
ZEUS SUPERIOR 
24 - 28 - 32 kW

Посібник користувача та 
попередження

ZEUS SUPERIOR 
32  kW

089  17
Виготовлено Іммергаз С.П.А. Вулиця Чиза 

Лигуре, 95 42041 Бресцело, Італія

Теплова потужність 
корисна: макс. 31,7 кВт, 
мін. 12,5 кВт

Тип камери згорання: 
герметична камера 
згорання

Клас NOx: 3

Напруга 
електроживлення: 
220 В 

Частота струму: 50 Гц
Споживана 
потужність: 
165 Вт 

IPX5D
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): 102x66,4x51
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UAПосібник користувача та 
попередження

089  17
Виготовлено Іммергаз С.П.А. Вулиця Чиза 

Лигуре, 95 42041 Бресцело, Італія

Теплова потужність 
корисна: макс. 31,7 кВт, 
мін. 12,5 кВт

Тип камери згорання: 
герметична камера 
згорання

Клас NOx: 3

Напруга 
електроживлення: 
220 В 

Частота струму: 50 Гц
Споживана 
потужність: 
165 Вт 

IPX5D
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): 102x66,4x51

ZEUS SUPERIOR 
32  kW
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ZEUS SUPERIOR 
28  kW

089  17
Виготовлено Іммергаз С.П.А. Вулиця Чиза 

Лигуре, 95 42041 Бресцело, Італія

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

Тип камери згорання: 
герметична камера 
згорання

Клас NOx: 3

Напруга 
електроживлення: 
220 В 

Частота струму: 50 Гц
Споживана 
потужність: 
140 Вт 

IPX5D
Максимальний тиск 
в контурі опалення: 
0,3 MПа

Максимальний тиск 
в контурі ГВП: 
0,8 МПа

аксимальна 
температура 
опалення: 90 °С

Габарити вантажного місця (довжина х 
ширина х висота, см): 102x66,4x51
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089  17
Виготовлено Іммергаз С.П.А. Вулиця Чиза 

Лигуре, 95 42041 Бресцело, Італія

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

Тип камери згорання: 
герметична камера 
згорання

Клас NOx: 3

Напруга 
електроживлення: 
220 В 

Частота струму: 50 Гц
Споживана 
потужність: 
140 Вт 

IPX5D
Максимальний тиск 
в контурі опалення: 
0,3 MПа

Максимальний тиск 
в контурі ГВП: 
0,8 МПа

аксимальна 
температура 
опалення: 90 °С

Габарити вантажного місця (довжина х 
ширина х висота, см): 102x66,4x51

ZEUS SUPERIOR 
28  kW
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попередження

089  17
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: 
135 Вт 

IPX5D
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): 102x66,4x51

ZEUS SUPERIOR 
24  kW
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089  17
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: 
135 Вт 

IPX5D
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): 102x66,4x51

ZEUS SUPERIOR 
24  kW
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Брошюра с инструкциями 
и предупреждениями 

RU

Котел настенный 
газовый:
ZEUS SUPERIOR 32 kW

Тепловая мощность:
мин: 14,2 kW
макс.: 33,6 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: 165 W

Категория
II2H3+

Класс защиты
IPX5D

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): 102x66,4x51

Год выпуска:

ZEUS SUPERIOR 
32 kW
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Брошюра с инструкциями 
и предупреждениями 

RU

Котел настенный 
газовый:
ZEUS SUPERIOR 28 kW

Тепловая мощность:
мин: 13,3 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: 140 W

Категория
II2H3+

Класс защиты
IPX5D

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): 102x66,4x51

Год выпуска:

ZEUS SUPERIOR 
28 kW
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Брошюра с инструкциями 
и предупреждениями 

RU

Котел настенный 
газовый:
ZEUS SUPERIOR 24 kW

Тепловая мощность:
мин: 10,6 kW
макс.: 25,6 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: 135 W

Категория
II2H3+

Класс защиты
IPX5D

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): 102x66,4x51

Год выпуска:

ZEUS SUPERIOR 
24 kW
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Шановний клієнте,

Ми вітаємо Вас з придбанням Immergas - продукту високої якості, покликаного забезпечити Вам протягом тривалого часу зручність та безпеку.  
Як клієнт Immergas, Ви завжди можете розраховувати на професійну авторизовану клієнтську Сервісну службу, що підготовлена та володіє 
найновішими технологіями, щоб забезпечити постійну працездатність Вашого котла. Уважно прочитайте наступні сторінки: дотримання 
корисних порад з правильного використання гарантує вам задоволення від користування виробом Immergas.
Будь ласка, негайно зв’яжіться з нашим місцевим авторизованим сервісним центром для безкоштовного проходження початкової перевірки 
роботи пристрою.
Наш спеціаліст перевірить, щоб ваш апарат був у хорошому робочому стані, здійснить необхідні налаштування, калібрування і продемонструє 
правильне користування пристрою.
З питань ремонту і обслуговування звертайтесь лише до авторизованих сервісних центрів Immergas: тут ви знайдете оригінальні запасні 
частини та спеціалістів зі спеціальною підготовкою безпосередньо у виробника.

Загальні застереження.

Усі вироби Immergas захищені відповідною транспортною упаковкою. 
Матеріал повинен зберігатися в сухому та захищеному від атмосферних факторів місці.
Посібник з інструкціями є невід'ємною та істотною частиною продукту та повинна бути передана новому користувачу у разі зміни власника 
або переходу права власності на виріб.
 Її необхідно дбайливо зберігати та ретельно вивчити, оскільки всі попередження містять важливі вказівки стосовно безпеки під час 
установлення, експлуатації та технічного обслуговування.
Цей посібник з інструкціями містить технічну інформацію щодо встановлення котлів Immergas. Щодо інших питань, пов'язаних із 
встановленням самих котлів (наприклад, безпека праці, охорона навколишнього середовища, запобігання нещасним випадкам), необхідно 
дотримуватись норм чинного законодавства та принципів розумності.
 Відповідно до норм чинного законодавства, становлення має бути здійснене кваліфікованими фахівцями, відповідно до норм чинного 
законодавства. Встановлення і технічне обслуговування мають здійснюватись згідно діючих правил та інструкцій виробника вповноваженою 
компанією, що означає наявність в неї певних технічних компетенцій у сфері опалювальних систем, згідно законодавства.
Неправильне встановлення чи монтаж обладнання і/чи компонентів, аксесуарів, комплектів і пристроїв Immergas може завдати непередбачуваної 
шкоди людям, тваринам чи майну. Щоб правильно встановити прилад, уважно прочитайте цю інструкцію.
Технічне обслуговування приладу повинно проводитись уповноваженим технічним персоналом, авторизований сервісний центр виступає в 
цьому сенсі гарантом якості та професіоналізму.
 Прилад слід використовувати тільки для тієї мети, для якої він був призначений. Будь-яке інше використання вважається невідповідним, і 
тому 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. 
Для отримання додаткової інформації про правила, пов'язані з установкою газових котлів Immergas відвідайте веб-сайт за адресою: www.
immergas.com

Продукт не призначений для країн ЄС

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

Шановний клієнте,

Ми вітаємо Вас з придбанням Immergas - продукту високої якості, покликаного забезпечити Вам протягом тривалого часу зручність та безпеку.  
Як клієнт Immergas, Ви завжди можете розраховувати на професійну авторизовану клієнтську Сервісну службу, що підготовлена та володіє 
найновішими технологіями, щоб забезпечити постійну працездатність Вашого котла. Уважно прочитайте наступні сторінки: дотримання 
корисних порад з правильного використання гарантує вам задоволення від користування виробом Immergas.
Будь ласка, негайно зв’яжіться з нашим місцевим авторизованим сервісним центром для безкоштовного проходження початкової перевірки 
роботи пристрою.
Наш спеціаліст перевірить, щоб ваш апарат був у хорошому робочому стані, здійснить необхідні налаштування, калібрування і продемонструє 
правильне користування пристрою.
З питань ремонту і обслуговування звертайтесь лише до авторизованих сервісних центрів Immergas: тут ви знайдете оригінальні запасні 
частини та спеціалістів зі спеціальною підготовкою безпосередньо у виробника.

Загальні застереження.

Усі вироби Immergas захищені відповідною транспортною упаковкою. 
Матеріал повинен зберігатися в сухому та захищеному від атмосферних факторів місці.
Посібник з інструкціями є невід'ємною та істотною частиною продукту та повинна бути передана новому користувачу у разі зміни власника 
або переходу права власності на виріб.
 Її необхідно дбайливо зберігати та ретельно вивчити, оскільки всі попередження містять важливі вказівки стосовно безпеки під час 
установлення, експлуатації та технічного обслуговування.
Цей посібник з інструкціями містить технічну інформацію щодо встановлення котлів Immergas. Щодо інших питань, пов'язаних із 
встановленням самих котлів (наприклад, безпека праці, охорона навколишнього середовища, запобігання нещасним випадкам), необхідно 
дотримуватись норм чинного законодавства та принципів розумності.
 Відповідно до норм чинного законодавства, становлення має бути здійснене кваліфікованими фахівцями, відповідно до норм чинного 
законодавства. Встановлення і технічне обслуговування мають здійснюватись згідно діючих правил та інструкцій виробника вповноваженою 
компанією, що означає наявність в неї певних технічних компетенцій у сфері опалювальних систем, згідно законодавства.
Неправильне встановлення чи монтаж обладнання і/чи компонентів, аксесуарів, комплектів і пристроїв Immergas може завдати непередбачуваної 
шкоди людям, тваринам чи майну. Щоб правильно встановити прилад, уважно прочитайте цю інструкцію.
Технічне обслуговування приладу повинно проводитись уповноваженим технічним персоналом, авторизований сервісний центр виступає в 
цьому сенсі гарантом якості та професіоналізму.
 Прилад слід використовувати тільки для тієї мети, для якої він був призначений. Будь-яке інше використання вважається невідповідним, і 
тому 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. 
Для отримання додаткової інформації про правила, пов'язані з установкою газових котлів Immergas відвідайте веб-сайт за адресою: www.
immergas.com

Продукт не призначений для країн ЄС

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

Шановний клієнте,

Ми вітаємо Вас з придбанням Immergas - продукту високої якості, покликаного забезпечити Вам протягом тривалого часу зручність та безпеку.  
Як клієнт Immergas, Ви завжди можете розраховувати на професійну авторизовану клієнтську Сервісну службу, що підготовлена та володіє 
найновішими технологіями, щоб забезпечити постійну працездатність Вашого котла. Уважно прочитайте наступні сторінки: дотримання 
корисних порад з правильного використання гарантує вам задоволення від користування виробом Immergas.
Будь ласка, негайно зв’яжіться з нашим місцевим авторизованим сервісним центром для безкоштовного проходження початкової перевірки 
роботи пристрою.
Наш спеціаліст перевірить, щоб ваш апарат був у хорошому робочому стані, здійснить необхідні налаштування, калібрування і продемонструє 
правильне користування пристрою.
З питань ремонту і обслуговування звертайтесь лише до авторизованих сервісних центрів Immergas: тут ви знайдете оригінальні запасні 
частини та спеціалістів зі спеціальною підготовкою безпосередньо у виробника.

Загальні застереження.

Усі вироби Immergas захищені відповідною транспортною упаковкою. 
Матеріал повинен зберігатися в сухому та захищеному від атмосферних факторів місці.
Посібник з інструкціями є невід'ємною та істотною частиною продукту та повинна бути передана новому користувачу у разі зміни власника 
або переходу права власності на виріб.
 Її необхідно дбайливо зберігати та ретельно вивчити, оскільки всі попередження містять важливі вказівки стосовно безпеки під час 
установлення, експлуатації та технічного обслуговування.
Цей посібник з інструкціями містить технічну інформацію щодо встановлення котлів Immergas. Щодо інших питань, пов'язаних із 
встановленням самих котлів (наприклад, безпека праці, охорона навколишнього середовища, запобігання нещасним випадкам), необхідно 
дотримуватись норм чинного законодавства та принципів розумності.
 Відповідно до норм чинного законодавства, становлення має бути здійснене кваліфікованими фахівцями, відповідно до норм чинного 
законодавства. Встановлення і технічне обслуговування мають здійснюватись згідно діючих правил та інструкцій виробника вповноваженою 
компанією, що означає наявність в неї певних технічних компетенцій у сфері опалювальних систем, згідно законодавства.
Неправильне встановлення чи монтаж обладнання і/чи компонентів, аксесуарів, комплектів і пристроїв Immergas може завдати непередбачуваної 
шкоди людям, тваринам чи майну. Щоб правильно встановити прилад, уважно прочитайте цю інструкцію.
Технічне обслуговування приладу повинно проводитись уповноваженим технічним персоналом, авторизований сервісний центр виступає в 
цьому сенсі гарантом якості та професіоналізму.
 Прилад слід використовувати тільки для тієї мети, для якої він був призначений. Будь-яке інше використання вважається невідповідним, і 
тому 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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Продукт не призначений для країн ЄС
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Apreciado Cliente: 

Felicitaciones por haber elegido Immergas. Esta caldera es un producto de alta calidad que le garantiza muchos años de bienestar y seguridad. Usted podrá contar 
con el apoyo de un Servicio Autorizado de Asistencia Técnica fiable y actualizado capaz de mantener constante la eficiencia de la caldera. Lea atentamente 
este manual de instrucciones de uso. Podemos asegurarle que, si las cumple, estará totalmente satisfecho con el producto.
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Advertencias generales

Todos los productos Immergas están protegidos con un embalaje adecuado para el transporte. 
El material debe ser almacenado en ambientes secos y al reparo de la intemperie. 
Este manual de instrucciones es una parte esencial del producto y debe entregarse al nuevo usuario, incluso en caso de cambio de propiedad o sustitución. 
El manual se debe conservar con cuidado y consultar atentamente, ya que contiene indicaciones de seguridad importantes para la fases de instalación, uso 
y mantenimiento. 
Este manual de instrucciones contiene informaciones técnicas relativas a la instalación de las calderas Immergas. En lo que respecta a las otras temáticas 
relacionadas con la instalación de las calderas propiamente dichas (a título ejemplificativo: seguridad en los lugares de trabajo, salvaguardia del ambiente, 
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La instalación y el mantenimiento deben ser efectuados en conformidad con las normas vigente según las instrucciones del fabricante y por personal habilitado 
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El equipo se debe utilizar sólo para los fines para los que ha sido concebido. Cualquier otro uso se considera inadecuado y por lo tanto, peligroso.
El fabricante se exime de toda responsabilidad contractual y extracontractual por eventuales daños y la garantía del equipo queda anulada en caso de errores 
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Producto que no está destinado a países de la UE

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

Уважаемый клиент,

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

Общие указания по технике безопасности

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

Изделие не предназначено для стран ЕС

Изготовитель снимает с себя всякую ответственность за полиграфические ошибки и ошибки печати, и сохраняет за собой право вносить изменения 
в собственную техническую и коммерческую документацию без предупреждений.
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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. 
Contact our area authorised after-sales centre as soon as possible to request commissioning. Our technician will verify the correct functioning conditions; he 
will perform the necessary calibrations and will demonstrate the correct use of the generator. 
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 essential part of the product and must be consigned to the new user also in the case of transfer or succession of ownership. 
It must be stored with care and consulted carefully, as all of the warnings provide important safety indications for installation, use and maintenance stages. 
This 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.
In compliance with legislation in force, the systems must be designed by qualified professionals, within the dimensional limits established by the Law. Installation 
and maintenance must be performed in compliance with the regulations in force, according to the manufacturer’s instructions and by professionally qualified 
staff, intending staff with specific technical skills in the plant sector, as envisioned by the Law. 
Improper installation or assembly of 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 profes-
sionalism. 
The appliance must only be destined for the use for which it has been expressly declared. Any other use will be considered improper and therefore potentially 
dangerous. 
If errors occur during installation, operation and maintenance, due to non compliance with technical laws in force, standards or instructions contained in this 
book (or however supplied by the manufacturer), the manufacturer is excluded from any contractual and extra-contractual liability for any damages and the 
appliance warranty is invalidated.
For further information regarding legislative and statutory provisions relative to the installation of gas heat generators, consult the Immergas site at the fol-
lowing address: www.immergas.com

Product not intended for EU countries

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

Ці котли використовуються для нагрівання 
води до температури нижче, ніж температу-
ра кипіння при атмосферному тиску. Вони 
повинні під'єднуватися до системи опалення 
і до мережі розподілу води домашнього вжит-
ку відповідно до їх потужності та експлуата-
ційних якостей.

Термообробка «антилегіонелла» накопичуваль-
ного бойлеру Immergas (активується за допо-
могою 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.

разі, якщо прилад буде розташований у середи-
ні або серед меблів, необхідно забезпечити до-
статнє місце для виконання нормальних робіт 
із технічного обслуговування; рекомендується 
залишити щонайменше 3 см між корпусом кот-
ла 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).
Не розташовуйте під котлом побутові елек-
троприлади, тому що вони можуть зазнати 
шкоди при включенні запобіжного клапану, 
забиванні зливного сифону або у разі витоку 
з гідравлічних з'єднаннях; виробник не несе 
відповідальність за можливу шкоду, спри-
чинену таким чином побутовим приладам.
Бажано також з причин, перерахованих 
вище, не ставити під котлом меблі та інші 
предмети вжитку.
У разі несправності, поломки або неефективної 
роботи пристрій повинен бути вимкнений, 
після цього слід звернутися до кваліфікованого 
фахівця авторизованого сервісного центру (далі 
в тексті АСЦ), який має відповідні технічні 
знання і оригінальні запчастини. Ні в якому 
разі не слід намагатися відремонтувати або 
перевірити прилад самостійно, без сторонньої 
допомоги.
Недотримання наведених вище правил тягне 
за собою особисту відповідальність та втрату 
гарантії.

• Стандарти монтажу:
 - Забороняється встановлювати в вогне- та 

вибухо-небезпечних  місцях (наприклад, 
гаражі), близько побутової техніки з вико-
ристанням газу та попутних їм димоходів 
і каналів для повітря горіння

 - Забороняється встановлювати котел пря-
мо над кухонною плитою.

Увага: встановлення на стіну повинне забез-
печувати стабільну та надійну підтримку для 
самого генератора.
Дюбелі (поставляються у комплекті) у разі на-
явності опорної скоби або кондуктора для крі-
плення 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.

