96 10,15 103,5 2,21 25,68 261,8 2,17 32,82 334,7

25,0 21500 2,85 9,63 98,2 2,13 24,40 248,8 2,10 31,21 318,3

24,0 20640 2,75 9,10 92,7 2,05 23,10 235,6 2,02 29,58 301,7

23,0 19780 2,65 8,56 87,3 1,98 21,80 222,3 1,94 27,94 284,9

22,0 18920 2,54 8,03 81,9 1,90 20,49 208,9 1,87 26,28 268,0

21,0 18060 2,44 7,49 76,4 1,82 19,16 195,4 1,79 24,61 250,9

20,0 17200 2,33 6,95 70,9 1,74 17,82 181,7 1,71 22,91 233,7

19,0 16340 2,22 6,41 65,3 1,66 16,47 167,9 1,63 21,21 216,3

18,0 15480 2,12 5,86 59,8 1,58 15,11 154,0 1,55 19,49 198,7

17,0 14620 2,01 5,32 54,2 1,50 13,73 140,0 1,47 17,75 181,0

16,0 13760 1,90 4,77 48,6 1,41 12,35 125,9 1,39 16,00 163,1

15,0 12900 1,78 4,22 43,0 1,33 10,95 111,7 1,31 14,23 145,1

14,0 12040 1,67 3,67 37,4 1,25 9,54 97,3 1,23 12,44 126,9

13,0 11180 1,56 3,11 31,7 1,16 8,12 82,8 1,14 10,64 108,5

12,0 10320 1,44 2,56 26,1 1,08 6,69 68,2 1,06 8,83 90,0

11,0 9460 1,33 2,00 20,4 0,99 5,25 53,5 0,98 7,00 71,4

Zeus 24 kW

Zeus 28 kW
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G20 G30 G31

ZEUS 24 KW

Діаметр газової форсунки мм 1,35 0,79 0,79

Тиск газу мбар (мм H2О) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масова пропускна здатність димових газів при номінальній потуж-
ності кг/год 49 50 51

Масова пропускна здатність димових газів при мінімальній потуж-
ності кг/год 53 50 50

CO2 в Q. Ном. / Мін. % 7,5/2,7 8,5 / 3,3 8,2 / 3,3

СO до 0% O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 86 / 66 70/84 45 / 80

NOX до 0% від O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 123 / 71 161/84 165 / 80

Температура димових газів при номінальній потужності °C 108 109 107

Температура димових газів при мінімальній потужності °C 87 91 91

ZEUS 28 KW

Діаметр газової форсунки мм 1,35 0,79 0,79

Тиск газу мбар (мм H2О) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масова пропускна здатність димових газів при номінальній потуж-
ності кг/год 56 56 57

Масова пропускна здатність димових газів при мінімальній потуж-
ності кг/год 60 57 58

CO2 в Q. Ном. / Мін. % 7,70 / 2,86 9,00 / 3,47 8,70 / 3,42

СO до 0% O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 158 / 101 184 / 109 105 / 108

NOX до 0% від O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 54 / 28 67/37 74/35

Температура димових газів при номінальній потужності °C 110 114 111

Температура димових газів при мінімальній потужності °C 87 91 90

3.17 ПАРАМЕТРИ ГОРІННЯ.
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СO до 0% O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 86 / 66 70/84 45 / 80

NOX до 0% від O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 123 / 71 161/84 165 / 80

Температура димових газів при номінальній потужності °C 108 109 107

Температура димових газів при мінімальній потужності °C 87 91 91
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мільйон) 158 / 101 184 / 109 105 / 108
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G20 G30 G31
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Масова пропускна здатність димових газів при номінальній потуж-
ності кг/год 49 50 51
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ності кг/год 53 50 50

CO2 в Q. Ном. / Мін. % 7,5/2,7 8,5 / 3,3 8,2 / 3,3

СO до 0% O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 86 / 66 70/84 45 / 80

NOX до 0% від O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 123 / 71 161/84 165 / 80

Температура димових газів при номінальній потужності °C 108 109 107

Температура димових газів при мінімальній потужності °C 87 91 91

ZEUS 28 KW

Діаметр газової форсунки мм 1,35 0,79 0,79

Тиск газу мбар (мм H2О) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масова пропускна здатність димових газів при номінальній потуж-
ності кг/год 56 56 57

Масова пропускна здатність димових газів при мінімальній потуж-
ності кг/год 60 57 58

CO2 в Q. Ном. / Мін. % 7,70 / 2,86 9,00 / 3,47 8,70 / 3,42

СO до 0% O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 158 / 101 184 / 109 105 / 108

NOX до 0% від O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 54 / 28 67/37 74/35

Температура димових газів при номінальній потужності °C 110 114 111
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G20 G30 G31

ZEUS 24 KW

Діаметр газової форсунки мм 1,35 0,79 0,79

Тиск газу мбар (мм H2О) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масова пропускна здатність димових газів при номінальній потуж-
ності кг/год 49 50 51

Масова пропускна здатність димових газів при мінімальній потуж-
ності кг/год 53 50 50

CO2 в Q. Ном. / Мін. % 7,5/2,7 8,5 / 3,3 8,2 / 3,3

СO до 0% O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 86 / 66 70/84 45 / 80

NOX до 0% від O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 123 / 71 161/84 165 / 80

Температура димових газів при номінальній потужності °C 108 109 107

Температура димових газів при мінімальній потужності °C 87 91 91
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Тиск газу мбар (мм H2О) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масова пропускна здатність димових газів при номінальній потуж-
ності кг/год 56 56 57

Масова пропускна здатність димових газів при мінімальній потуж-
ності кг/год 60 57 58

CO2 в Q. Ном. / Мін. % 7,70 / 2,86 9,00 / 3,47 8,70 / 3,42

СO до 0% O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 158 / 101 184 / 109 105 / 108

NOX до 0% від O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 54 / 28 67/37 74/35
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3.17 ПАРАМЕТРЫ ГОРЕНИЯ.

G20 G30 G31
Zeus 24 kW
Диаметр газового сопла мм 1,35 0,79 0,79
Давления питания Мбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности кг/ч 49 50 51
Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности кг/ч 53 50 50
CO2 при Q. Ном./Mин. % 7,5 / 2,7 8,5 / 3,3 8,2 / 3,3
CO при 0% O2 при Q. Ном./Мин. ppm 86 / 66 70 / 84 45 / 80
NOX при 0% O2 при Q. Ном./Мин. ppm 123 / 71 161 / 84 165 / 80
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 108 109 107
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 87 91 91
Zeus 28 kW
Диаметр газового сопла мм 1,35 0,79 0,79
Давления питания Мбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности кг/ч 56 56 57
Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности кг/ч 60 57 58
CO2 при Q. Ном./Mин. % 7,70 / 2,86 9,00 / 3,47 8,70 / 3,42
CO при 0% O2 при Q. Ном./Мин. ppm 158 / 101 184 / 109 105 / 108
NOX при 0% O2 при Q. Ном./Мин. ppm 54 / 28 67 / 37 74 / 35
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 110 114 111
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 87 91 90
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3.17 ПАРАМЕТРЫ ГОРЕНИЯ.