1 ІНСТРУКЦІЯ  
З МОНТАЖУ

1.1 ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ.
Котел Zeus Superior kW був розроблений 
виключно для настінного монтажу і призначе-
ний для опалення і отримання гарячої води в 
побутових і аналогічних цілях.
Місце встановлення приладу Immergas та його 
аксесуарів повинно мати відповідні характери-
стики (технічні та структурні), що дозволяють 
(завжди безпечно, ефективно та легко):
- здійснення монтажу (відповідно до вимог 

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

тому числі запланованого, регулярного, зви-
чайного, позачергового);

- здійснення демонтажу (назовні, в місці, 
передбаченому для завантаження і транспор-
тування 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 передбачена установка 
цих пристроїв та устаткування на підлогу або 
на основу (Мал. 1-1).
У залежності від зміні типу установки також 
змінюється класифікація котла, а саме:

- Котел типу B22 встановлюється з викорис-
танням спеціального терміналу для впуску 
повітря безпосередньо з середовища, у якому 
встановлено котел.

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

Встановлення газових пристроїв Immergas 
має право проводити лише уповноважене на 
виконання цих робіт підприємство.
Встановлення повинне проводитися у 
відповідності до норм та положень чинного 
законодавства, з дотриманням місцевих 
технічних регламентів, а також згідно 
загальних принципів поводження з технікою.

Увага: виробник не несе відповідальності 
за будь-які збитки, завдані котлами, 
демонтованими з інших систем, або за будь-
які невідповідності такого обладнання. 
До початку 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 
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чайного, позачергового);

- здійснення демонтажу (назовні, в місці, 
передбаченому для завантаження і транспор-
тування 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 передбачена установка 
цих пристроїв та устаткування на підлогу або 
на основу (Мал. 1-1).
У залежності від зміні типу установки також 
змінюється класифікація котла, а саме:

- Котел типу B22 встановлюється з викорис-
танням спеціального терміналу для впуску 
повітря безпосередньо з середовища, у якому 
встановлено котел.

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

Встановлення газових пристроїв Immergas 
має право проводити лише уповноважене на 
виконання цих робіт підприємство.
Встановлення повинне проводитися у 
відповідності до норм та положень чинного 
законодавства, з дотриманням місцевих 
технічних регламентів, а також згідно 
загальних принципів поводження з технікою.

Увага: виробник не несе відповідальності 
за будь-які збитки, завдані котлами, 
демонтованими з інших систем, або за будь-
які невідповідності такого обладнання. 
До початку 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 
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ПРИМІТКА: гвинти для анкерів з шести-
гранною головкою, присутні у блістері, можна 
використовувати тільки для кріплення крон-
штейна на стіну.

Ці котли використовуються для нагрівання 
води до температури нижче, ніж температу-
ра кипіння при атмосферному тиску. Вони 
повинні під'єднуватися до системи опалення 
і до мережі розподілу води домашнього вжит-
ку відповідно до їх потужності та експлуата-
ційних якостей.

Термообробка «антилегіонелла» накопичуваль-
ного бойлеру Immergas (активується за допо-
могою 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.

разі, якщо прилад буде розташований у середи-
ні або серед меблів, необхідно забезпечити до-
статнє місце для виконання нормальних робіт 
із технічного обслуговування; рекомендується 
залишити щонайменше 3 см між корпусом кот-
ла 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).
Не розташовуйте під котлом побутові елек-
троприлади, тому що вони можуть зазнати 
шкоди при включенні запобіжного клапану, 
забиванні зливного сифону або у разі витоку 
з гідравлічних з'єднаннях; виробник не несе 
відповідальність за можливу шкоду, спри-
чинену таким чином побутовим приладам.
Бажано також з причин, перерахованих 
вище, не ставити під котлом меблі та інші 
предмети вжитку.
У разі несправності, поломки або неефективної 
роботи пристрій повинен бути вимкнений, 
після цього слід звернутися до кваліфікованого 
фахівця авторизованого сервісного центру (далі 
в тексті АСЦ), який має відповідні технічні 
знання і оригінальні запчастини. Ні в якому 
разі не слід намагатися відремонтувати або 
перевірити прилад самостійно, без сторонньої 
допомоги.
Недотримання наведених вище правил тягне 
за собою особисту відповідальність та втрату 
гарантії.

• Стандарти монтажу:
 - Забороняється встановлювати в вогне- та 

вибухо-небезпечних  місцях (наприклад, 
гаражі), близько побутової техніки з вико-
ристанням газу та попутних їм димоходів 
і каналів для повітря горіння

 - Забороняється встановлювати котел пря-
мо над кухонною плитою.

Увага: встановлення на стіну повинне забез-
печувати стабільну та надійну підтримку для 
самого генератора.
Дюбелі (поставляються у комплекті) у разі на-
явності опорної скоби або кондуктора для крі-
плення 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.

1 ІНСТРУКЦІЯ  
З МОНТАЖУ

1.1 ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ.
Котел Zeus Superior kW був розроблений 
виключно для настінного монтажу і призначе-
ний для опалення і отримання гарячої води в 
побутових і аналогічних цілях.
Місце встановлення приладу Immergas та його 
аксесуарів повинно мати відповідні характери-
стики (технічні та структурні), що дозволяють 
(завжди безпечно, ефективно та легко):
- здійснення монтажу (відповідно до вимог 

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

тому числі запланованого, регулярного, зви-
чайного, позачергового);

- здійснення демонтажу (назовні, в місці, 
передбаченому для завантаження і транспор-
тування 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 передбачена установка 
цих пристроїв та устаткування на підлогу або 
на основу (Мал. 1-1).
У залежності від зміні типу установки також 
змінюється класифікація котла, а саме:

- Котел типу B22 встановлюється з викорис-
танням спеціального терміналу для впуску 
повітря безпосередньо з середовища, у якому 
встановлено котел.

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

Встановлення газових пристроїв Immergas 
має право проводити лише уповноважене на 
виконання цих робіт підприємство.
Встановлення повинне проводитися у 
відповідності до норм та положень чинного 
законодавства, з дотриманням місцевих 
технічних регламентів, а також згідно 
загальних принципів поводження з технікою.

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

М
О

Н
ТА

Ж
Н

И
К

К
О

РИ
С

ТУ
ВА

Ч
ТЕ

Х
Н

ІК

НІТАК

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

Ці котли використовуються для нагрівання 
води до температури нижче, ніж температу-
ра кипіння при атмосферному тиску. Вони 
повинні під'єднуватися до системи опалення 
і до мережі розподілу води домашнього вжит-
ку відповідно до їх потужності та експлуата-
ційних якостей.

Термообробка «антилегіонелла» накопичуваль-
ного бойлеру Immergas (активується за допо-
могою 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.

разі, якщо прилад буде розташований у середи-
ні або серед меблів, необхідно забезпечити до-
статнє місце для виконання нормальних робіт 
із технічного обслуговування; рекомендується 
залишити щонайменше 3 см між корпусом кот-
ла 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).
Не розташовуйте під котлом побутові елек-
троприлади, тому що вони можуть зазнати 
шкоди при включенні запобіжного клапану, 
забиванні зливного сифону або у разі витоку 
з гідравлічних з'єднаннях; виробник не несе 
відповідальність за можливу шкоду, спри-
чинену таким чином побутовим приладам.
Бажано також з причин, перерахованих 
вище, не ставити під котлом меблі та інші 
предмети вжитку.
У разі несправності, поломки або неефективної 
роботи пристрій повинен бути вимкнений, 
після цього слід звернутися до кваліфікованого 
фахівця авторизованого сервісного центру (далі 
в тексті АСЦ), який має відповідні технічні 
знання і оригінальні запчастини. Ні в якому 
разі не слід намагатися відремонтувати або 
перевірити прилад самостійно, без сторонньої 
допомоги.
Недотримання наведених вище правил тягне 
за собою особисту відповідальність та втрату 
гарантії.

• Стандарти монтажу:
 - Забороняється встановлювати в вогне- та 

вибухо-небезпечних  місцях (наприклад, 
гаражі), близько побутової техніки з вико-
ристанням газу та попутних їм димоходів 
і каналів для повітря горіння

 - Забороняється встановлювати котел пря-
мо над кухонною плитою.

Увага: встановлення на стіну повинне забез-
печувати стабільну та надійну підтримку для 
самого генератора.
Дюбелі (поставляються у комплекті) у разі на-
явності опорної скоби або кондуктора для крі-
плення 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.

1 ІНСТРУКЦІЯ  
З МОНТАЖУ

1.1 ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ.
Котел Zeus Superior kW був розроблений 
виключно для настінного монтажу і призначе-
ний для опалення і отримання гарячої води в 
побутових і аналогічних цілях.
Місце встановлення приладу Immergas та його 
аксесуарів повинно мати відповідні характери-
стики (технічні та структурні), що дозволяють 
(завжди безпечно, ефективно та легко):
- здійснення монтажу (відповідно до вимог 

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

тому числі запланованого, регулярного, зви-
чайного, позачергового);

- здійснення демонтажу (назовні, в місці, 
передбаченому для завантаження і транспор-
тування 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 передбачена установка 
цих пристроїв та устаткування на підлогу або 
на основу (Мал. 1-1).
У залежності від зміні типу установки також 
змінюється класифікація котла, а саме:

- Котел типу B22 встановлюється з викорис-
танням спеціального терміналу для впуску 
повітря безпосередньо з середовища, у якому 
встановлено котел.

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

Встановлення газових пристроїв Immergas 
має право проводити лише уповноважене на 
виконання цих робіт підприємство.
Встановлення повинне проводитися у 
відповідності до норм та положень чинного 
законодавства, з дотриманням місцевих 
технічних регламентів, а також згідно 
загальних принципів поводження з технікою.

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

М
О

Н
ТА

Ж
Н

И
К

К
О

РИ
С

ТУ
ВА

Ч
ТЕ

Х
Н

ІК

НІТАК

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

Ці котли використовуються для нагрівання 
води до температури нижче, ніж температу-
ра кипіння при атмосферному тиску. Вони 
повинні під'єднуватися до системи опалення 
і до мережі розподілу води домашнього вжит-
ку відповідно до їх потужності та експлуата-
ційних якостей.

Термообробка «антилегіонелла» накопичуваль-
ного бойлеру Immergas (активується за допо-
могою 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.

разі, якщо прилад буде розташований у середи-
ні або серед меблів, необхідно забезпечити до-
статнє місце для виконання нормальних робіт 
із технічного обслуговування; рекомендується 
залишити щонайменше 3 см між корпусом кот-
ла 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).
Не розташовуйте під котлом побутові елек-
троприлади, тому що вони можуть зазнати 
шкоди при включенні запобіжного клапану, 
забиванні зливного сифону або у разі витоку 
з гідравлічних з'єднаннях; виробник не несе 
відповідальність за можливу шкоду, спри-
чинену таким чином побутовим приладам.
Бажано також з причин, перерахованих 
вище, не ставити під котлом меблі та інші 
предмети вжитку.
У разі несправності, поломки або неефективної 
роботи пристрій повинен бути вимкнений, 
після цього слід звернутися до кваліфікованого 
фахівця авторизованого сервісного центру (далі 
в тексті АСЦ), який має відповідні технічні 
знання і оригінальні запчастини. Ні в якому 
разі не слід намагатися відремонтувати або 
перевірити прилад самостійно, без сторонньої 
допомоги.
Недотримання наведених вище правил тягне 
за собою особисту відповідальність та втрату 
гарантії.

• Стандарти монтажу:
 - Забороняється встановлювати в вогне- та 

вибухо-небезпечних  місцях (наприклад, 
гаражі), близько побутової техніки з вико-
ристанням газу та попутних їм димоходів 
і каналів для повітря горіння

 - Забороняється встановлювати котел пря-
мо над кухонною плитою.

Увага: встановлення на стіну повинне забез-
печувати стабільну та надійну підтримку для 
самого генератора.
Дюбелі (поставляються у комплекті) у разі на-
явності опорної скоби або кондуктора для крі-
плення 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.

1 ІНСТРУКЦІЯ  
З МОНТАЖУ

1.1 ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ.
Котел Zeus Superior kW був розроблений 
виключно для настінного монтажу і призначе-
ний для опалення і отримання гарячої води в 
побутових і аналогічних цілях.
Місце встановлення приладу Immergas та його 
аксесуарів повинно мати відповідні характери-
стики (технічні та структурні), що дозволяють 
(завжди безпечно, ефективно та легко):
- здійснення монтажу (відповідно до вимог 

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

тому числі запланованого, регулярного, зви-
чайного, позачергового);

- здійснення демонтажу (назовні, в місці, 
передбаченому для завантаження і транспор-
тування 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 передбачена установка 
цих пристроїв та устаткування на підлогу або 
на основу (Мал. 1-1).
У залежності від зміні типу установки також 
змінюється класифікація котла, а саме:

- Котел типу B22 встановлюється з викорис-
танням спеціального терміналу для впуску 
повітря безпосередньо з середовища, у якому 
встановлено котел.

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

Встановлення газових пристроїв Immergas 
має право проводити лише уповноважене на 
виконання цих робіт підприємство.
Встановлення повинне проводитися у 
відповідності до норм та положень чинного 
законодавства, з дотриманням місцевих 
технічних регламентів, а також згідно 
загальних принципів поводження з технікою.

Увага: виробник не несе відповідальності 
за будь-які збитки, завдані котлами, 
демонтованими з інших систем, або за будь-
які невідповідності такого обладнання. 
До початку 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 
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ПРИМІТКА: гвинти для анкерів з шести-
гранною головкою, присутні у блістері, можна 
використовувати тільки для кріплення крон-
штейна на стіну.

Ці котли використовуються для нагрівання 
води до температури нижче, ніж температу-
ра кипіння при атмосферному тиску. Вони 
повинні під'єднуватися до системи опалення 
і до мережі розподілу води домашнього вжит-
ку відповідно до їх потужності та експлуата-
ційних якостей.

Термообробка «антилегіонелла» накопичуваль-
ного бойлеру Immergas (активується за допо-
могою 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.

разі, якщо прилад буде розташований у середи-
ні або серед меблів, необхідно забезпечити до-
статнє місце для виконання нормальних робіт 
із технічного обслуговування; рекомендується 
залишити щонайменше 3 см між корпусом кот-
ла 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).
Не розташовуйте під котлом побутові елек-
троприлади, тому що вони можуть зазнати 
шкоди при включенні запобіжного клапану, 
забиванні зливного сифону або у разі витоку 
з гідравлічних з'єднаннях; виробник не несе 
відповідальність за можливу шкоду, спри-
чинену таким чином побутовим приладам.
Бажано також з причин, перерахованих 
вище, не ставити під котлом меблі та інші 
предмети вжитку.
У разі несправності, поломки або неефективної 
роботи пристрій повинен бути вимкнений, 
після цього слід звернутися до кваліфікованого 
фахівця авторизованого сервісного центру (далі 
в тексті АСЦ), який має відповідні технічні 
знання і оригінальні запчастини. Ні в якому 
разі не слід намагатися відремонтувати або 
перевірити прилад самостійно, без сторонньої 
допомоги.
Недотримання наведених вище правил тягне 
за собою особисту відповідальність та втрату 
гарантії.

• Стандарти монтажу:
 - Забороняється встановлювати в вогне- та 

вибухо-небезпечних  місцях (наприклад, 
гаражі), близько побутової техніки з вико-
ристанням газу та попутних їм димоходів 
і каналів для повітря горіння

 - Забороняється встановлювати котел пря-
мо над кухонною плитою.

Увага: встановлення на стіну повинне забез-
печувати стабільну та надійну підтримку для 
самого генератора.
Дюбелі (поставляються у комплекті) у разі на-
явності опорної скоби або кондуктора для крі-
плення 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.

1 ІНСТРУКЦІЯ  
З МОНТАЖУ

1.1 ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ.
Котел Zeus Superior kW був розроблений 
виключно для настінного монтажу і призначе-
ний для опалення і отримання гарячої води в 
побутових і аналогічних цілях.
Місце встановлення приладу Immergas та його 
аксесуарів повинно мати відповідні характери-
стики (технічні та структурні), що дозволяють 
(завжди безпечно, ефективно та легко):
- здійснення монтажу (відповідно до вимог 

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

тому числі запланованого, регулярного, зви-
чайного, позачергового);

- здійснення демонтажу (назовні, в місці, 
передбаченому для завантаження і транспор-
тування 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 передбачена установка 
цих пристроїв та устаткування на підлогу або 
на основу (Мал. 1-1).
У залежності від зміні типу установки також 
змінюється класифікація котла, а саме:

- Котел типу B22 встановлюється з викорис-
танням спеціального терміналу для впуску 
повітря безпосередньо з середовища, у якому 
встановлено котел.

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

Встановлення газових пристроїв Immergas 
має право проводити лише уповноважене на 
виконання цих робіт підприємство.
Встановлення повинне проводитися у 
відповідності до норм та положень чинного 
законодавства, з дотриманням місцевих 
технічних регламентів, а також згідно 
загальних принципів поводження з технікою.

Увага: виробник не несе відповідальності 
за будь-які збитки, завдані котлами, 
демонтованими з інших систем, або за будь-
які невідповідності такого обладнання. 
До початку 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 
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1 INSTALACIÓN 
DE LA CALDERA

1.1 ADVERTENCIAS PARA LA 
INSTALACIÓN.

La caldera Zeus Superior kW ha sido fabricada 
únicamente para ser montada en pared como 
aparato para calefacción y producción de agua 
caliente sanitaria en ambientes domésticos y 
afines. El lugar de instalación del aparato y de 
los accesorios Immergas correspondientes, debe 
poseer características adecuadas (técnicas y es-
tructurales) tales como para permitir (siempre en 
condiciones de seguridad, eficacia y practicidad):
- la instalación (según los las prescripciones de la 

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

yen las programadas, periódicas, ordinarias y 
extraordinarias);

- la remoción (hasta el exterior en lugar prepara-
do para la carga y el transporte de los aparatos 
y de los componentes) como así también la 
sustitución eventual de los mismos con apara-
tos y/o componentes equivalentes.

La pared debe ser lisa, es decir, sin salientes ni 
entrantes que permitan su acceso desde la parte 
posterior. Estas calderas no han sido proyectadas 
para instalarse sobre zócalo o directamente sobre 
el suelo (Fig. 1-1).
La clasificación de la caldera depende del tipo de 
instalación, concretamente:

- Caldera tipo B22 cuando el terminal de aspi-
ración de aire toma éste directamente del lugar 
de emplazamiento de la caldera.

- Caldera tipo C cuando para la aspiración de 
aire y expulsión de humos se utilizan tubos 
concéntricos o de otros tipos admitidos para 
calderas de cámara estanca.

Sólo tiene la autorización para instalar aparatos 
de gas Immergas, una empresa profesionalmente 
habilitada.
La instalación debe llevarse a cabo profesional-
mente con arreglo a las leyes y normas técnicas 
locales vigentes.