G20 G30 G31
Zeus 24 kW
Диаметр газового сопла мм 1,35 0,79 0,79
Давления питания Мбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности кг/ч 49 50 51
Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности кг/ч 53 50 50
CO2 при Q. Ном./Mин. % 7,5 / 2,7 8,5 / 3,3 8,2 / 3,3
CO при 0% O2 при Q. Ном./Мин. ppm 86 / 66 70 / 84 45 / 80
NOX при 0% O2 при Q. Ном./Мин. ppm 123 / 71 161 / 84 165 / 80
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 108 109 107
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 87 91 91
Zeus 28 kW
Диаметр газового сопла мм 1,35 0,79 0,79
Давления питания Мбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности кг/ч 56 56 57
Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности кг/ч 60 57 58
CO2 при Q. Ном./Mин. % 7,70 / 2,86 9,00 / 3,47 8,70 / 3,42
CO при 0% O2 при Q. Ном./Мин. ppm 158 / 101 184 / 109 105 / 108
NOX при 0% O2 при Q. Ном./Мин. ppm 54 / 28 67 / 37 74 / 35
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 110 114 111
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 87 91 90
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3.17 COMBUSTION PARAMETERS.

G20 G30 G31

Zeus 24 kW

Gas nozzle diameter mm 1.35 0.79 0.79

Supply pressure mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)

Flue flow rate at nominal heat output kg/h 49 50 51

Flue flow rate at minimum heat output kg/h 53 50 50

CO2 at Q. Nom./Min. % 7.5 / 2.7 8.5 / 3.3 8.2 / 3.3

CO at 0% of O2 at Q. Nom./Min. ppm 86 / 66 70 / 84 45 / 80

NOX at 0% of O2 at Q. Nom./Min. ppm 123 / 71 161 / 84 165 / 80

Flue temperature at nominal heat output °C 108 109 107

Flue temperature at minimum heat output °C 87 91 91

Zeus 28 kW

Gas nozzle diameter mm 1.35 0.79 0.79

Supply pressure mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)

Flue flow rate at nominal heat output kg/h 56 56 57

Flue flow rate at minimum heat output kg/h 60 57 58

CO2 at Q. Nom./Min. % 7.70 / 2.86 9.00 / 3.47 8.70 / 3.42

CO at 0% of O2 at Q. Nom./Min. ppm 158 / 101 184 / 109 105 / 108

NOX at 0% of O2 at Q. Nom./Min. ppm 54 / 28 67 / 37 74 / 35

Flue temperature at nominal heat output °C 110 114 111

Flue temperature at minimum heat output °C 87 91 90
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ZEUS 24 KW ZEUS 28 KW
Номінальна (максимальна) теплова продуктивність кВт (ккал/год) 25,5 (21934) 29,8 (25644)
Мінімальна теплова потужність подачі кВт (ккал/год) 10,5 12,6 (10799)
Номінальна (максимальна) теплова продуктивність (корисна) кВт (ккал/год) 24,0 (20640) 28,0 (24080)
Мінімальна теплова потужність (корисна) кВт (ккал/год) 9,3 (7998) 11,0 (9460)
ККД при номінальній потужності % 94,1 93,9
ККД при 30% від номінальної потужності % 90,4 90,6
Втрати тепла через корпус при увімкн. або вимкн. пальнику % 0,40 / 0,89 0,60 / 0,62
Втрати тепла через димар при увімкн. або вимкн. пальнику % 5,50 / 0,03 5,50 / 0,01
Максимальний робочий тиск контуру опалення бар 3 3
Максимальна робоча температура контуру опалення °C 90 90
Регульована температура опалення °C 35 - 85 35 - 85
Загальний об’єм розширювального баку для системи опалення l 7,7 7,7
Тиск в розширювальному баці бар 1 1
Вміст води в теплогенераторі l 3,6 4,1 (3517)
Напір при продуктивності 1000 л/год кПа (м H2O) 24,7 33,4
Корисна теплова потужність виробництва гарячої води кВт (ккал/год) 24,0 (20640) 28,0 (24080)
Регульована температура гарячої води системи ГВП °C 20 - 60 20 - 60
Обмежувач протоку в системі ГВП при 2 барах л/хв 9,2 11,6
Мін. тиск (динамічний) в системі ГВП бар 0,3 0,3
Максимальний робочий тиск системи ГВП бар 8 8
Специфічна продуктивність (при  30°C) л/хв 13,5 14,5
Безперервна продуктивність вибору (∆T 30 °C) л/хв 11,5 13,4
Вага повного котла кг 100,1 104,6/109,1
Вага порожнього котла кг 54 58
Електричне підключення В/Гц 220/50 220/50
Номінальне споживання A 0,7 0,73
Установлена електрична потужність W 140 145
Потужність споживання циркуляційного насосу W 81,7 85,6
Потужність споживання вентилятором W 32,8 37,6
Захист електрообладнання - IPX4D IPX4D
Клас NOX - 3 3
Зважені NOX мг/кВт год 134 / 5 113
Зважений CO мг/кВт год 111 104
Тип агрегату C12 /C32 / C42 / C52 / C82 / B22 / B32
Категорія II2H3+