Atención: el fabricante no responde por daños 
derivados de calentadores desmontados de otras 
instalaciones ni por la falta de conformidad de 
dichos aparatos.
Antes de instalar una caldera se recomienda 
verificar su integridad. Ante cualquier problema 
contacte inmediatamente con el proveedor. Los 
elementos del embalaje (grapas, clavos, bolsas 
de plástico, poliestireno expandido, etc.) no 
deben dejarse al alcance de los niños ya que son 
fuentes de peligro.
Si la caldera se instala dentro de un mueble o 
entre dos muebles hay que dejar espacio para 
el mantenimiento, 3 cm entre la carcasa de la 
caldera y las paredes del mueble.
Por encima de la caldera debe dejarse espacio 
suficiente para poder realizar las conexiones de 

toma/evacuación de aire/humos. Por debajo de la 
caldera dejar al menos 60 cm para la sustitución 
del ánodo de magnesio. No dejar objetos infla-
mables (papel, trapos, plástico, poliestireno, etc.) 
cerca de la caldera. 
No colocar electrodomésticos bajo la caldera, 
pues podrían resultar dañados si actúa la válvula 
de seguridad del sifón de descarga obstruido, o 
también en el caso de pérdidas de las conexiones 
hidráulicas; si no se respeta esta recomenda-
ción, el fabricante no podrá ser considerado 
responsable de los posibles daños causado a los 
electrodomésticos.
Se recomienda además, por los motivos arriba 
indicados no colocar mobiliario, etc., debajo 
de la caldera.
En caso de anomalías, fallos o desperfectos, hay 
que desactivar la caldera y llamar a un técnico 
autorizado (por ejemplo, al Centro de Asis-
tencia Técnica Autorizado, que dispone de la 
debida capacitación profesional y de repuestos 
originales). El usuario no debe llevar a cabo 
ninguna intervención o intento de reparación. El 
incumplimiento de estos requisitos por el usuario 
exime al fabricante de cualquier responsabilidad 
e invalida la garantía.
• Instrucciones de instalación:
 - esta caldera puede ser instalada en un lugar 

exterior parcialmente protegido, entendiendo 
como tal aquél en que la caldera no está ex-
puesta a la acción directa ni a la penetración 
de precipitaciones atmosféricas (lluvia, nieve, 
granizo, etc...).

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

 - Se prohíbe la instalación dentro de locales 
con peligro de incendio ( por ejemplo: gara-
jes) de aparatos que funcionan con gas y de 
los relativos canales de humo, conductos de 
descarga de humos y conductos de aspiración 
del aire comburente.

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

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

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

Estas calderas sirven para calentar agua a una 
temperatura inferior a la de ebullición a presión 
atmosférica. Deben conectarse a un circuito de 
calefacción y a una red de distribución de agua 
sanitaria adecuados a sus prestaciones y potencia.

Tratamiento térmico de control de la legionella 
del acumulador Immergas (activable mediante 
función correspondiente presente en los siste-
mas de termorregulación preparados): durante 
esta fase la temperatura del agua en el interior 
del acumulador supera los 60º C con el corres-
pondiente peligro de quemaduras. Mantenga 
bajo control este tratamiento del agua sanitaria 
(e informe a los usuarios) para evitar daños a 
personas, animales, cosas, no previsibles a priori. 
Eventualmente debe instalarse una válvula ter-
mostática a la salida del agua caliente sanitaria 
para evitar quemaduras.
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1 МОНТАЖ 
БОЙЛЕРА

1.1 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ.

Котел Zeus Superior kW разработан исклю-
чительно для настенной установки, для ото-
пления помещений и производства горячей 
воды для домашних и нужд.
Место для монтажа котла и соответствующих 
принадлежностей Immergas должно обладать 
соответствующими техническими и кон-
струкционными характеристиками, которые 
обеспечивают (в условиях безопасности, 
эффективной и простой работы):
- монтаж (согласно предписаниям техниче-

ских норм законодательства и технических 
стандартов);

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

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

Стена должна быть гладкой, на ней должны 
отсутствовать выемки и углубления, пре-
граждающие доступ к нижней панели. Дан-
ный бойлер не был разработан для установки 
на фундамент или пол (Илл. 1-1).
При различных типах монтажа, использу-
ются различные типы бойлера, в частности:

- При установке бойлера типа B22, исполь-
зуется особый наконечник для всасывания 
воздуха, непосредственно с места, где был 
установлен бойлер.

- При установке бойлера типа C использу-
ются концентрические трубы, или другие 
типы переходников, предусмотренные для 
бойлеров с камерой сгорания для всасыва-
ния воздуха и вывода выхлопного газа.

Только предприятия с профессиональным 
квалифицированным персоналом уполно-
мочены устанавливать газовые аппараты 
Immergas.
Установка должна быть произведена согласно 
предписаниям нормативных требований, 
действующего законодательства согласно 
местным иехническим нормативным тре-
бованиям и согласно указаниям хорошей 
техники.
Перед установкой аппарата необходимо 
проверить, что данный аппарат доставлен в 
целостном виде; если это не так, необходимо 
немедленно обратиться к поставщику.

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

Детали упаковки (скобы, гвозди, пластико-
вые 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; рекоменду-
ется оставлять не менее 3 см между кожухом 
бойлера и вертикальными панелями шкафа..
Над бойлером должно быть оставлено про-
странство для позволения технического 
обслуживания системы вывода выхлопных 

газов. Под бойлером оставляется простран-
ство не менее 60 см для обеспеченя замены 
магниевого анода.
Вблизи аппарата не должен находиться 
никакой легковоспломиняющийся предмет 
(бумага, тряпки, пластика, полистирол и т.д.).
Не устанавливать под котлом домашние 
электрические приборы, так как они могут 
понести ущерб, в случае срабатывания за-
щитного клапана, закупоренного сливного 
сифона или в случае утечки гидравлических 
переходников; в противном случае, изготови-
тель не несёт ответственности, в случае уро-
на, нанесённого электрическим приборам.
Принимая во внимание вышеперечисленное, 
рекомендуется также не устанавливать под 
котлом различные предметы, мебель и т.д..
В случае неполадок, поломок или сбоев в ра-
боте, аппарат должен быть отключен, а также 
необходимо обратиться в специализирован-
ную компанию (например, в Авторизован-
ный Сервисный центр, который располагает 
персоналом со специальной технической 
подготовкой и оригинальными запчастями). 
Не проводить никаких не уполномоченных 
вмешательств или попыток ремонтных работ.
Необходимо чтобы помещение, в которое 
устанавливается котел, было оснащено 
естественной приточно – вытяжной венти-
ляцией. Удаление воздуха должно произво-
диться непосредственно на улицу, приток 
воздуха может осуществляться как с улицы, 
так посредством забора воздуха из смежных 
помещений.
Приток и удаление воздуха естественным 
путем может осуществляться через: 
- отверстия в стенах проветриваемого 

помещения, выходящие наружу; 
- каналы вентиляции, индивидуальные или 

общие. 
П ри  оп р ед ел е н и и  р а с п ол оже н и я  и 
размеров отверстий и вентиляционных 
каналов необходимо руководствоваться 
предписаниями нормативных документов, 
действующего законодательства, а также 
согласно местным техническим нормативным 
требованиям.

Несоблюдение вышеуказанных правил лежит 
на личной ответственности и 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.).
Примечание: этот тип установки воз-
можен лишь в случае, если это позволяет 
действующее в стране установки прибора 
законодательство.

 - Запрещена установка по вертикальной 
проекции варочной поверхности.

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

пользователь (характеристики техниче-
ских отсеков приводятся в стандарте).

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.

П ри ме ч а н и е :  б ол т ы  д л я  п р о б ок  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” нако-
пительного бойлера Immergas (которая вклю-
чается с помощью специальной функции в 
предусмотренных системах терморегуляции): 
во время этой процедуру температура воды 
в накопительном бойлере превышает 60 °C, 
следовательно, сушествует опасность ошпа-
ривания. Держите под контролем данную 
обработку воды в системе ГВС (и проинфор-
мируйте об этом потребителей), чтобы из-
бежать нанесения травм физических лицам и 
животным, а также имущественного ущерба. 
При необходимости установите термостати-
ческий клапан на выходе горячей воды ГВС, 
чтобы избежать ошпаривания.
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чительно для настенной установки, для ото-
пления помещений и производства горячей 
воды для домашних и нужд.
Место для монтажа котла и соответствующих 
принадлежностей Immergas должно обладать 
соответствующими техническими и кон-
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ских норм законодательства и технических 
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- операции по техническому обслуживанию 
(включая плановое, периодическое, еже-
дневное и внеочередное);

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

Стена должна быть гладкой, на ней должны 
отсутствовать выемки и углубления, пре-
граждающие доступ к нижней панели. Дан-
ный бойлер не был разработан для установки 
на фундамент или пол (Илл. 1-1).
При различных типах монтажа, использу-
ются различные типы бойлера, в частности:

- При установке бойлера типа B22, исполь-
зуется особый наконечник для всасывания 
воздуха, непосредственно с места, где был 
установлен бойлер.
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целостном виде; если это не так, необходимо 
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Детали упаковки (скобы, гвозди, пластико-
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не должны быть оставленны рядом с детьми, 
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В том случае, если аппарат размещается 
внутри шкаф или между двумя шкафами, 
должно быть достаточно пространства для 
нормального техобслуживания; рекоменду-
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Над бойлером должно быть оставлено про-
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подготовкой и оригинальными запчастями). 
Не проводить никаких не уполномоченных 
вмешательств или попыток ремонтных работ.
Необходимо чтобы помещение, в которое 
устанавливается котел, было оснащено 
естественной приточно – вытяжной венти-
ляцией. Удаление воздуха должно произво-
диться непосредственно на улицу, приток 
воздуха может осуществляться как с улицы, 
так посредством забора воздуха из смежных 
помещений.
Приток и удаление воздуха естественным 
путем может осуществляться через: 
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размеров отверстий и вентиляционных 
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во внешнем,  частично защищённым 
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помещение,  в которым бойлер не 
подвергнут прямому воздействию и 
прониканию атмосферных явлений 
(дождь, снег, град и т.д.).
Примечание: этот тип установки воз-
можен лишь в случае, если это позволяет 
действующее в стране установки прибора 
законодательство.

 - Запрещена установка по вертикальной 
проекции варочной поверхности.
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ниях/строениях для общего пользования, 
например, лестницы, подвал, подъезды, 
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ницы и т.д., если не установлены в спе-
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лежащих каждой отдельной жилищной 
единице, доступ к которым, имеет только 

пользователь (характеристики техниче-
ских отсеков приводятся в стандарте).

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 
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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.

П ри ме ч а н и е :  б ол т ы  д л я  п р о б ок  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” нако-
пительного бойлера Immergas (которая вклю-
чается с помощью специальной функции в 
предусмотренных системах терморегуляции): 
во время этой процедуру температура воды 
в накопительном бойлере превышает 60 °C, 
следовательно, сушествует опасность ошпа-
ривания. Держите под контролем данную 
обработку воды в системе ГВС (и проинфор-
мируйте об этом потребителей), чтобы из-
бежать нанесения травм физических лицам и 
животным, а также имущественного ущерба. 
При необходимости установите термостати-
ческий клапан на выходе горячей воды ГВС, 
чтобы избежать ошпаривания.
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1 МОНТАЖ 
БОЙЛЕРА

1.1 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ.

Котел Zeus Superior kW разработан исклю-
чительно для настенной установки, для ото-
пления помещений и производства горячей 
воды для домашних и нужд.
Место для монтажа котла и соответствующих 
принадлежностей Immergas должно обладать 
соответствующими техническими и кон-
струкционными характеристиками, которые 
обеспечивают (в условиях безопасности, 
эффективной и простой работы):
- монтаж (согласно предписаниям техниче-

ских норм законодательства и технических 
стандартов);

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

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

Стена должна быть гладкой, на ней должны 
отсутствовать выемки и углубления, пре-
граждающие доступ к нижней панели. Дан-
ный бойлер не был разработан для установки 
на фундамент или пол (Илл. 1-1).
При различных типах монтажа, использу-
ются различные типы бойлера, в частности:

- При установке бойлера типа B22, исполь-
зуется особый наконечник для всасывания 
воздуха, непосредственно с места, где был 
установлен бойлер.

- При установке бойлера типа C использу-
ются концентрические трубы, или другие 
типы переходников, предусмотренные для 
бойлеров с камерой сгорания для всасыва-
ния воздуха и вывода выхлопного газа.

Только предприятия с профессиональным 
квалифицированным персоналом уполно-
мочены устанавливать газовые аппараты 
Immergas.
Установка должна быть произведена согласно 
предписаниям нормативных требований, 
действующего законодательства согласно 
местным иехническим нормативным тре-
бованиям и согласно указаниям хорошей 
техники.
Перед установкой аппарата необходимо 
проверить, что данный аппарат доставлен в 
целостном виде; если это не так, необходимо 
немедленно обратиться к поставщику. 

В н и м а н и е :  и з г о т ов и т ел ь  н е  н е с ё т 
ответственности за урон, нанесённый 
котлами, снятыми с других установок, и за их 
несоответствие с другими приборами. 
Детали упаковки (скобы, гвозди, пластико-
вые 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; рекоменду-
ется оставлять не менее 3 см между кожухом 
бойлера и вертикальными панелями шкафа..
Над бойлером должно быть оставлено про-
странство для позволения технического 
обслуживания системы вывода выхлопных 

газов. Под бойлером оставляется простран-
ство не менее 60 см для обеспеченя замены 
магниевого анода.
Вблизи аппарата не должен находиться 
никакой легковоспломиняющийся предмет 
(бумага, тряпки, пластика, полистирол и т.д.).
Не устанавливать под котлом домашние 
электрические приборы, так как они могут 
понести ущерб, в случае срабатывания за-
щитного клапана, закупоренного сливного 
сифона или в случае утечки гидравлических 
переходников; в противном случае, изготови-
тель не несёт ответственности, в случае уро-
на, нанесённого электрическим приборам.
Принимая во внимание вышеперечисленное, 
рекомендуется также не устанавливать под 
котлом различные предметы, мебель и т.д..
В случае неполадок, поломок или сбоев в ра-
боте, аппарат должен быть отключен, а также 
необходимо обратиться в специализирован-
ную компанию (например, в Авторизован-
ный Сервисный центр, который располагает 
персоналом со специальной технической 
подготовкой и оригинальными запчастями). 
Не проводить никаких не уполномоченных 
вмешательств или попыток ремонтных работ.
Необходимо чтобы помещение, в которое 
устанавливается котел, было оснащено 
естественной приточно – вытяжной венти-
ляцией. Удаление воздуха должно произво-
диться непосредственно на улицу, приток 
воздуха может осуществляться как с улицы, 
так посредством забора воздуха из смежных 
помещений.
Приток и удаление воздуха естественным 
путем может осуществляться через: 
- отверстия в стенах проветриваемого 

помещения, выходящие наружу; 
- каналы вентиляции, индивидуальные или 

общие. 
П ри  оп р ед ел е н и и  р а с п ол оже н и я  и 
размеров отверстий и вентиляционных 
каналов необходимо руководствоваться 
предписаниями нормативных документов, 
действующего законодательства, а также 
согласно местным техническим нормативным 
требованиям.

Несоблюдение вышеуказанных правил лежит 
на личной ответственности и 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.).
Примечание: этот тип установки воз-
можен лишь в случае, если это позволяет 
действующее в стране установки прибора 
законодательство.

 - Запрещена установка по вертикальной 
проекции варочной поверхности.

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

пользователь (характеристики техниче-
ских отсеков приводятся в стандарте).

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.

П ри ме ч а н и е :  б ол т ы  д л я  п р о б ок  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” нако-
пительного бойлера Immergas (которая вклю-
чается с помощью специальной функции в 
предусмотренных системах терморегуляции): 
во время этой процедуру температура воды 
в накопительном бойлере превышает 60 °C, 
следовательно, сушествует опасность ошпа-
ривания. Держите под контролем данную 
обработку воды в системе ГВС (и проинфор-
мируйте об этом потребителей), чтобы из-
бежать нанесения травм физических лицам и 
животным, а также имущественного ущерба. 
При необходимости установите термостати-
ческий клапан на выходе горячей воды ГВС, 
чтобы избежать ошпаривания.
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1 BOILER   
INSTALLATION

1.1 INSTALLATION 
RECOMMENDATIONS.

The Zeus Superior kW boiler has been designed 
for wall mounted installation only; they must 
be used to heat, to produce domestic hot water 
and similar purposes. The installation site and 
relative Immergas accessories must have suitable 
characteristics (both technical and structural), 
in order to allow (always 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 enabled companies 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. 
Before installing the appliance, ensure that it 
is delivered in perfect condition; if in doubt, 
contact the supplier immediately. Packing 
materials (staples, nails, plastic bags, polystyrene 
foam, etc.) constitute a hazard and must be kept 
out of the reach of children. If the appliance 
is installed inside or between cabinets, ensure 
sufficient space for normal servicing; therefore 
it is advisable to leave clearance of at least 3 cm 
between the boiler casing and the vertical sides 
of the cabinet.
Leave adequate space above the boiler for 
possible water and 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.).
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 the drain trap is blocked, or 
if there are leaks from the hydraulic connec-
tions; otherwise, the manufacturer cannot be 
held responsible for any damage caused to the 
household appliances.
For the aforementioned reasons, we recommend 
not placing  furnishings, furniture, etc. under 
the boiler.
In the event of malfunctions, faults or incorrect 
operation, turn the appliance off and contact 
an authorised company (e.g. the Authorised 
Technical Assistance centre, which has 
specifically trained staff and original spare parts).

Do not attempt to modify or repair the appliance 
alone.

Failure to comply with the above implies personal 
responsibility and invalidates the warranty.

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

tially 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..).

  NOTE: this type of installation is only possible 
when permitted by the laws in force in the 
appliance’s country of destination.

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

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

Attention: 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 supportif 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 orblock, 
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 exclusivelyto 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 Immer-
gas   (which can be activated through the specific 
function present on the set thermoregulation sys-
tems): during this phase, the water temperature 
inside the storage tank exceeds 60 °C resulting in 
burns hazards. Keep this DHW treatment under 
control (and inform the users), to prevent unex-
pected 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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- Комплект аксесуарів захисту від замерзан-
ня води в контурі надається за запитом 
(комплект проти замерзання) і складається 
з електричного нагрівачу, відповідної про-
водки та термостата (читайте інструкцію 
встановлення аксесуарів комплекту проти 
замерзання).

За цих умов котел буде захищений від замер-
зання при температурі середовища -15°C.

Захист проти замерзання котла (як при -3°C, 
так і при -15°C) буде забезпечено тільки в 
тому випадку, якщо:
- котел правильно підключений до мережі 

живлення та газопостачання;
- котел постійному підключений до елек-

троживлення;

- котел не перебуває у режимі очікування ( ).
- котел справний (Парагр. 2.6
- основні компоненти котла та/або комплек-

ту проти замерзання справні.
Гарантія не розповсюджується на збитки 
внаслідок збоїв в електричному енергопоста-
чанні або внаслідок недотримання вказівок з 
попередньої сторінки.

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

1.3 ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.
Мінімальна температура -3°С. Котел осна-
щений функцією захисту від замерзання, яка 
запускає насос та пальник, коли температура 
води, що міститься всередині котла, падає 
нижче 4°C.
За цих умов котел захищений від замерзання 
при температурі середовища -5°C.

Мінімальна температура -15°С. У випадку, 
якщо котел встановлений в місці, де темпе-
ратура опускається нижче -5 °C, прилад може 
замерзнути.
Щоб уникнути ризику замерзання, слід дотри-
муватися нижченаведених вказівок:
- захищати систему опалення від замерзання 

шляхом введення до системи якісного анти-
фризу, що передбачений для захисту тепло-
вих систем та має гарантію від виробника 
щодо відсутності ризику пошкодження 
теплообмінника та інших складових ча-
стин котла. Антифриз не повинен шкодити 
здоров'ю. Слід ретельно дотримуватися 
інструкції виробника цієї рідини щодо по-
трібного відсотка відповідно до мінімальної 
температури, при якій ви хочете зберегти 
апарат. Потрібно виготовити  водний роз-
чин з класом потенційного забруднення 
води 2 (EN 1717:2002).

 Матеріали, з яких виготовлений контур 
опалення котлів Immergas, стійкі до анти-
фризу рідини на основі етилен-гліколю та 
пропілену (у разі, коли суміші приготовлені 
якісно).

 Щодо терміну використання та утилізації 
цих речовин, дотримуйтесь вказівок ви-
робника.

1.2 ОСНОВНІ РОЗМІРИ.

Висота
(мм)

Ширина 
мм

Глибина 
мм

900 600 466
Підключення

Газ СИСТЕМА 
ОПАЛЕННЯ

ВОДА  
Сантехнічна 

вода
G R M AC AF

1/2” 3/4” 3/4” 1/2” 1/2”

Умовні позначення:
 G - Підключення газу
 R - Повернення з системи опалення
 M - Подача в систему опалення
 RC - Контур гарячої води (опціонально)
 AC - Вихід гарячої сантехнічної води
 AF - Вхід холодної сантехнічної води
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- Комплект аксесуарів захисту від замерзан-
ня води в контурі надається за запитом 
(комплект проти замерзання) і складається 
з електричного нагрівачу, відповідної про-
водки та термостата (читайте інструкцію 
встановлення аксесуарів комплекту проти 
замерзання).

За цих умов котел буде захищений від замер-
зання при температурі середовища -15°C.

Захист проти замерзання котла (як при -3°C, 
так і при -15°C) буде забезпечено тільки в 
тому випадку, якщо:
- котел правильно підключений до мережі 

живлення та газопостачання;
- котел постійному підключений до елек-

троживлення;

- котел не перебуває у режимі очікування ( ).
- котел справний (Парагр. 2.6
- основні компоненти котла та/або комплек-

ту проти замерзання справні.
Гарантія не розповсюджується на збитки 
внаслідок збоїв в електричному енергопоста-
чанні або внаслідок недотримання вказівок з 
попередньої сторінки.

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

1.3 ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.
Мінімальна температура -3°С. Котел осна-
щений функцією захисту від замерзання, яка 
запускає насос та пальник, коли температура 
води, що міститься всередині котла, падає 
нижче 4°C.
За цих умов котел захищений від замерзання 
при температурі середовища -5°C.

Мінімальна температура -15°С. У випадку, 
якщо котел встановлений в місці, де темпе-
ратура опускається нижче -5 °C, прилад може 
замерзнути.
Щоб уникнути ризику замерзання, слід дотри-
муватися нижченаведених вказівок:
- захищати систему опалення від замерзання 

шляхом введення до системи якісного анти-
фризу, що передбачений для захисту тепло-
вих систем та має гарантію від виробника 
щодо відсутності ризику пошкодження 
теплообмінника та інших складових ча-
стин котла. Антифриз не повинен шкодити 
здоров'ю. Слід ретельно дотримуватися 
інструкції виробника цієї рідини щодо по-
трібного відсотка відповідно до мінімальної 
температури, при якій ви хочете зберегти 
апарат. Потрібно виготовити  водний роз-
чин з класом потенційного забруднення 
води 2 (EN 1717:2002).

 Матеріали, з яких виготовлений контур 
опалення котлів Immergas, стійкі до анти-
фризу рідини на основі етилен-гліколю та 
пропілену (у разі, коли суміші приготовлені 
якісно).

 Щодо терміну використання та утилізації 
цих речовин, дотримуйтесь вказівок ви-
робника.

1.2 ОСНОВНІ РОЗМІРИ.
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труб з'єднання, як системи опалення, так і 
системи ГВП.

1.3 ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.
Мінімальна температура -3°С. Котел осна-
щений функцією захисту від замерзання, яка 
запускає насос та пальник, коли температура 
води, що міститься всередині котла, падає 
нижче 4°C.
За цих умов котел захищений від замерзання 
при температурі середовища -5°C.

Мінімальна температура -15°С. У випадку, 
якщо котел встановлений в місці, де темпе-
ратура опускається нижче -5 °C, прилад може 
замерзнути.
Щоб уникнути ризику замерзання, слід дотри-
муватися нижченаведених вказівок:
- захищати систему опалення від замерзання 

шляхом введення до системи якісного анти-
фризу, що передбачений для захисту тепло-
вих систем та має гарантію від виробника 
щодо відсутності ризику пошкодження 
теплообмінника та інших складових ча-
стин котла. Антифриз не повинен шкодити 
здоров'ю. Слід ретельно дотримуватися 
інструкції виробника цієї рідини щодо по-
трібного відсотка відповідно до мінімальної 
температури, при якій ви хочете зберегти 
апарат. Потрібно виготовити  водний роз-
чин з класом потенційного забруднення 
води 2 (EN 1717:2002).

 Матеріали, з яких виготовлений контур 
опалення котлів Immergas, стійкі до анти-
фризу рідини на основі етилен-гліколю та 
пропілену (у разі, коли суміші приготовлені 
якісно).

 Щодо терміну використання та утилізації 
цих речовин, дотримуйтесь вказівок ви-
робника.

1.2 ОСНОВНІ РОЗМІРИ.

Висота
(мм)

Ширина 
мм

Глибина 
мм

900 600 466
Підключення

Газ СИСТЕМА 
ОПАЛЕННЯ

ВОДА  
Сантехнічна 

вода
G R M AC AF

1/2” 3/4” 3/4” 1/2” 1/2”

Умовні позначення:
 G - Підключення газу
 R - Повернення з системи опалення
 M - Подача в систему опалення
 RC - Контур гарячої води (опціонально)
 AC - Вихід гарячої сантехнічної води
 AF - Вхід холодної сантехнічної води
 V - Електричне підключення
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Leyenda:
G - Alimentación de gas
R - Retorno calefacción
M - Descarga calefacción
RC - Recirculación sanitaria
AC - Salida de agua caliente sanitaria
AF - Entrada de agua fría sanitaria 
V - Conexión eléctrica

1.2 MEDIDAS PRINCIPALES.

Altura
(mm)

Anchura 
(mm)

Profundidad 
(mm)

900 600 466
CONEXIONES 

GAS INSTALACIÓN 
CALEFACCIÓN

AGUA  
SANITARIA

G R M AC AF
1/2” 3/4” 3/4” 1/2” 1/2”

1.3 PROTECCIÓN ANTIHIELO.
Temperatura mínima -3°C. La caldera dispone 
de serie de una función antihielo que pone el 
funcionamiento la bomba y el quemador cuando 
la temperatura del agua dentro de caldera está 
por debajo de los 4°C.
Si se cumplen estas condiciones, la caldera está 
protegida contra el hielo hasta una temperatura 
ambiente de -5 °C.

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

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

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

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

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

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

La protección de la caldera contra la congelación 
(ya sea para -3°C que para -15°C) se asegura 
sólo si:
- la caldera está conectada correctamente a los 

circuitos de alimentación de gas y eléctrico;
- la caldera se alimenta de manera constante;

- la caldera no está en reposo ( ).
- la caldera no está en anomalía (apart. 2.6);
- los componentes esenciales de la caldera y/o del 

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

IMPORTANTE: en caso de instalación de la 
caldera en lugares donde la temperatura des-
ciende por debajo de los 0 °C es necesario aislar 
térmicamente los tubos de conexión, tanto el 
sanitario como el de calefacción.
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Обозначения:
 G - Подача газа
 R - Возврат из отопительной системы
 M - Подача в отопительную систему
 RC - Сантехническая рециркуляция (опция)
 AC - Выход горячей сантехнисекой воды
 AF - Вход холодной сантехничесой воды
 V - Подсоединение к электрической сети

Высота 
(мм)

Ширина
(мм)

Глубина 
(мм)

900 600 466

КРЕПЛЕНИЯ

ГАЗ УСТАНОВКА САНТЕХНИЧЕСКАЯ 
ВОДА

G R M AC AF
1/2” 3/4” 3/4” 1/2” 1/2”

1.2 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ.

1.3 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ
Минимальная температура -3°C. Котел 
серийно оборудован системой защиты от 
замерзания, которая приводит в действие 
насос и горелку в том случае, когда темпера-
тура воды внутри котла опускается ниже 4°C. 
В настоящих условиях, котёл защищён от 
замерзания до температуры окружающей 
среды -5°C. 
Минимальная температура -15°C. В том 
случае, если котёл установлен в месте, где 
температура опускается ¬ниже -5°C, может 
произойти обледенение изделия. 
Во избежание замораживания, придерживать-
ся следующих правил: 
- защитить от обледенения контур ото-

пления, для этого добавить в контур 
антифриз хорошего качества, подходящий  
для использования в системах отопления 
и с гарантией от производителя, что не 
будет нанесён урон теплообменнику и 
другим компонентам котла. Антифриз 
не должен быть вредным для здоровья. 
Необходимо тщательно следовать ин-
струкциям изготовителя, что касается 
необходимого процентного соотношения 
относительно минимальной температу-
ры, при которой должна быть сохранена 
установка. Необходимо приготавливать 
водный раствор второго возможного 
класса загрязнения воды (EN 1717:2002).  
Материалы, из которых изготовлена 
отопительная система котлов Immergas, 
устойчивы к антифризам на основе эти-
леновых и пропиленовых гликолей ( в том 
случае если растворы приготовлены, как 
следует). 

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

- Защитить от замораживания систему 
хозяйственно-бытовой воды при помощи 
комплектующих деталей, предоставляемых 
по заказу (комплект против заморажива-
ния), который состоит из электрических 
нагревательных элементов, соответствую-

щей кабельной проводки и управляющего 
термостата (внимательно прочитать ин-
струкции по установке, которые входят в 
упаковку комплекта). 

В настоящих условиях, котёл защищён от 
замораживания до температуры окружаю-
щей среды -15°C. 
Защита от замерзания котла (как при -3°C, 
так и при -15°C) обеспечивается  только в 
том случае, если: 
- котел должным образом подключён к систе-

ме газового и электропитания; 
- к котлу постоянно подключено питание; 
- котёл не находится в режиме ожидания  

( ). 
- котёл не представляет неполадок (параг. 

2.6); 
- основные компоненты котла и/или ком-

плекта против замерзания не находятся в 
аварийном режиме. 

Гарантией не покрываются убытки, вы-
званные прерыванием подачи электроэнергии 
и при несоблюдении вышеуказанных правил. 
Примечание: в том случае, если котёл уста-
навливается в таких местах, где температура 
опускается ниже 0°C, необходимо изолиро-
вание подключения труб как хозяйственно-  
бытовой.
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Обозначения:
 G - Подача газа
 R - Возврат из отопительной системы
 M - Подача в отопительную систему
 RC - Сантехническая рециркуляция (опция)
 AC - Выход горячей сантехнисекой воды
 AF - Вход холодной сантехничесой воды
 V - Подсоединение к электрической сети

Высота 
(мм)

Ширина
(мм)

Глубина 
(мм)

900 600 466

КРЕПЛЕНИЯ

ГАЗ УСТАНОВКА САНТЕХНИЧЕСКАЯ 
ВОДА

G R M AC AF
1/2” 3/4” 3/4” 1/2” 1/2”

1.2 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ.

1.3 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ
Минимальная температура -3°C. Котел 
серийно оборудован системой защиты от 
замерзания, которая приводит в действие 
насос и горелку в том случае, когда темпера-
тура воды внутри котла опускается ниже 4°C. 
В настоящих условиях, котёл защищён от 
замерзания до температуры окружающей 
среды -5°C. 
Минимальная температура -15°C. В том 
случае, если котёл установлен в месте, где 
температура опускается ¬ниже -5°C, может 
произойти обледенение изделия. 
Во избежание замораживания, придерживать-
ся следующих правил: 
- защитить от обледенения контур ото-

пления, для этого добавить в контур 
антифриз хорошего качества, подходящий  
для использования в системах отопления 
и с гарантией от производителя, что не 
будет нанесён урон теплообменнику и 
другим компонентам котла. Антифриз 
не должен быть вредным для здоровья. 
Необходимо тщательно следовать ин-
струкциям изготовителя, что касается 
необходимого процентного соотношения 
относительно минимальной температу-
ры, при которой должна быть сохранена 
установка. Необходимо приготавливать 
водный раствор второго возможного 
класса загрязнения воды (EN 1717:2002).  
Материалы, из которых изготовлена 
отопительная система котлов Immergas, 
устойчивы к антифризам на основе эти-
леновых и пропиленовых гликолей ( в том 
случае если растворы приготовлены, как 
следует). 

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

- Защитить от замораживания систему 
хозяйственно-бытовой воды при помощи 
комплектующих деталей, предоставляемых 
по заказу (комплект против заморажива-
ния), который состоит из электрических 
нагревательных элементов, соответствую-

щей кабельной проводки и управляющего 
термостата (внимательно прочитать ин-
струкции по установке, которые входят в 
упаковку комплекта). 

В настоящих условиях, котёл защищён от 
замораживания до температуры окружаю-
щей среды -15°C. 
Защита от замерзания котла (как при -3°C, 
так и при -15°C) обеспечивается  только в 
том случае, если: 
- котел должным образом подключён к систе-

ме газового и электропитания; 
- к котлу постоянно подключено питание; 
- котёл не находится в режиме ожидания  

( ). 
- котёл не представляет неполадок (параг. 

2.6); 
- основные компоненты котла и/или ком-

плекта против замерзания не находятся в 
аварийном режиме. 

Гарантией не покрываются убытки, вы-
званные прерыванием подачи электроэнергии 
и при несоблюдении вышеуказанных правил. 
Примечание: в том случае, если котёл уста-
навливается в таких местах, где температура 
опускается ниже 0°C, необходимо изолиро-
вание подключения труб как хозяйственно-  
бытовой.
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Обозначения:
 G - Подача газа
 R - Возврат из отопительной системы
 M - Подача в отопительную систему
 RC - Сантехническая рециркуляция (опция)
 AC - Выход горячей сантехнисекой воды
 AF - Вход холодной сантехничесой воды
 V - Подсоединение к электрической сети

Высота 
(мм)

Ширина
(мм)

Глубина 
(мм)

900 600 466

КРЕПЛЕНИЯ

ГАЗ УСТАНОВКА САНТЕХНИЧЕСКАЯ 
ВОДА

G R M AC AF
1/2” 3/4” 3/4” 1/2” 1/2”

1.2 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ.

1.3 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ
Минимальная температура -3°C. Котел 
серийно оборудован системой защиты от 
замерзания, которая приводит в действие 
насос и горелку в том случае, когда темпера-
тура воды внутри котла опускается ниже 4°C. 
В настоящих условиях, котёл защищён от 
замерзания до температуры окружающей 
среды -5°C. 
Минимальная температура -15°C. В том 
случае, если котёл установлен в месте, где 
температура опускается ¬ниже -5°C, может 
произойти обледенение изделия. 
Во избежание замораживания, придерживать-
ся следующих правил: 
- защитить от обледенения контур ото-

пления, для этого добавить в контур 
антифриз хорошего качества, подходящий  
для использования в системах отопления 
и с гарантией от производителя, что не 
будет нанесён урон теплообменнику и 
другим компонентам котла. Антифриз 
не должен быть вредным для здоровья. 
Необходимо тщательно следовать ин-
струкциям изготовителя, что касается 
необходимого процентного соотношения 
относительно минимальной температу-
ры, при которой должна быть сохранена 
установка. Необходимо приготавливать 
водный раствор второго возможного 
класса загрязнения воды (EN 1717:2002).  
Материалы, из которых изготовлена 
отопительная система котлов Immergas, 
устойчивы к антифризам на основе эти-
леновых и пропиленовых гликолей ( в том 
случае если растворы приготовлены, как 
следует). 

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

- Защитить от замораживания систему 
хозяйственно-бытовой воды при помощи 
комплектующих деталей, предоставляемых 
по заказу (комплект против заморажива-
ния), который состоит из электрических 
нагревательных элементов, соответствую-

щей кабельной проводки и управляющего 
термостата (внимательно прочитать ин-
струкции по установке, которые входят в 
упаковку комплекта). 

В настоящих условиях, котёл защищён от 
замораживания до температуры окружаю-
щей среды -15°C. 
Защита от замерзания котла (как при -3°C, 
так и при -15°C) обеспечивается  только в 
том случае, если: 
- котел должным образом подключён к систе-

ме газового и электропитания; 
- к котлу постоянно подключено питание; 
- котёл не находится в режиме ожидания  

( ). 
- котёл не представляет неполадок (параг. 

2.6); 
- основные компоненты котла и/или ком-

плекта против замерзания не находятся в 
аварийном режиме. 