3.18 ТЕХНІЧНІ ДАНІ.

- Регулювання температури витрати води 
ГВП 7л/хв з температурою на вході 15 °С

- Значення температури парів відносяться до 
температури повітря на вході 15 ° C.

- Дані, що відносяться до надання гарячої 
води відноситься до вхідного тиску 2 бар 
і до температури на вході 15°C; значення 
виявлені відразу на виході з котла в той 
час, як для отримання заявлених даних 
потрібно змішування з холодною водою.

- Максимальна потужність звуку, що вида-
ється при роботі котла складає <55dBA. 
Вимір звукової потужності відноситься 
до випробувань в спеціальній акустичній 
камері при роботі котла на максимальній 
потужності і довжині труби згідно з нор-
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ZEUS 24 KW ZEUS 28 KW
Номінальна (максимальна) теплова продуктивність кВт (ккал/год) 25,5 (21934) 29,8 (25644)
Мінімальна теплова потужність подачі кВт (ккал/год) 10,5 12,6 (10799)
Номінальна (максимальна) теплова продуктивність (корисна) кВт (ккал/год) 24,0 (20640) 28,0 (24080)
Мінімальна теплова потужність (корисна) кВт (ккал/год) 9,3 (7998) 11,0 (9460)
ККД при номінальній потужності % 94,1 93,9
ККД при 30% від номінальної потужності % 90,4 90,6
Втрати тепла через корпус при увімкн. або вимкн. пальнику % 0,40 / 0,89 0,60 / 0,62
Втрати тепла через димар при увімкн. або вимкн. пальнику % 5,50 / 0,03 5,50 / 0,01
Максимальний робочий тиск контуру опалення бар 3 3
Максимальна робоча температура контуру опалення °C 90 90
Регульована температура опалення °C 35 - 85 35 - 85
Загальний об’єм розширювального баку для системи опалення l 7,7 7,7
Тиск в розширювальному баці бар 1 1
Вміст води в теплогенераторі l 3,6 4,1 (3517)
Напір при продуктивності 1000 л/год кПа (м H2O) 24,7 33,4
Корисна теплова потужність виробництва гарячої води кВт (ккал/год) 24,0 (20640) 28,0 (24080)
Регульована температура гарячої води системи ГВП °C 20 - 60 20 - 60
Обмежувач протоку в системі ГВП при 2 барах л/хв 9,2 11,6
Мін. тиск (динамічний) в системі ГВП бар 0,3 0,3
Максимальний робочий тиск системи ГВП бар 8 8
Специфічна продуктивність (при  30°C) л/хв 13,5 14,5
Безперервна продуктивність вибору (∆T 30 °C) л/хв 11,5 13,4
Вага повного котла кг 100,1 104,6/109,1
Вага порожнього котла кг 54 58
Електричне підключення В/Гц 220/50 220/50
Номінальне споживання A 0,7 0,73
Установлена електрична потужність W 140 145
Потужність споживання циркуляційного насосу W 81,7 85,6
Потужність споживання вентилятором W 32,8 37,6
Захист електрообладнання - IPX4D IPX4D
Клас NOX - 3 3
Зважені NOX мг/кВт год 134 / 5 113
Зважений CO мг/кВт год 111 104
Тип агрегату C12 /C32 / C42 / C52 / C82 / B22 / B32
Категорія II2H3+
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ГВП 7л/хв з температурою на вході 15 °С

- Значення температури парів відносяться до 
температури повітря на вході 15 ° C.

- Дані, що відносяться до надання гарячої 
води відноситься до вхідного тиску 2 бар 
і до температури на вході 15°C; значення 
виявлені відразу на виході з котла в той 
час, як для отримання заявлених даних 
потрібно змішування з холодною водою.

- Максимальна потужність звуку, що вида-
ється при роботі котла складає <55dBA. 
Вимір звукової потужності відноситься 
до випробувань в спеціальній акустичній 
камері при роботі котла на максимальній 
потужності і довжині труби згідно з нор-
мами.
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і до температури на вході 15°C; значення 
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- Р е г у л и р у е м а я  т е м п е р а т у р а  п р и 
сантехническом расходе 7 л/мин, при 
температуре на входе 15°C.

- Значения температуры дымовых газов 
приведены при температуре воздуха на 
входе, равной 15°C.

- Данные по подогретой сантехнической воде 
приведены для динамического давления 2 
бар и температуры на входе 15°C; значения 
измерены непосредственно на выходе 
бойлера, при этом считае тся, что для 
получения заявленных характеристик 
необходимо смешивание с холодной водой.

- Максимальный уровень шума, издаваемого 
при работе бойлера, составляет < 55 дБA. 
Уровень шума измерен при испытаниях 
в частично звукопоглощающей камере 
при работе бойлера на полную тепловую 
мощ но с т ь  и  д л и не  в о з д у х ов одов , 
соответствующей установленным нормам.

3.18 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Zeus 24 kW Zeus 28 kW
Номинальная тепловая мощность КВатт (Ккал/ч) 25,5 (21934) 29,8 (25644)
Минимальная тепловая мощность КВатт (Ккал/ч) 10,5 (9048) 12,6 (10799)
Номинальная тепловая мощность (полезная) КВатт (Ккал/ч) 24,0 (20640) 28,0 (24080)
Минимальная тепловая мощность (полезная) КВатт (Ккал/ч) 9,3 (7998) 11,0 (9460)
Тепловой кпд при номинальной мощности % 94,1 93,9
Тепловой кпд при 30% от ном. мощности % 90,4 90,6
Потери тепла на корпусе при вкл/выкл. горелке % 0,40 / 0,89 0,60 / 0,62
Потери тепла на воздуховоде при вкл/выкл горелке % 5,50 / 0,03 5,50 / 0,01
Макс. рабочее давление в отопительной системе бар 3 3
Макс. рабочая температура в отопительной системе °C 90 90
Диапазон регулировки температуры в отопительной системе °C 35 - 85 35 - 85
Полный объем расширительного бака установки l 7,7 7,7
Предв. объём  расширительного бака установки бар 1 1
Содержание воды генератора l 3,6 4,1
Напор при расходе 1000 л/час kPa (m H2O) 24,7 (2,52) 33,4 (3,41)
Полезная тепловая мощность подогрева сантехнической воды КВатт (Ккал/ч)) 24,0 (20640) 28,0 (24080)
Диапазон регулировки температуры подогретой сантехнической воды °C 20 - 60 20 - 60
Ограничение потока на 2 бар l/min 9,2 11,6
Мин. (динамическое) давление сантехнической воды бар 0,3 0,3
Макс. рабочее давление сантехнической воды бар 8 8
Удельный расход ( ΔT 30 °C) l/min 13,5 14,5
Удельный расход при непрерывной работе ( ΔT 30 °C) l/min 11,5 13,4
Вес полного бойлера кг 100,1 104,6
Вес пустого бойлера кг 54 58
Параметры электр. сети V/Hz 230/50 230/50
Номинальный потребляемый ток A 0,7 0,73
Установленная электрическая мощность W 140 145
Потребляемая мощность цирк. насоса W 81,7 85,6
Потребляемая мощность вентилятора W 32,8 37,6
Класс защиты электрооборудования агрегата - IPX4D IPX4D
Класс  NOX - 3 3
NOX Взвешаный mg/kWh 134 113
Взвешаный CO mg/kWh 111 104
Тип агрегата C12 /C32 / C42 / C52 / C82 / B22 / B32
Категория II2H3+
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Класс защиты электрооборудования агрегата - IPX4D IPX4D
Класс  NOX - 3 3
NOX Взвешаный mg/kWh 134 113
Взвешаный CO mg/kWh 111 104
Тип агрегата C12 /C32 / C42 / C52 / C82 / B22 / B32
Категория II2H3+
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- Temperature adjustment at domestic water flow 
of 7l/min. with inlet temperature of 15°C.