Гарантией не покрываются убытки, вы-
званные прерыванием подачи электроэнергии 
и при несоблюдении вышеуказанных правил. 
Примечание: в том случае, если котёл уста-
навливается в таких местах, где температура 
опускается ниже 0°C, необходимо изолиро-
вание подключения труб как хозяйственно-  
бытовой.
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Height 
(mm)

Width 
(mm)

Depth 
(mm)

900 600 466
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

1.3 ANTI-FREEZE PROTECTION.
Minimum temperature -3°C. The boiler comes 
standard with an antifreeze function that 
activates the pump and burner when the water 
temperature inside the boiler drops below 4°C. 
In these conditions the boiler is protected against 
freezing to an ambient temperature of -5°C. 
Minimum temperature -15°C. If the boiler is 
installed in a place where the temperature drops 
below -5° C, the appliance can freeze. 
To prevent the risk of freezing follow the 
instructions below: 
- protect the central heating circuit from freez-

ing by inserting a quality antifreeze liquid into 
this circuit, which is specifically adequate for 
central heating systems and which is guaran-
teed by the manufacturer not to cause damage 
to the heat exchanger or other components of 
the boiler. The antifreeze liquid must not be 
harmful to one’s health. The instructions of 
the manufacturer of this liquid must be strictly 
followed regarding the necessary percentage 
with respect to the minimum temperature 
at which the system must be kept. An aque-
ous solution must be made with potential 
pollution class of water 2 (EN 1717:2002).  
The materials used for the central heating 
circuit of Immergas boilers resist ethylene 
and propylene glycol based antifreeze liq-
uids (if the mixtures are prepared perfectly). 
For life and possible disposal, follow the sup-
plier’s instructions. 

- Protect the domestic hot water circuit against 
freezing by using an accessory supplied on 
request (antifreeze kit) comprising an electric 
heating element, the relevant cables and a 
control thermostat (carefully read the instal-
lation instructions contained in the accessory 
kit pack). 

In these conditions the boiler is protected against 
freezing to temperature of -15°C. 
Boiler antifreeze protection (both -3°C and -15°C) 
is thus ensured only if: 
- the boiler is correctly connected to the gas and 

electricity power supply circuits; 
- the boiler is powered constantly; 

- the boiler is not in stand-by ( ); 
- the boiler is not in anomaly conditions (parag. 

2.6); 
- the essential components of the boiler and/or 

antifreeze kit are not faulty. 
The warranty does not cover damage due to 
interruption of the electrical power supply and 
failure to comply with that stated on the previous 
page. 
N.B.:  if the boiler is installed in places where the 
temperature falls below 0°C the domestic water 
and heating connecting pipes must be insulated.
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1.6 ПІДКЛЮЧЕННЯ 
ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ

Клас захисту всього котла “Zeus Superior 
kW” — IPX5D. Електрична безпека пристрою 
гарантована тільки у тому випадку, якщо він 
добре з'єднаний з ефективною системою за-
землення, яка виконана відповідно до чинних 
стандартів безпеки.

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

Крім того, необхідно перевірити відповід-
ність електромережі максимальній потуж-
ності пристрою, що зазначена на заводській 
табличці, встановленій на котлі. Котли 
укомплектовані спеціальним 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. У разі заміни 
кабелю живлення звернутися до кваліфіко-
ваного уповноваженого фахівця (наприклад, 
до АСЦ). Кабель живлення має відповідати 
передбаченим технічним вимогам.
Якщо вам необхідно замінити запобіжник 
на платі управління, використовуйте за-
побіжники 3,15 А швидкі. Для загального 
живлення пристрою від мережі небажано 
використовувати адаптери, перехідники, 
трійники або подовжувачі.

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

Рекомендується провести хімічну обробку 
води в термічному апараті у відповідності 
з чинними технічними нормами з метою 
захисту системи від накипу (наприклад, 
відкладення кальцію), утворення осаду та 
інших шкідливих відкладень.

Гідравлічні з'єднання слід виконувати раці-
онально, за допомогою з”єднань на шаблоні 
котла. Злив з запобіжних клапанів котла не-
обхідно під’єднати до зливної лійки. Інакше, 
якщо спрацювання зливного клапану при-
зведе до затоплення приміщення, виробник 
котла не буде нести відповідальності.

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

З метою дотримання вимог до систем, визна-
чених чинним технічним регламентом щодо 
забруднення питної води, рекомендується 
застосовувати комплект попередження про-
титечії IMMERGAS, який встановлюється 
перед з'єднанням впуску холодної води в 
котел. Крім того, рекомендується, щоб рі-
дина-теплоносій (напр,: вода + гліколь), що 
подається в первинну систему котла (систему 
опалювання), відповідала вимогам чинних 
технічних норм країни користування.

Попередження: щоб зберегти якнайдовше 
життя та експлуатаційні характеристики 
пристрою, рекомендується встановлювати 
комплект «дозаторів поліфосфату» у разі, 
якщо вода має характеристики які можуть 
призвести до утворення накипу.

1.4 ПІДКЛЮЧЕННЯ ГАЗУ.
Наші котли призначені для роботи на при-
родному газі (G20) та на зрідженому газі. 
Труба підводу газу повинна бути того самого 
або більшого діаметру, ніж газовий патрубок 
котла 1/2”G. Перед тим, як виконати під'єд-
нання 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 на-
лаштування котла, щоб пристосувати його 
до використання іншого типу газу (див. 
переоснащення пристроїв у разі зміни типу 
газу). Також важливо перевірити динамічний 
тиск газу в мережі (метану або G.P.L.), звідки 
газ подається на котел, оскільки недостатній 
тиск може вплинути на потужність котла, 
викликаючи незручності для користувача.
Переконайтеся, що під'єднання газового 
клапану є правильним. 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 забез-
печити належну продуктивність приладу 
(технічні дані). Система під'єднання повинна 
відповідати нормам.

Якість газу. Пристрій був спроектований для 
роботи на газі без будь-яких домішок; інак-
ше необхідно приєднати відповідні фільтри 
перед приладом, щоб очистити газ.

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

пану 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.
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можуть завадити справній роботі системи.

Рекомендується провести хімічну обробку 
води в термічному апараті у відповідності 
з чинними технічними нормами з метою 
захисту системи від накипу (наприклад, 
відкладення кальцію), утворення осаду та 
інших шкідливих відкладень.

Гідравлічні з'єднання слід виконувати раці-
онально, за допомогою з”єднань на шаблоні 
котла. Злив з запобіжних клапанів котла не-
обхідно під’єднати до зливної лійки. Інакше, 
якщо спрацювання зливного клапану при-
зведе до затоплення приміщення, виробник 
котла не буде нести відповідальності.

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

З метою дотримання вимог до систем, визна-
чених чинним технічним регламентом щодо 
забруднення питної води, рекомендується 
застосовувати комплект попередження про-
титечії IMMERGAS, який встановлюється 
перед з'єднанням впуску холодної води в 
котел. Крім того, рекомендується, щоб рі-
дина-теплоносій (напр,: вода + гліколь), що 
подається в первинну систему котла (систему 
опалювання), відповідала вимогам чинних 
технічних норм країни користування.

Попередження: щоб зберегти якнайдовше 
життя та експлуатаційні характеристики 
пристрою, рекомендується встановлювати 
комплект «дозаторів поліфосфату» у разі, 
якщо вода має характеристики які можуть 
призвести до утворення накипу.

1.4 ПІДКЛЮЧЕННЯ ГАЗУ.
Наші котли призначені для роботи на при-
родному газі (G20) та на зрідженому газі. 
Труба підводу газу повинна бути того самого 
або більшого діаметру, ніж газовий патрубок 
котла 1/2”G. Перед тим, як виконати під'єд-
нання 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 на-
лаштування котла, щоб пристосувати його 
до використання іншого типу газу (див. 
переоснащення пристроїв у разі зміни типу 
газу). Також важливо перевірити динамічний 
тиск газу в мережі (метану або G.P.L.), звідки 
газ подається на котел, оскільки недостатній 
тиск може вплинути на потужність котла, 
викликаючи незручності для користувача.
Переконайтеся, що під'єднання газового 
клапану є правильним. 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 забез-
печити належну продуктивність приладу 
(технічні дані). Система під'єднання повинна 
відповідати нормам.

Якість газу. Пристрій був спроектований для 
роботи на газі без будь-яких домішок; інак-
ше необхідно приєднати відповідні фільтри 
перед приладом, щоб очистити газ.

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

пану 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.
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1.6 ПІДКЛЮЧЕННЯ 
ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ

Клас захисту всього котла “Zeus Superior 
kW” — IPX5D. Електрична безпека пристрою 
гарантована тільки у тому випадку, якщо він 
добре з'єднаний з ефективною системою за-
землення, яка виконана відповідно до чинних 
стандартів безпеки.

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

Крім того, необхідно перевірити відповід-
ність електромережі максимальній потуж-
ності пристрою, що зазначена на заводській 
табличці, встановленій на котлі. Котли 
укомплектовані спеціальним 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. У разі заміни 
кабелю живлення звернутися до кваліфіко-
ваного уповноваженого фахівця (наприклад, 
до АСЦ). Кабель живлення має відповідати 
передбаченим технічним вимогам.
Якщо вам необхідно замінити запобіжник 
на платі управління, використовуйте за-
побіжники 3,15 А швидкі. Для загального 
живлення пристрою від мережі небажано 
використовувати адаптери, перехідники, 
трійники або подовжувачі.
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роботи на газі без будь-яких домішок; інак-
ше необхідно приєднати відповідні фільтри 
перед приладом, щоб очистити газ.

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

пану 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.
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1.6 ПІДКЛЮЧЕННЯ 
ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ

Клас захисту всього котла “Zeus Superior 
kW” — IPX5D. Електрична безпека пристрою 
гарантована тільки у тому випадку, якщо він 
добре з'єднаний з ефективною системою за-
землення, яка виконана відповідно до чинних 
стандартів безпеки.

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

Крім того, необхідно перевірити відповід-
ність електромережі максимальній потуж-
ності пристрою, що зазначена на заводській 
табличці, встановленій на котлі. Котли 
укомплектовані спеціальним 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. У разі заміни 
кабелю живлення звернутися до кваліфіко-
ваного уповноваженого фахівця (наприклад, 
до АСЦ). Кабель живлення має відповідати 
передбаченим технічним вимогам.
Якщо вам необхідно замінити запобіжник 
на платі управління, використовуйте за-
побіжники 3,15 А швидкі. Для загального 
живлення пристрою від мережі небажано 
використовувати адаптери, перехідники, 
трійники або подовжувачі.

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

Рекомендується провести хімічну обробку 
води в термічному апараті у відповідності 
з чинними технічними нормами з метою 
захисту системи від накипу (наприклад, 
відкладення кальцію), утворення осаду та 
інших шкідливих відкладень.

Гідравлічні з'єднання слід виконувати раці-
онально, за допомогою з”єднань на шаблоні 
котла. Злив з запобіжних клапанів котла не-
обхідно під’єднати до зливної лійки. Інакше, 
якщо спрацювання зливного клапану при-
зведе до затоплення приміщення, виробник 
котла не буде нести відповідальності.

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

З метою дотримання вимог до систем, визна-
чених чинним технічним регламентом щодо 
забруднення питної води, рекомендується 
застосовувати комплект попередження про-
титечії IMMERGAS, який встановлюється 
перед з'єднанням впуску холодної води в 
котел. Крім того, рекомендується, щоб рі-
дина-теплоносій (напр,: вода + гліколь), що 
подається в первинну систему котла (систему 
опалювання), відповідала вимогам чинних 
технічних норм країни користування.

Попередження: щоб зберегти якнайдовше 
життя та експлуатаційні характеристики 
пристрою, рекомендується встановлювати 
комплект «дозаторів поліфосфату» у разі, 
якщо вода має характеристики які можуть 
призвести до утворення накипу.

1.4 ПІДКЛЮЧЕННЯ ГАЗУ.
Наші котли призначені для роботи на при-
родному газі (G20) та на зрідженому газі. 
Труба підводу газу повинна бути того самого 
або більшого діаметру, ніж газовий патрубок 
котла 1/2”G. Перед тим, як виконати під'єд-
нання 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 на-
лаштування котла, щоб пристосувати його 
до використання іншого типу газу (див. 
переоснащення пристроїв у разі зміни типу 
газу). Також важливо перевірити динамічний 
тиск газу в мережі (метану або G.P.L.), звідки 
газ подається на котел, оскільки недостатній 
тиск може вплинути на потужність котла, 
викликаючи незручності для користувача.
Переконайтеся, що під'єднання газового 
клапану є правильним. 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 забез-
печити належну продуктивність приладу 
(технічні дані). Система під'єднання повинна 
відповідати нормам.

Якість газу. Пристрій був спроектований для 
роботи на газі без будь-яких домішок; інак-
ше необхідно приєднати відповідні фільтри 
перед приладом, щоб очистити газ.

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

пану 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.
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1.4 CONEXIÓN DE GAS.
Nuestras calderas están fabricadas para poder 
funcionar con gas metano (G20) y G.L.P.. El 
diámetro de la tubería de alimentación debe ser 
igual o superior al del racor de la caldera (1/2”G). 
Antes de conectar el gas es necesario limpiar por 
dentro las tuberías del sistema de alimentación 
para eliminar todos los residuos que podrían 
afectar el funcionamiento de la caldera. Además 
es necesario controlar si el gas de la red es el 
mismo que requiere la caldera (ver la placa de 
datos). Si no lo fuera, hay que adaptar la caldera 
al nuevo tipo de gas (ver Conversión de la caldera 
para otro tipo de gas). También es importante 
controlar la presión del gas (metano o GLP) que 
se utilizará para alimentar la caldera, ya que una 
presión insuficiente puede afectar al rendimiento 
del generador y por lo tanto producir molestias 
al usuario.
Comprobar que la conexión de la llave del gas es 
correcta. Las dimensiones del tubo de entrada 
del gas deben ser conformes con las norma-
tivas vigentes para que el quemador reciba la 
cantidad de gas que necesita incluso cuando el 
generador funciona con la máxima capacidad y 
se mantengan las prestaciones de la caldera (ver 
los datos técnicos). El sistema de conexión debe 
ser conforme a las normas.

Calidad del gas combustible. La caldera se ha 
proyectado para funcionar con gas sin impurezas. 
Si el gas utilizado no es puro, hay que instalar 
filtros  de entrada.

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

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

- Debido a la composición de la mezcla de GLP, 
durante el período de almacenamiento en los 
depósitos se puede verificar una estratificación 
de los componentes que puede llegar a modifi 
car el poder calorífico de la mezcla y afectar el 
rendimiento de la caldera.

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

Se prescribe un tratamiento químico del agua de 
la instalación térmica, conforme a la normativa 
técnica vigente, para preservar la instalación y el 
aparato contra las incrustaciones (por ejemplo, 
depósitos calcáreos), la formación fangos y de-
más depósitos nocivos.

Las conexiones hidráulicas deben ser efectuadas 
de forma racional, utilizando los puntos de co-
nexión indicados por la plantilla de la caldera. 
Los desagües de las válvulas de seguridad de la 
caldera deben ser empalmados cada uno a un 
embudo de descarga. En caso contrario, si las 
válvulas de descarga actuaran e inundaran el 
local, el fabricante de la caldera no será respon-
sable de ello.

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

Para satisfacer los requisitos de las instalacio-
nes, que establece la normativa vigente sobre la 
contaminación del agua potable, se recomienda 
utilizar el kit antirreflujo IMMERGAS en la 
parte anterior a la conexión de entrada del agua 
fría de la caldera. Se recomienda además que el 
fluido caloportador (por ej. agua + glicol) que se 
introduce en el circuito primario de la caldera 
(circuito de calefacción) respete las normativas 
locales vigentes.

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

1.6 CONEXIÓN ELÉCTRICA.
La caldera “Zeus Superior kW” cuenta en todo 
el aparato con un grado de protección IPX5D. La 
seguridad eléctrica del aparato sólo se conseguirá 
si se conecta el mismo a una instalación de puesta 
a tierra eficaz y acorde con las vigentes normas 
de seguridad.

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

Comprobar así mismo que la instalación eléctrica 
sea adecuada para la potencia máxima absorbida 
por el aparato, que está indicada en la placa de da-
tos situada en la caldera. Las calderas se entregan 
con un cable de alimentación especial, de tipo 
“X” sin enchufe. El cable de alimentación debe 
ser conectado a una red de 230V ±10% / 50Hz, 
respetando la polaridad L-N y la conexión de 
tierra , la red debe disponer de desconexión 
omnipolar con categoría de sobretensión clase 
III. En caso de tener que sustituir el cable de 
alimentación, diríjase a una empresa habilitada 
(por ejemplo, el Servicio de Asistencia Técnica 
autorizado). El cable de alimentación debe cum-
plir el recorrido previsto.
En caso que se deba sustituir el fusible de red en 
la tarjeta de regulación, usar un fusible de 3,15A 
rápido. Para la alimentación general del aparato 
desde la red eléctrica, no está permitido el uso 
de adaptadores, tomas múltiples o extensiones.
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1.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗОВОЙ 
МАГИСТРАЛИ.

Наши бойлеры разработаны для работы на 
метане (G20) и на сжиженном нефтяном газе 
(СНГ). Диаметр подающей трубы должен 
быть большим или равным диаметру соеди-
нительного 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 воз-
можных загрязнений, которые могут поме-
шать 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 против-
ном случае следует произвести модификацию 
бойлера для его адаптации к другому типу 
газа (см. “Модификация устройств в случае 
изменения типа газа”). Следует также заме-
рить динамическое давление в магистрали 
(метана или сжиженного нефтяного газа), 
предназначенной для питания 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 гарантиро-
вать требуемый расход газа, подаваемого на 
горелку, даже при максимальной мощности 
генератора и обеспечивать эксплуатацион-
ные характеристики агрегата (технические 
характеристики). Применяемые соединения 
должны соответствовать действующим 
нормам.
Качество горючего газа. Аппарат был из-
готовлен для работы на газе без загрязнений, 
в обратном случае, необходимо установить 
соответствующие фильтры перед установкой, 
с целью обеспечения частоты горючего.

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

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

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

1.5 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ.

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

Рекомендуется проводить химическую об-
работку воды тепловой установки согласно 
действующим техническим нормам с целью 
защиты системы и аппарата от твердых от-
ложений (например, накипи), образования 
грязи и других вредных отложений.

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.

В целях соблюдения требований, установлен-
ных действующим стандартом по гигиениче-
ским требованиям и контролю за качеством 
питьевой воды, рекомендуется установить 
комплект от противотока IMMERGAS на 
входе подачи холодной питьевой воды в 
котёл. Также рекомендуется убедиться, что 
теплопередающая жидкость (например: вода 
+ гликоль), введённая в первичный контур 
котла (контур отопления), отвечает требо-
ваниям местных действующих стандартов.

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

1.6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

Бойлер “Zeus Superior kW” имеет класс 
защиты IPX5D. Электрическая безопасность 
агрегата обеспечивается только при его 
подсоединении к контуру заземления, 
в ы п о л н е н н о м у  в  с о о т в е т с т в и и  с 
действующими нормами безопасности.

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

Уб е д и т е с ь  т а к ж е ,  ч т о  п а р а м е т р ы 
эле к т ри че с кой  с е т и  с о о т в е тс т ву ю т 
максимальной потребляемой мощности, 
величина которой указана на табличке 
номинальных данных, помещенной на стенке 
бойлера.
Б о й л е р ы  п о с т а в л я ю т с я  с  к а б е л е м  
электропитания “X” без вилки.  Кабель 
электропитания должен быть включен в 
электрическую сеть напряжением 230 В ±10% 
и частотой 50 Гц с соблюдением  полярности 

LN и заземления , на данной сети должен 
быть предусмотрен однопозиционный 
переключатель III категории перенапряжения. 
В случае замены кабеля питания обратиться 
к квалифицированному технику (например 
к технику Авторизированного Сервисного 
центра). 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 се ти 
электропитания запрещается использовать 
переходники, шайбы, предназначенные 
одновременно для нескольких устройств, и 
удлинители.
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1.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗОВОЙ 
МАГИСТРАЛИ.

Наши бойлеры разработаны для работы на 
метане (G20) и на сжиженном нефтяном газе 
(СНГ). Диаметр подающей трубы должен 
быть большим или равным диаметру соеди-
нительного 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 воз-
можных загрязнений, которые могут поме-
шать 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 против-
ном случае следует произвести модификацию 
бойлера для его адаптации к другому типу 
газа (см. “Модификация устройств в случае 
изменения типа газа”). Следует также заме-
рить динамическое давление в магистрали 
(метана или сжиженного нефтяного газа), 
предназначенной для питания 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 гарантиро-
вать требуемый расход газа, подаваемого на 
горелку, даже при максимальной мощности 
генератора и обеспечивать эксплуатацион-
ные характеристики агрегата (технические 
характеристики). Применяемые соединения 
должны соответствовать действующим 
нормам.
Качество горючего газа. Аппарат был из-
готовлен для работы на газе без загрязнений, 
в обратном случае, необходимо установить 
соответствующие фильтры перед установкой, 
с целью обеспечения частоты горючего.

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

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

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

1.5 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ.

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

Рекомендуется проводить химическую об-
работку воды тепловой установки согласно 
действующим техническим нормам с целью 
защиты системы и аппарата от твердых от-
ложений (например, накипи), образования 
грязи и других вредных отложений.

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.

В целях соблюдения требований, установлен-
ных действующим стандартом по гигиениче-
ским требованиям и контролю за качеством 
питьевой воды, рекомендуется установить 
комплект от противотока IMMERGAS на 
входе подачи холодной питьевой воды в 
котёл. Также рекомендуется убедиться, что 
теплопередающая жидкость (например: вода 
+ гликоль), введённая в первичный контур 
котла (контур отопления), отвечает требо-
ваниям местных действующих стандартов.

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

1.6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

Бойлер “Zeus Superior kW” имеет класс 
защиты IPX5D. Электрическая безопасность 
агрегата обеспечивается только при его 
подсоединении к контуру заземления, 
в ы п о л н е н н о м у  в  с о о т в е т с т в и и  с 
действующими нормами безопасности.

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

Уб е д и т е с ь  т а к ж е ,  ч т о  п а р а м е т р ы 
эле к т ри че с кой  с е т и  с о о т в е тс т ву ю т 
максимальной потребляемой мощности, 
величина которой указана на табличке 
номинальных данных, помещенной на стенке 
бойлера.
Б о й л е р ы  п о с т а в л я ю т с я  с  к а б е л е м  
электропитания “X” без вилки.  Кабель 
электропитания должен быть включен в 
электрическую сеть напряжением 230 В ±10% 
и частотой 50 Гц с соблюдением  полярности 

LN и заземления , на данной сети должен 
быть предусмотрен однопозиционный 
переключатель III категории перенапряжения. 
В случае замены кабеля питания обратиться 
к квалифицированному технику (например 
к технику Авторизированного Сервисного 
центра). 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 се ти 
электропитания запрещается использовать 
переходники, шайбы, предназначенные 
одновременно для нескольких устройств, и 
удлинители.
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1.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗОВОЙ 
МАГИСТРАЛИ.

Наши бойлеры разработаны для работы на 
метане (G20) и на сжиженном нефтяном газе 
(СНГ). Диаметр подающей трубы должен 
быть большим или равным диаметру соеди-
нительного 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 воз-
можных загрязнений, которые могут поме-
шать 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 против-
ном случае следует произвести модификацию 
бойлера для его адаптации к другому типу 
газа (см. “Модификация устройств в случае 
изменения типа газа”). Следует также заме-
рить динамическое давление в магистрали 
(метана или сжиженного нефтяного газа), 
предназначенной для питания 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 гарантиро-
вать требуемый расход газа, подаваемого на 
горелку, даже при максимальной мощности 
генератора и обеспечивать эксплуатацион-
ные характеристики агрегата (технические 
характеристики). Применяемые соединения 
должны соответствовать действующим 
нормам.
Качество горючего газа. Аппарат был из-
готовлен для работы на газе без загрязнений, 
в обратном случае, необходимо установить 
соответствующие фильтры перед установкой, 
с целью обеспечения частоты горючего.

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

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

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

1.5 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ.

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

Рекомендуется проводить химическую об-
работку воды тепловой установки согласно 
действующим техническим нормам с целью 
защиты системы и аппарата от твердых от-
ложений (например, накипи), образования 
грязи и других вредных отложений.

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.

В целях соблюдения требований, установлен-
ных действующим стандартом по гигиениче-
ским требованиям и контролю за качеством 
питьевой воды, рекомендуется установить 
комплект от противотока IMMERGAS на 
входе подачи холодной питьевой воды в 
котёл. Также рекомендуется убедиться, что 
теплопередающая жидкость (например: вода 
+ гликоль), введённая в первичный контур 
котла (контур отопления), отвечает требо-
ваниям местных действующих стандартов.

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

1.6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

Бойлер “Zeus Superior kW” имеет класс 
защиты IPX5D. Электрическая безопасность 
агрегата обеспечивается только при его 
подсоединении к контуру заземления, 
в ы п о л н е н н о м у  в  с о о т в е т с т в и и  с 
действующими нормами безопасности.

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

Уб е д и т е с ь  т а к ж е ,  ч т о  п а р а м е т р ы 
эле к т ри че с кой  с е т и  с о о т в е тс т ву ю т 
максимальной потребляемой мощности, 
величина которой указана на табличке 
номинальных данных, помещенной на стенке 
бойлера.
Б о й л е р ы  п о с т а в л я ю т с я  с  к а б е л е м  
электропитания “X” без вилки.  Кабель 
электропитания должен быть включен в 
электрическую сеть напряжением 230 В ±10% 
и частотой 50 Гц с соблюдением  полярности 

LN и заземления , на данной сети должен 
быть предусмотрен однопозиционный 
переключатель III категории перенапряжения. 
В случае замены кабеля питания обратиться 
к квалифицированному технику (например 
к технику Авторизированного Сервисного 
центра). 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 се ти 
электропитания запрещается использовать 
переходники, шайбы, предназначенные 
одновременно для нескольких устройств, и 
удлинители.
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1.4 GAS CONNECTION.
Our boilers are designed to operate with methane 
gas (G20) and LPG. Supply pipes must be the 
same as or larger than the 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 ef f iciency 
(technicalspecifications). 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.

1.5 HYDRAULIC ATTACHMENT.
Attention: In order not to void the warranty  
before making the boiler connections, carefully 
clean the heating system (pipes, radiators, etc.) 
with special pickling or descaling products 
toremove any deposits that could compromise 
correct boiler operation.

A chemical treatment for the thermal system 
water is prescribed according to the current 
technical regulations, until the system and the 
lime scale apparatus is preserved (for example, 
limescale deposits), from the slurry formation 
and other noxious deposits.

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

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

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

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

1.6 ELECTRICAL CONNECTION.
The “Zeus Superior kW” boiler has an IPX5D 
protection rating for the entire appliance. 
Electrical safety of the unit is reached when it 
is correctlyconnected to an efficient earthing 
system as specified by current safety standards.

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

Also ensure that the electrical installation 
corresponds to maximum absorbed power 
specifications as shown on the boiler data plate. 
Boilers are supplied complete with an “X” type 
power cable without plug. The power supply 
cable must be connected to a 230V ±10% / 50Hz 
mains supply respecting L-N polarity and earth 
connection , this network must also have a 
multi-pole circuit breaker with class III over-
voltage category. When replacing the power 
supply cable, contact a qualified technician (e.g. 
the 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 3.15Aquick-blow fuse.
For the main power supply to the appliance, 
never useadapters, multiple sockets or extension 
leads.
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1.8 ЗОВНІШНІЙ ДАТЧИК 
ТЕМПЕРАТУРИ (ОПЦІОНАЛЬНО).

Котельний агрегат передбачає використання 
зовнішнього датчика (Мал. 1-5), що надається 
у складі додаткового комплекту (Опція). Для 
встановлення зовнішнього датчика, зверніть-
ся до відповідної інструкції.
Зонд може бути під’єднаний безпосередньо 
до електричної системи котла і автоматич-
но знижувати максимальну температуру 
у подавальній системі у міру підвищення 
температури зовнішнього повітря з метою 
регулювання подавання тепла у систему 
опалення залежно від змін зовнішньої тем-
ператури. Зовнішній зонд при під’єднанні 
працює незалежно від присутності чи типу 
використовуваного хронотермостата при-
міщення і може працювати у комбинації з 
хронотермостатом Immergas. Відповідність 
між температурою подавання системи і 
зовнішньою температурою визначається 
параметрами, заданими у меню «M5» в 
пункті «P66» за кривими, наведеними на 
графіку нижче (мал. 1-6). Електричне з'єд-
нання зовнішнього датчика слід виконувати 
на затискачі 38 та 39 на електронній схемі 
котельного агрегату (Мал. 3-2).

Важлива інформація: якщо система роз-
ділена на зони за допомогою спеціального 
комплекту, пристрій ДК CARV2 або Super CAR 
має використовуватись з вимкненою власною 
функцією кліматичного терморегулювання, 
тобто його потрібно встановити в режим 
«увімк./вимк.» (On/Off).

Електричне під’єднання пульта дистан-
ційного керування CARV2, Super CAR або 
хронотермостата On/Off (увімк./вимк.) 
(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 керу-
вання CARV2 або Super CAR має бути під’єд-
нане через клеми IN+ і IN– до клем 42 і 43 
на електронній платі (в котлі) з видаленням 
перемички X40 і дотриманням полярності 
(мал. 3-2). З'єднання з невірною полярністю 
не призводить до пошкодження CARV2, але 
при цьому він не працює. До котельної уста-
новки можна під’єднати лише один пульт 
дистанційного управління.

Важлива інформація: при використанні 
ДК Comando Amico RemotoV2 до котла ма-
ють бути підведені дві окремі лінії згідно 
діючих правил щодо 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.

1.7 ПУЛЬТИ ДИСТАНЦІЙНОГО 
КЕРУВАННЯ І ПРОГРАМОВАНІ 
ХРОНОТЕРМОСТАТИ 
(ОПЦІОНАЛЬНО).

Котел може працювати з хронотермостатами 
приміщень або з дистанційним керуванням.
Ці компоненти Immergas доступні як опціо-
нальні комплекти, виконані окремо від котла 
і доступні за запитом.
Всі хронотермостати Immergas під'єднуються 
за допомогою лише 2 проводів. Уважно про-
читайте інструкції з установлення та експлуа-
тації, що містяться в комплекті з аксесуаром.
• Цифровий хронотермостат Immergas On/

Off (увімк./вимк.) (мал. 1-3). Хронотермос-
тат дозволяє:

 - встановити два значення кімнатної тем-
ператури : одне - на день (комфортна 
температура) і одне - на ніч (знижена 
температура);

 - встановити тижневий графік з чотирма 
вмиканнями та вимиканнями в день;

 - вибрати бажаний варіант роботи із різних 
можливих варіантів:

  - ручний режим (з регулюванням темпе-
ратури).

  - автоматичний режим (з встановленою 
програмою).

  - вимушений автоматичний режимі 
(тимчасова зміна температури в авто-
матичній програмі).

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

• Доступні два типи пристроїв дистанцій-
ного керування: Comando Amico RemotoV2 
(CARV2) (мал. 1-3) і Super Comando Amico 
Remoto (Super CAR) (мал. 1-4) — обидва 
можуть працювати з кліматичними хро-
нотермостатами. Панель хронотермостата 
дозволяє користувачеві додатково до 
функцій, описаних у попередньому абзаці, 
дистанційно контролювати всю важливу 
інформацію стосовно роботи котла і сис-
теми опалення з можливістю зручного 
змінення параметрів, встановлених раніше, 
без необхідності переміщення у місце, де 
встановлений котел. Пульт оснащений 
автодіагностикою для відображення на 
дисплеї можливих аномалій в роботі котла. 
Кліматичний хронотермостат, що вбудо-
ваний в пульт дистанційного управління, 
дозволяє пристосувати робочу температуру 
системи до реальних потреб опалювання 
приміщення, таким чином встановлюючи 
точну бажану температуру приміщення зі 
значною економією ресурсів. Пульт CARV2 
живиться безпосередньо від котла через ті 
ж самі 2 проводи, що служать для передачі 
даних між котлом та пристроєм.

ДК Super Comando Amico Remoto (Super CAR)Пульт Amico RemotoV2 (CARV2)
Цифровий хронотермостат  On / Off

TM-MAX/MIN = Range  
обрана температура 
подавання
TE = зовнішня температура.

ЗОВНІШНІЙ ДАТЧИК
Виправляє температуру подачі у залежності від зовнішньої температури 

та встановленої користувачем температури опалення.
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1.8 ЗОВНІШНІЙ ДАТЧИК 
ТЕМПЕРАТУРИ (ОПЦІОНАЛЬНО).

Котельний агрегат передбачає використання 
зовнішнього датчика (Мал. 1-5), що надається 
у складі додаткового комплекту (Опція). Для 
встановлення зовнішнього датчика, зверніть-
ся до відповідної інструкції.
Зонд може бути під’єднаний безпосередньо 
до електричної системи котла і автоматич-
но знижувати максимальну температуру 
у подавальній системі у міру підвищення 
температури зовнішнього повітря з метою 
регулювання подавання тепла у систему 
опалення залежно від змін зовнішньої тем-
ператури. Зовнішній зонд при під’єднанні 
працює незалежно від присутності чи типу 
використовуваного хронотермостата при-
міщення і може працювати у комбинації з 
хронотермостатом Immergas. Відповідність 
між температурою подавання системи і 
зовнішньою температурою визначається 
параметрами, заданими у меню «M5» в 
пункті «P66» за кривими, наведеними на 
графіку нижче (мал. 1-6). Електричне з'єд-
нання зовнішнього датчика слід виконувати 
на затискачі 38 та 39 на електронній схемі 
котельного агрегату (Мал. 3-2).

Важлива інформація: якщо система роз-
ділена на зони за допомогою спеціального 
комплекту, пристрій ДК CARV2 або Super CAR 
має використовуватись з вимкненою власною 
функцією кліматичного терморегулювання, 
тобто його потрібно встановити в режим 
«увімк./вимк.» (On/Off).

Електричне під’єднання пульта дистан-
ційного керування CARV2, Super CAR або 
хронотермостата On/Off (увімк./вимк.) 
(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 керу-
вання CARV2 або Super CAR має бути під’єд-
нане через клеми IN+ і IN– до клем 42 і 43 
на електронній платі (в котлі) з видаленням 
перемички X40 і дотриманням полярності 
(мал. 3-2). З'єднання з невірною полярністю 
не призводить до пошкодження CARV2, але 
при цьому він не працює. До котельної уста-
новки можна під’єднати лише один пульт 
дистанційного управління.

Важлива інформація: при використанні 
ДК Comando Amico RemotoV2 до котла ма-
ють бути підведені дві окремі лінії згідно 
діючих правил щодо 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.

1.7 ПУЛЬТИ ДИСТАНЦІЙНОГО 
КЕРУВАННЯ І ПРОГРАМОВАНІ 
ХРОНОТЕРМОСТАТИ 
(ОПЦІОНАЛЬНО).

Котел може працювати з хронотермостатами 
приміщень або з дистанційним керуванням.
Ці компоненти Immergas доступні як опціо-
нальні комплекти, виконані окремо від котла 
і доступні за запитом.
Всі хронотермостати Immergas під'єднуються 
за допомогою лише 2 проводів. Уважно про-
читайте інструкції з установлення та експлуа-
тації, що містяться в комплекті з аксесуаром.
• Цифровий хронотермостат Immergas On/

Off (увімк./вимк.) (мал. 1-3). Хронотермос-
тат дозволяє:

 - встановити два значення кімнатної тем-
ператури : одне - на день (комфортна 
температура) і одне - на ніч (знижена 
температура);

 - встановити тижневий графік з чотирма 
вмиканнями та вимиканнями в день;

 - вибрати бажаний варіант роботи із різних 
можливих варіантів:

  - ручний режим (з регулюванням темпе-
ратури).

  - автоматичний режим (з встановленою 
програмою).

  - вимушений автоматичний режимі 
(тимчасова зміна температури в авто-
матичній програмі).

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

• Доступні два типи пристроїв дистанцій-
ного керування: Comando Amico RemotoV2 
(CARV2) (мал. 1-3) і Super Comando Amico 
Remoto (Super CAR) (мал. 1-4) — обидва 
можуть працювати з кліматичними хро-
нотермостатами. Панель хронотермостата 
дозволяє користувачеві додатково до 
функцій, описаних у попередньому абзаці, 
дистанційно контролювати всю важливу 
інформацію стосовно роботи котла і сис-
теми опалення з можливістю зручного 
змінення параметрів, встановлених раніше, 
без необхідності переміщення у місце, де 
встановлений котел. Пульт оснащений 
автодіагностикою для відображення на 
дисплеї можливих аномалій в роботі котла. 
Кліматичний хронотермостат, що вбудо-
ваний в пульт дистанційного управління, 
дозволяє пристосувати робочу температуру 
системи до реальних потреб опалювання 
приміщення, таким чином встановлюючи 
точну бажану температуру приміщення зі 
значною економією ресурсів. Пульт CARV2 
живиться безпосередньо від котла через ті 
ж самі 2 проводи, що служать для передачі 
даних між котлом та пристроєм.

ДК Super Comando Amico Remoto (Super CAR)Пульт Amico RemotoV2 (CARV2)
Цифровий хронотермостат  On / Off

TM-MAX/MIN = Range  
обрана температура 
подавання
TE = зовнішня температура.