- Fume temperature values refer to an air inlet 
temperature of 15°C.

- The data relevant to domestic hot water per-
formance refer to a dynamic inlet pressure of 
2 bar and an inlet temperature of 15°C; the 
values are measured directly at the boiler outlet 
considering that to obtain the data declared 
mixing with cold water is necessary.

- The max. sound level emitted during boiler 
operation is < 55dBA. The sound level value is 
referred to semianechoic chamber tests with 
boiler operating at max. heat output, with 
extension of fume exhaust system according 
to product standards.

3.18 TECHNICAL DATA.

Zeus 24 kW Zeus 28 kW
Nominal heating power kW (kcal/h) 25,5 (21934) 29,8 (25644)
Minimum heating power kW (kcal/h) 10,5 (9048) 12,6 (10799)
Nominal heating power (useful) kW (kcal/h) 24,0 (20640) 28,0 (24080)
Minimum heating power (useful) kW (kcal/h) 9,3 (7998) 11,0 (9460)
Useful thermal efficiency at nominal output % 94,1 93,9
Useful thermal efficiency at 30% nominal output % 90,4 90,6
Heat loss at case with burner On/Off % 0,40 / 0,89 0,60 / 0,62
Heat loss at flue with burner On/Off % 5,50 / 0,03 5,50 / 0,01
Heating circuit max. working pressure bar 3 3
Heating circuit max. working temperature °C 90 90
Adjustable heating temperature °C 35 - 85 35 - 85
Total volume system heating expansion tank l 7,7 7,7
Heating expansion tank pre-charge bar 1 1
Generator water capacity l 3,6 4,1
Head available with flow rate 1000/h kPa (m H2O) 24,7 (2,52) 33,4 (3,41)
Hot water production available heat output kW (kcal/h) 24,0 (20640) 28,0 (24080)
Domestic hot water adjustable temperature °C 20 - 60 20 - 60
Domestic circuit flow limiter at 2 bar l/min 9,2 11,6
Domestic circuit min. pressure (dynamic bar 0,3 0,3
Domestic circuit max. working pressure bar 8 8
Specific capacity (∆T 30°C) l/min 13,5 14,5
Drawing capacity in continuous duty (∆T 30°C) l/min 11,5 13,4
Weight of full boiler kg 100,1 104,6
Weight of empty boiler kg 54 58
Electric attachment V/Hz 230/50 230/50
Nominal absorption A 0,7 0,73
Installed electric power W 140 145
Power absorbed by circulation pump W 81,7 85,6
Power absorbed by fan W 32,8 37,6
Equipment electrical system protection - IPX4D IPX4D
NOX class - 3 3
NOX weighted mg/kWh 134 113
CO weighted mg/kWh 111 104
Type of appliance C12 /C32 / C42 / C52 / C82 / B22 / B32
Category II2H3+
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Гарантія на котли Immergas дійсна в термін зазначений в гарантійних зобов’язаннях, що поставляються з котлами.
Термін служби виробу вказаний у гарантійних зобовязаннях.
Дата виготовлення вказана на виробі.
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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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