ЗОВНІШНІЙ ДАТЧИК
Виправляє температуру подачі у залежності від зовнішньої температури 

та встановленої користувачем температури опалення.
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1.8 ЗОВНІШНІЙ ДАТЧИК 
ТЕМПЕРАТУРИ (ОПЦІОНАЛЬНО).

Котельний агрегат передбачає використання 
зовнішнього датчика (Мал. 1-5), що надається 
у складі додаткового комплекту (Опція). Для 
встановлення зовнішнього датчика, зверніть-
ся до відповідної інструкції.
Зонд може бути під’єднаний безпосередньо 
до електричної системи котла і автоматич-
но знижувати максимальну температуру 
у подавальній системі у міру підвищення 
температури зовнішнього повітря з метою 
регулювання подавання тепла у систему 
опалення залежно від змін зовнішньої тем-
ператури. Зовнішній зонд при під’єднанні 
працює незалежно від присутності чи типу 
використовуваного хронотермостата при-
міщення і може працювати у комбинації з 
хронотермостатом Immergas. Відповідність 
між температурою подавання системи і 
зовнішньою температурою визначається 
параметрами, заданими у меню «M5» в 
пункті «P66» за кривими, наведеними на 
графіку нижче (мал. 1-6). Електричне з'єд-
нання зовнішнього датчика слід виконувати 
на затискачі 38 та 39 на електронній схемі 
котельного агрегату (Мал. 3-2).

Важлива інформація: якщо система роз-
ділена на зони за допомогою спеціального 
комплекту, пристрій ДК CARV2 або Super CAR 
має використовуватись з вимкненою власною 
функцією кліматичного терморегулювання, 
тобто його потрібно встановити в режим 
«увімк./вимк.» (On/Off).

Електричне під’єднання пульта дистан-
ційного керування CARV2, Super CAR або 
хронотермостата On/Off (увімк./вимк.) 
(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 керу-
вання CARV2 або Super CAR має бути під’єд-
нане через клеми IN+ і IN– до клем 42 і 43 
на електронній платі (в котлі) з видаленням 
перемички X40 і дотриманням полярності 
(мал. 3-2). З'єднання з невірною полярністю 
не призводить до пошкодження CARV2, але 
при цьому він не працює. До котельної уста-
новки можна під’єднати лише один пульт 
дистанційного управління.

Важлива інформація: при використанні 
ДК Comando Amico RemotoV2 до котла ма-
ють бути підведені дві окремі лінії згідно 
діючих правил щодо 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.

1.7 ПУЛЬТИ ДИСТАНЦІЙНОГО 
КЕРУВАННЯ І ПРОГРАМОВАНІ 
ХРОНОТЕРМОСТАТИ 
(ОПЦІОНАЛЬНО).

Котел може працювати з хронотермостатами 
приміщень або з дистанційним керуванням.
Ці компоненти Immergas доступні як опціо-
нальні комплекти, виконані окремо від котла 
і доступні за запитом.
Всі хронотермостати Immergas під'єднуються 
за допомогою лише 2 проводів. Уважно про-
читайте інструкції з установлення та експлуа-
тації, що містяться в комплекті з аксесуаром.
• Цифровий хронотермостат Immergas On/

Off (увімк./вимк.) (мал. 1-3). Хронотермос-
тат дозволяє:

 - встановити два значення кімнатної тем-
ператури : одне - на день (комфортна 
температура) і одне - на ніч (знижена 
температура);

 - встановити тижневий графік з чотирма 
вмиканнями та вимиканнями в день;

 - вибрати бажаний варіант роботи із різних 
можливих варіантів:

  - ручний режим (з регулюванням темпе-
ратури).

  - автоматичний режим (з встановленою 
програмою).

  - вимушений автоматичний режимі 
(тимчасова зміна температури в авто-
матичній програмі).

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

• Доступні два типи пристроїв дистанцій-
ного керування: Comando Amico RemotoV2 
(CARV2) (мал. 1-3) і Super Comando Amico 
Remoto (Super CAR) (мал. 1-4) — обидва 
можуть працювати з кліматичними хро-
нотермостатами. Панель хронотермостата 
дозволяє користувачеві додатково до 
функцій, описаних у попередньому абзаці, 
дистанційно контролювати всю важливу 
інформацію стосовно роботи котла і сис-
теми опалення з можливістю зручного 
змінення параметрів, встановлених раніше, 
без необхідності переміщення у місце, де 
встановлений котел. Пульт оснащений 
автодіагностикою для відображення на 
дисплеї можливих аномалій в роботі котла. 
Кліматичний хронотермостат, що вбудо-
ваний в пульт дистанційного управління, 
дозволяє пристосувати робочу температуру 
системи до реальних потреб опалювання 
приміщення, таким чином встановлюючи 
точну бажану температуру приміщення зі 
значною економією ресурсів. Пульт CARV2 
живиться безпосередньо від котла через ті 
ж самі 2 проводи, що служать для передачі 
даних між котлом та пристроєм.

ДК Super Comando Amico Remoto (Super CAR)Пульт Amico RemotoV2 (CARV2)
Цифровий хронотермостат  On / Off

TM-MAX/MIN = Range  
обрана температура 
подавання
TE = зовнішня температура.

ЗОВНІШНІЙ ДАТЧИК
Виправляє температуру подачі у залежності від зовнішньої температури 

та встановленої користувачем температури опалення.
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1.8 ЗОВНІШНІЙ ДАТЧИК 
ТЕМПЕРАТУРИ (ОПЦІОНАЛЬНО).

Котельний агрегат передбачає використання 
зовнішнього датчика (Мал. 1-5), що надається 
у складі додаткового комплекту (Опція). Для 
встановлення зовнішнього датчика, зверніть-
ся до відповідної інструкції.
Зонд може бути під’єднаний безпосередньо 
до електричної системи котла і автоматич-
но знижувати максимальну температуру 
у подавальній системі у міру підвищення 
температури зовнішнього повітря з метою 
регулювання подавання тепла у систему 
опалення залежно від змін зовнішньої тем-
ператури. Зовнішній зонд при під’єднанні 
працює незалежно від присутності чи типу 
використовуваного хронотермостата при-
міщення і може працювати у комбинації з 
хронотермостатом Immergas. Відповідність 
між температурою подавання системи і 
зовнішньою температурою визначається 
параметрами, заданими у меню «M5» в 
пункті «P66» за кривими, наведеними на 
графіку нижче (мал. 1-6). Електричне з'єд-
нання зовнішнього датчика слід виконувати 
на затискачі 38 та 39 на електронній схемі 
котельного агрегату (Мал. 3-2).

Важлива інформація: якщо система роз-
ділена на зони за допомогою спеціального 
комплекту, пристрій ДК CARV2 або Super CAR 
має використовуватись з вимкненою власною 
функцією кліматичного терморегулювання, 
тобто його потрібно встановити в режим 
«увімк./вимк.» (On/Off).

Електричне під’єднання пульта дистан-
ційного керування CARV2, Super CAR або 
хронотермостата On/Off (увімк./вимк.) 
(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 керу-
вання CARV2 або Super CAR має бути під’єд-
нане через клеми IN+ і IN– до клем 42 і 43 
на електронній платі (в котлі) з видаленням 
перемички X40 і дотриманням полярності 
(мал. 3-2). З'єднання з невірною полярністю 
не призводить до пошкодження CARV2, але 
при цьому він не працює. До котельної уста-
новки можна під’єднати лише один пульт 
дистанційного управління.

Важлива інформація: при використанні 
ДК Comando Amico RemotoV2 до котла ма-
ють бути підведені дві окремі лінії згідно 
діючих правил щодо 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.

1.7 ПУЛЬТИ ДИСТАНЦІЙНОГО 
КЕРУВАННЯ І ПРОГРАМОВАНІ 
ХРОНОТЕРМОСТАТИ 
(ОПЦІОНАЛЬНО).

Котел може працювати з хронотермостатами 
приміщень або з дистанційним керуванням.
Ці компоненти Immergas доступні як опціо-
нальні комплекти, виконані окремо від котла 
і доступні за запитом.
Всі хронотермостати Immergas під'єднуються 
за допомогою лише 2 проводів. Уважно про-
читайте інструкції з установлення та експлуа-
тації, що містяться в комплекті з аксесуаром.
• Цифровий хронотермостат Immergas On/

Off (увімк./вимк.) (мал. 1-3). Хронотермос-
тат дозволяє:

 - встановити два значення кімнатної тем-
ператури : одне - на день (комфортна 
температура) і одне - на ніч (знижена 
температура);

 - встановити тижневий графік з чотирма 
вмиканнями та вимиканнями в день;

 - вибрати бажаний варіант роботи із різних 
можливих варіантів:

  - ручний режим (з регулюванням темпе-
ратури).

  - автоматичний режим (з встановленою 
програмою).

  - вимушений автоматичний режимі 
(тимчасова зміна температури в авто-
матичній програмі).

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

• Доступні два типи пристроїв дистанцій-
ного керування: Comando Amico RemotoV2 
(CARV2) (мал. 1-3) і Super Comando Amico 
Remoto (Super CAR) (мал. 1-4) — обидва 
можуть працювати з кліматичними хро-
нотермостатами. Панель хронотермостата 
дозволяє користувачеві додатково до 
функцій, описаних у попередньому абзаці, 
дистанційно контролювати всю важливу 
інформацію стосовно роботи котла і сис-
теми опалення з можливістю зручного 
змінення параметрів, встановлених раніше, 
без необхідності переміщення у місце, де 
встановлений котел. Пульт оснащений 
автодіагностикою для відображення на 
дисплеї можливих аномалій в роботі котла. 
Кліматичний хронотермостат, що вбудо-
ваний в пульт дистанційного управління, 
дозволяє пристосувати робочу температуру 
системи до реальних потреб опалювання 
приміщення, таким чином встановлюючи 
точну бажану температуру приміщення зі 
значною економією ресурсів. Пульт CARV2 
живиться безпосередньо від котла через ті 
ж самі 2 проводи, що служать для передачі 
даних між котлом та пристроєм.

ДК Super Comando Amico Remoto (Super CAR)Пульт Amico RemotoV2 (CARV2)
Цифровий хронотермостат  On / Off

TM-MAX/MIN = Range  
обрана температура 
подавання
TE = зовнішня температура.

ЗОВНІШНІЙ ДАТЧИК
Виправляє температуру подачі у залежності від зовнішньої температури 

та встановленої користувачем температури опалення.
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1.8 ЗОВНІШНІЙ ДАТЧИК 
ТЕМПЕРАТУРИ (ОПЦІОНАЛЬНО).

Котельний агрегат передбачає використання 
зовнішнього датчика (Мал. 1-5), що надається 
у складі додаткового комплекту (Опція). Для 
встановлення зовнішнього датчика, зверніть-
ся до відповідної інструкції.
Зонд може бути під’єднаний безпосередньо 
до електричної системи котла і автоматич-
но знижувати максимальну температуру 
у подавальній системі у міру підвищення 
температури зовнішнього повітря з метою 
регулювання подавання тепла у систему 
опалення залежно від змін зовнішньої тем-
ператури. Зовнішній зонд при під’єднанні 
працює незалежно від присутності чи типу 
використовуваного хронотермостата при-
міщення і може працювати у комбинації з 
хронотермостатом Immergas. Відповідність 
між температурою подавання системи і 
зовнішньою температурою визначається 
параметрами, заданими у меню «M5» в 
пункті «P66» за кривими, наведеними на 
графіку нижче (мал. 1-6). Електричне з'єд-
нання зовнішнього датчика слід виконувати 
на затискачі 38 та 39 на електронній схемі 
котельного агрегату (Мал. 3-2).

Важлива інформація: якщо система роз-
ділена на зони за допомогою спеціального 
комплекту, пристрій ДК CARV2 або Super CAR 
має використовуватись з вимкненою власною 
функцією кліматичного терморегулювання, 
тобто його потрібно встановити в режим 
«увімк./вимк.» (On/Off).

Електричне під’єднання пульта дистан-
ційного керування CARV2, Super CAR або 
хронотермостата On/Off (увімк./вимк.) 
(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 керу-
вання CARV2 або Super CAR має бути під’єд-
нане через клеми IN+ і IN– до клем 42 і 43 
на електронній платі (в котлі) з видаленням 
перемички X40 і дотриманням полярності 
(мал. 3-2). З'єднання з невірною полярністю 
не призводить до пошкодження CARV2, але 
при цьому він не працює. До котельної уста-
новки можна під’єднати лише один пульт 
дистанційного управління.

Важлива інформація: при використанні 
ДК Comando Amico RemotoV2 до котла ма-
ють бути підведені дві окремі лінії згідно 
діючих правил щодо 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.

1.7 ПУЛЬТИ ДИСТАНЦІЙНОГО 
КЕРУВАННЯ І ПРОГРАМОВАНІ 
ХРОНОТЕРМОСТАТИ 
(ОПЦІОНАЛЬНО).

Котел може працювати з хронотермостатами 
приміщень або з дистанційним керуванням.
Ці компоненти Immergas доступні як опціо-
нальні комплекти, виконані окремо від котла 
і доступні за запитом.
Всі хронотермостати Immergas під'єднуються 
за допомогою лише 2 проводів. Уважно про-
читайте інструкції з установлення та експлуа-
тації, що містяться в комплекті з аксесуаром.
• Цифровий хронотермостат Immergas On/

Off (увімк./вимк.) (мал. 1-3). Хронотермос-
тат дозволяє:

 - встановити два значення кімнатної тем-
ператури : одне - на день (комфортна 
температура) і одне - на ніч (знижена 
температура);

 - встановити тижневий графік з чотирма 
вмиканнями та вимиканнями в день;

 - вибрати бажаний варіант роботи із різних 
можливих варіантів:

  - ручний режим (з регулюванням темпе-
ратури).

  - автоматичний режим (з встановленою 
програмою).

  - вимушений автоматичний режимі 
(тимчасова зміна температури в авто-
матичній програмі).

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

• Доступні два типи пристроїв дистанцій-
ного керування: Comando Amico RemotoV2 
(CARV2) (мал. 1-3) і Super Comando Amico 
Remoto (Super CAR) (мал. 1-4) — обидва 
можуть працювати з кліматичними хро-
нотермостатами. Панель хронотермостата 
дозволяє користувачеві додатково до 
функцій, описаних у попередньому абзаці, 
дистанційно контролювати всю важливу 
інформацію стосовно роботи котла і сис-
теми опалення з можливістю зручного 
змінення параметрів, встановлених раніше, 
без необхідності переміщення у місце, де 
встановлений котел. Пульт оснащений 
автодіагностикою для відображення на 
дисплеї можливих аномалій в роботі котла. 
Кліматичний хронотермостат, що вбудо-
ваний в пульт дистанційного управління, 
дозволяє пристосувати робочу температуру 
системи до реальних потреб опалювання 
приміщення, таким чином встановлюючи 
точну бажану температуру приміщення зі 
значною економією ресурсів. Пульт CARV2 
живиться безпосередньо від котла через ті 
ж самі 2 проводи, що служать для передачі 
даних між котлом та пристроєм.

ДК Super Comando Amico Remoto (Super CAR)Пульт Amico RemotoV2 (CARV2)
Цифровий хронотермостат  On / Off

TM-MAX/MIN = Range  
обрана температура 
подавання
TE = зовнішня температура.

ЗОВНІШНІЙ ДАТЧИК
Виправляє температуру подачі у залежності від зовнішньої температури 

та встановленої користувачем температури опалення.
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1.8 ЗОВНІШНІЙ ДАТЧИК 
ТЕМПЕРАТУРИ (ОПЦІОНАЛЬНО).

Котельний агрегат передбачає використання 
зовнішнього датчика (Мал. 1-5), що надається 
у складі додаткового комплекту (Опція). Для 
встановлення зовнішнього датчика, зверніть-
ся до відповідної інструкції.
Зонд може бути під’єднаний безпосередньо 
до електричної системи котла і автоматич-
но знижувати максимальну температуру 
у подавальній системі у міру підвищення 
температури зовнішнього повітря з метою 
регулювання подавання тепла у систему 
опалення залежно від змін зовнішньої тем-
ператури. Зовнішній зонд при під’єднанні 
працює незалежно від присутності чи типу 
використовуваного хронотермостата при-
міщення і може працювати у комбинації з 
хронотермостатом Immergas. Відповідність 
між температурою подавання системи і 
зовнішньою температурою визначається 
параметрами, заданими у меню «M5» в 
пункті «P66» за кривими, наведеними на 
графіку нижче (мал. 1-6). Електричне з'єд-
нання зовнішнього датчика слід виконувати 
на затискачі 38 та 39 на електронній схемі 
котельного агрегату (Мал. 3-2).

Важлива інформація: якщо система роз-
ділена на зони за допомогою спеціального 
комплекту, пристрій ДК CARV2 або Super CAR 
має використовуватись з вимкненою власною 
функцією кліматичного терморегулювання, 
тобто його потрібно встановити в режим 
«увімк./вимк.» (On/Off).

Електричне під’єднання пульта дистан-
ційного керування CARV2, Super CAR або 
хронотермостата On/Off (увімк./вимк.) 
(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 керу-
вання CARV2 або Super CAR має бути під’єд-
нане через клеми IN+ і IN– до клем 42 і 43 
на електронній платі (в котлі) з видаленням 
перемички X40 і дотриманням полярності 
(мал. 3-2). З'єднання з невірною полярністю 
не призводить до пошкодження CARV2, але 
при цьому він не працює. До котельної уста-
новки можна під’єднати лише один пульт 
дистанційного управління.

Важлива інформація: при використанні 
ДК Comando Amico RemotoV2 до котла ма-
ють бути підведені дві окремі лінії згідно 
діючих правил щодо 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.

1.7 ПУЛЬТИ ДИСТАНЦІЙНОГО 
КЕРУВАННЯ І ПРОГРАМОВАНІ 
ХРОНОТЕРМОСТАТИ 
(ОПЦІОНАЛЬНО).

Котел може працювати з хронотермостатами 
приміщень або з дистанційним керуванням.
Ці компоненти Immergas доступні як опціо-
нальні комплекти, виконані окремо від котла 
і доступні за запитом.
Всі хронотермостати Immergas під'єднуються 
за допомогою лише 2 проводів. Уважно про-
читайте інструкції з установлення та експлуа-
тації, що містяться в комплекті з аксесуаром.
• Цифровий хронотермостат Immergas On/

Off (увімк./вимк.) (мал. 1-3). Хронотермос-
тат дозволяє:

 - встановити два значення кімнатної тем-
ператури : одне - на день (комфортна 
температура) і одне - на ніч (знижена 
температура);

 - встановити тижневий графік з чотирма 
вмиканнями та вимиканнями в день;

 - вибрати бажаний варіант роботи із різних 
можливих варіантів:

  - ручний режим (з регулюванням темпе-
ратури).

  - автоматичний режим (з встановленою 
програмою).

  - вимушений автоматичний режимі 
(тимчасова зміна температури в авто-
матичній програмі).

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

• Доступні два типи пристроїв дистанцій-
ного керування: Comando Amico RemotoV2 
(CARV2) (мал. 1-3) і Super Comando Amico 
Remoto (Super CAR) (мал. 1-4) — обидва 
можуть працювати з кліматичними хро-
нотермостатами. Панель хронотермостата 
дозволяє користувачеві додатково до 
функцій, описаних у попередньому абзаці, 
дистанційно контролювати всю важливу 
інформацію стосовно роботи котла і сис-
теми опалення з можливістю зручного 
змінення параметрів, встановлених раніше, 
без необхідності переміщення у місце, де 
встановлений котел. Пульт оснащений 
автодіагностикою для відображення на 
дисплеї можливих аномалій в роботі котла. 
Кліматичний хронотермостат, що вбудо-
ваний в пульт дистанційного управління, 
дозволяє пристосувати робочу температуру 
системи до реальних потреб опалювання 
приміщення, таким чином встановлюючи 
точну бажану температуру приміщення зі 
значною економією ресурсів. Пульт CARV2 
живиться безпосередньо від котла через ті 
ж самі 2 проводи, що служать для передачі 
даних між котлом та пристроєм.

ДК Super Comando Amico Remoto (Super CAR)Пульт Amico RemotoV2 (CARV2)
Цифровий хронотермостат  On / Off

TM-MAX/MIN = Range  
обрана температура 
подавання
TE = зовнішня температура.

ЗОВНІШНІЙ ДАТЧИК
Виправляє температуру подачі у залежності від зовнішньої температури 

та встановленої користувачем температури опалення.
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1.7 MANDOS REMOTOS Y 
CRONOTERMOSTATOS AMBIENTE 
(ACCESORIOS).

La caldera está preparada para ser conectada a 
cronotermostatos ambiente y a sonda exterior. 
Estos componentes Immergas están disponibles 
como kit aparte de la caldera y se suministran 
bajo pedido. Todos los cronotermostatos Im-
mergas se conectan con 2 únicos hilos. Leer 
con atención las instrucciones de montaje y uso 
contenidas en el kit accesorio
• Cronotermostato digital Immergas On/Off 

(Fig. 1-3). El cronotermostato permite:
 - configurar dos valores de temperatura 

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

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

 - seleccionar el estado de funcionamiento 
deseado entre las diferentes alternativas:

  - Funcionamiento manual (con temperatura 
regulable).

  - Funcionamiento automático (con programa 
configurado).

  - Funcionamiento automático forzado 
(modificando momentáneamente la tem-
peratura del programa automático).

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

• Están disponibles 2 tipos de mandos remotos: 
Comando Amico RemotoV2 (CARV2) (Fig. 1-3) 
y Super Comando Amico Remoto (Super CAR) 
(Fig. 1-4) ambos actúan como cronotermos-
tatos climáticos. Éstos permiten al usuario, 
además de disponer de las funciones explicadas 
en el punto precedente, tener bajo control y, 
sobretodo, al alcance mano, toda la informa-
ción importante relativa al funcionamiento del 
aparato y de la instalación de calefacción, con 
la posibilidad de actuar cómodamente sobre 
los parámetros configurados anteriormente sin 
necesidad de ir al lugar donde está instalado el 
aparato. El panel del Comando Amico Remo-
toV2 dispone de un sistema de autodiagnóstico 
que muestra en el display cualquier anomalía de 
funcionamiento de la caldera. El cronotermos-
tato climático incorporado en el panel remoto 
permite ajustar la temperatura de descarga al 
circuito de calefacción según las necesidades 
efectivas del ambiente a calefaccionar, de 
manera que se pueda obtener exactamente el 
valor de temperatura ambiente que se desea, 
con evidente ahorro de los costes de gestión. 
El CARV2 está directamente alimentado por la 
caldera, a través de los mismos 2 hilos que sir-
ven para la transmisión de datos entre caldera 
y el dispositivo.

Importante: en caso de instalación de calefacción 
dividida en zonas mediante el correspondiente 
kit, el CARV2 y el Super CAR deben ser utilizados 
excluyendo la función de termorregulación climá-
tica, es decir, configurándolos en modo On/Off.
Conexión eléctrica CARV2, Super CAR o crono-
termostato On/Off (Accesorios). Las operacio-
nes descritas a continuación sólo pueden efectuarse 
tras haber cortado la tensión de alimentación del 
aparato. Si se dispone de , debe ser conectado a 
los bornes 40 y 41 eliminando el puente X40 (Fig. 
3-2). Comprobar que el contacto del termostato 
On/Off sea de tipo “limpio”, es decir, indepen-
diente de la tensión de red, en caso contrario 
se dañará la tarjeta electrónica de regulación. 
Si se dispone de CARV2 o Super CAR, debe ser 
conectado a través de los bornes IN+ e IN- a los 
bornes 42 y 43, eliminando el puente X40 en la 
tarjeta electrónica (en caldera) y respetando la 
polaridad, (Fig. 3-2). La conexión con polaridad 
errónea, aunque no daña al CARV2, no permite 
su funcionamiento. Sólo es posible conectar a la 
caldera un único mando remoto.
Importante: para utilizar el Comando Amico 
RemotoV2 es obligatorio preparar dos líneas 
separadas como establecen las normas vigentes 
relativas a instalaciones eléctricas. Ninguna 
tubería unida a la caldera debe servir de toma 
de tierra de la instalación eléctrica o telefónica. 
Comprobar este aspecto antes de conectar eléc-
tricamente la caldera

1.8 SONDA EXTERIOR DE 
TEMPERATURA (ACCESORIO).

La caldera está preparada para la aplicación de la 
sonda externa (Fig. 1-5) que está disponible come 
kit opcional. Para colocar la sonda externa con-
sulte el manual de instrucciones correspondiente.
Esta sonda (Fig. 1-5) se puede conectar directa 
mente a la instalación eléctrica de la caldera, 
permitiendo reducir automáticamente la tem-
peratura máxima de salida a la instalación de 
calefacción cuando aumenta la temperatura 
exterior, de forma que el calor proporcionado 
a la instalación se ajuste a las variaciones de la 
temperatura exterior. La sonda exterior actúa 
siempre que está conectada, independientemente 
de que exista o no cronotermostato ambiente y 
de cuál sea su tipo, pudiendo funcionar en com-
binación con los cronotermostatos Immergas. La 
relación entre la temperatura de descarga para 
calefacción y la temperatura exterior depende de 
los parámetros configurados en el menú “M5” en 
el apartado “P66”, según las curvas representadas 
en el diagrama (Fig. 1-6). La conexión eléctrica 
de la sonda exterior debe ser realizada con los 
bornes 38 y 39 de la tarjeta electrónica de la 
caldera (Fig. 3-2).

On/Off digital timer thermostat.
Comando Amico Remoto remote controlV2 (CARV2) Super Comando Amico Remoto remote control  

(Super CAR)

SONDA EXTERIOR
Corrección de temperatura de descarga en función de la temperatura exterior

y de la regulación de temperatura calefacción efectuada por el usuario.

TM-MAX/MIN = Rango temp. 
desc. seleccionado.
TE = Temperatura exterior.
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TM-MAX/MIN = Режим выбранной 
темп. подаваемой воды.
TE = Внешняя температурв.

ВНЕШНИЙ ЗОНД
Считывает  корректирование температуры подачи  в зависимости от внешней 

температуры и регулирования польхователем  температуры отопления.

Цифровой хронотермостат Вкл/Выкл
Дистанционное Управление ДругV2 (CARV2) Супер Дистанционное Управление 

Друг (Супер CAR)

1.7 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ХРОНОТЕРМОСТАТ 
ПОМЕЩЕНИЯ (ОПЦИЯ).

Бойлер предусмотрен для подключения 
хронотермостатов помещения и внешнего 
зонда. Настоящие компаненты Immergas 
доступны как комплекты отдельные от 
бойлера, и поставляются по заказу.
В с е  х р о н о т е р м о с т а т ы  I m m e r g a s 
подсоединяються 2 проводами. Прочитать 
внимательно инструкцию по установке 
и эксплуатации оснащённую с данным 
комплектом
• Цифровой хронотермостат Immergas Вкл/

Выкл (Илл. 1-3). Хронотермостат позволя-
ет:

 - установить 2 значения температуры поме-
щения: дневное (температура - комфорт) 
и ночное (пониженная температура);

 - устанавливать недельную программу с 
четырьмя ежедневными включениями и 
выключениями;

 - выбрать желаемый режим работы среди 
различных вариантов:

  - ручной режим (с регулируемой темпе-
ратурой).

  - автоматический режим (с установлен-
ной программой).

  - принудительный автоматический ре-
жим (с временным изменением темпе-
ратуры автоматической программы).

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

• В наличии имеются 2 типа дистанционного 
управления “Дистанционное Управление 
Друг” (CARV2)  (Илл.  1-3) и “Супер 
Дис т а нционно е  Упр а вление  Дру г” 
(Super CAR) (Илл. 1-4) оба работают 
от климатичесих хронотермастатов. 
Хронотермастатические панели позволяют 
пользователю кроме вышеуказанных 
функций, иметь под контролем, а главное 
под рукой, всю необходимую информацию   
о т н о с и т е л ь н о  р а б о т ы  а г р е г а т а  и 
термической установки с возможностью 
заменить в любой момент предварительно 
введённые параметры не перемещаясь 
при этом т уда, 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. CARV2 
питается непосредственно от котла с 
помощью тех же 2 проводов, которые 
служат для передачи данных между котлом 
и устройством.

Важно:  Если установка разделена на 
зоны с помощью специального комплекта 
C A RV 2 и  Su p e r  C A R ,  д ол же н  б ы т ь 
использован без функции климатического 
терморегулирования, то есть, работая в 
режиме Вкл/Выкл. 

Электрические подключение CARV2, 
Super CAR или хронотермостата Вкл/
Выкл (Опция). Нижеописанные операцие 
д о л ж н ы  б а т ь  п р о и з в е д е н н ы  п о с л е 
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. CARV2 
или Super CAR 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 Друг, но препятствует его 
работе.. К бойлеру можно подключить только 
одну дистанционную панель.

В а ж н о :  В  с л у ч а е  и с п о л ь з о в а н и я 
Д ис т а н ц ион ног о  у п р а в ле н и я  Д р у г, 
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.

1.8 ВНЕШНИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
ЗОНД (ОПЦИЯ).

На бойлер возможна установка внешнего 
зонда (Илл. 1-5), который имеется в наличии 
в виде факультативного комплекта. При 
установке внешнего датчика ознакомьтесь с 
вкладышем с инструкциями.
Н а с т о я щ и й  з о н д  п о д с о е д е н я е т с я 
непосредственно к бойлеру и позволяет 
автоматически уменьшать максимальную 
температуру подачи водопроводной воды при 
повышении внешней температуры, таким 
образом, тепло поставляемое установкой 
зависит от внешней температуры. Работа 
внешнего зонда не зависит от наличия или 
от типа  используемлго хронотермостата 
помещения, и может работать при наличие  
хронотермостатов Immergas. Соотношение 
между температурой подоваемой воды 
на установку и внешней температурой, 
определяется параметрами установленнами 
в меню “M5” функцией  “P66” 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).
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TM-MAX/MIN = Режим выбранной 
темп. подаваемой воды.
TE = Внешняя температурв.

ВНЕШНИЙ ЗОНД
Считывает  корректирование температуры подачи  в зависимости от внешней 

температуры и регулирования польхователем  температуры отопления.

Цифровой хронотермостат Вкл/Выкл
Дистанционное Управление ДругV2 (CARV2) Супер Дистанционное Управление 

Друг (Супер CAR)

1.7 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ХРОНОТЕРМОСТАТ 
ПОМЕЩЕНИЯ (ОПЦИЯ).

Бойлер предусмотрен для подключения 
хронотермостатов помещения и внешнего 
зонда. Настоящие компаненты Immergas 
доступны как комплекты отдельные от 
бойлера, и поставляются по заказу.
В с е  х р о н о т е р м о с т а т ы  I m m e r g a s 
подсоединяються 2 проводами. Прочитать 
внимательно инструкцию по установке 
и эксплуатации оснащённую с данным 
комплектом
• Цифровой хронотермостат Immergas Вкл/

Выкл (Илл. 1-3). Хронотермостат позволя-
ет:

 - установить 2 значения температуры поме-
щения: дневное (температура - комфорт) 
и ночное (пониженная температура);

 - устанавливать недельную программу с 
четырьмя ежедневными включениями и 
выключениями;

 - выбрать желаемый режим работы среди 
различных вариантов:

  - ручной режим (с регулируемой темпе-
ратурой).

  - автоматический режим (с установлен-
ной программой).

  - принудительный автоматический ре-
жим (с временным изменением темпе-
ратуры автоматической программы).

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

• В наличии имеются 2 типа дистанционного 
управления “Дистанционное Управление 
Друг” (CARV2)  (Илл.  1-3) и “Супер 
Дис т а нционно е  Упр а вление  Дру г” 
(Super CAR) (Илл. 1-4) оба работают 
от климатичесих хронотермастатов. 
Хронотермастатические панели позволяют 
пользователю кроме вышеуказанных 
функций, иметь под контролем, а главное 
под рукой, всю необходимую информацию   
о т н о с и т е л ь н о  р а б о т ы  а г р е г а т а  и 
термической установки с возможностью 
заменить в любой момент предварительно 
введённые параметры не перемещаясь 
при этом т уда, 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. CARV2 
питается непосредственно от котла с 
помощью тех же 2 проводов, которые 
служат для передачи данных между котлом 
и устройством.

Важно:  Если установка разделена на 
зоны с помощью специального комплекта 
C A RV 2 и  Su p e r  C A R ,  д ол же н  б ы т ь 
использован без функции климатического 
терморегулирования, то есть, работая в 
режиме Вкл/Выкл. 

Электрические подключение CARV2, 
Super CAR или хронотермостата Вкл/
Выкл (Опция). Нижеописанные операцие 
д о л ж н ы  б а т ь  п р о и з в е д е н н ы  п о с л е 
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. CARV2 
или Super CAR 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 Друг, но препятствует его 
работе.. К бойлеру можно подключить только 
одну дистанционную панель.

В а ж н о :  В  с л у ч а е  и с п о л ь з о в а н и я 
Д ис т а н ц ион ног о  у п р а в ле н и я  Д р у г, 
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.

1.8 ВНЕШНИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
ЗОНД (ОПЦИЯ).

На бойлер возможна установка внешнего 
зонда (Илл. 1-5), который имеется в наличии 
в виде факультативного комплекта. При 
установке внешнего датчика ознакомьтесь с 
вкладышем с инструкциями.
Н а с т о я щ и й  з о н д  п о д с о е д е н я е т с я 
непосредственно к бойлеру и позволяет 
автоматически уменьшать максимальную 
температуру подачи водопроводной воды при 
повышении внешней температуры, таким 
образом, тепло поставляемое установкой 
зависит от внешней температуры. Работа 
внешнего зонда не зависит от наличия или 
от типа  используемлго хронотермостата 
помещения, и может работать при наличие  
хронотермостатов Immergas. Соотношение 
между температурой подоваемой воды 
на установку и внешней температурой, 
определяется параметрами установленнами 
в меню “M5” функцией  “P66” 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).
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 Хронотермостат питается от 2 щелочных 
батареек 1,5 В типа LR 6.
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управления “Дистанционное Управление 
Друг” (CARV2)  (Илл.  1-3) и “Супер 
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функций, иметь под контролем, а главное 
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при этом т уда, где был установлен 
агрегат. Панель оснащена самоконтролем, 
который отображает на дисплее все 
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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. CARV2 
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должен никогда быть использован как  
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телефонной линии. Убедиться в этом перед 
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температуру подачи водопроводной воды при 
повышении внешней температуры, таким 
образом, тепло поставляемое установкой 
зависит от внешней температуры. Работа 
внешнего зонда не зависит от наличия или 
от типа  используемлго хронотермостата 
помещения, и может работать при наличие  
хронотермостатов Immergas. Соотношение 
между температурой подоваемой воды 
на установку и внешней температурой, 
определяется параметрами установленнами 
в меню “M5” функцией  “P66” 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).
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1.7 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.
• Immergas On/Off digital chrono-thermostat 

(Fig. 1-3). The chrono-thermostat allows:
 - to set two room temperature values: one for 

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

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

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

  - manual operation (with adjustable 
temperature).

  - automatic operation (with set program).
  - forced automatic operation (temporarily 

modifying the temperature of the automatic 
program).

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

• There are two types of Digital Remote ControlV2 
(CARV2) (Fig. 1-3) and Super Remote Friend 
Control (Super CAR) (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 CARV2 is fed directly by the 
boiler by means of the same 2 wires used for the 
transmission of data between boiler and device.

Important: If the system is subdivided into 
zones using the relevant kit, the CARV2 and 
the Super CAR must be used with its climate 
thermostat function disabled, i.e. it must be set 
to On/Off mode.

CARV2, Super CAR or On/Off chronothermostat 
electric connection (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 circuit board would be damaged. The 
eventual CARV2 or Super CAR 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 
CARV2. 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 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.

1.8 EXTERNAL TEMPERATURE PROBE 
(OPTIONAL).

The boiler is designed for the application of the 
external temperature probe (Fig. 1-5), which is 
available as an optional kit.  Refer to the relative 
instruction sheet for positioning of the external 
probe.
This probe (Fig. 1-5) 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 Immergas 
chronothermostats). The correlation between 
system delivery temperature and outside 
temperature is determined by the parameters 
set in the “M5” menu under “P66” according to 
the curves represented 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).

EXTERNAL PROBE
Delivery temperature correction laws Depending on the external  
temperature and user adjustments of the heating temperature.

TM-MAX/MIN = Selected delivery 
temp. range.
TE = External temperature.

Comando Amico Remoto remote controlV2 (CARV2)
On/Off digital timer thermostat.

Super Comando Amico Remoto remote control  
(Super CAR)
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 - Zeus Superior 28 kW: встановити на отвір 
повітрозабору профільовану металеву 
пластину для розділення повітря на впу-
ску.

 - Zeus Superior 32 kW: встановити на отвір 
повітрозабору профільовану металеву 
пластину для розділення повітря на впу-
ску.

Встановити фланець Ø 80 виводу на вну-
трішній центральний отвір котла, вставити 
ущільнювач та затягнути гвинтами, що 
надаються в комплекті. Встановіть верхню 
кришку, закріпіть її 4 гвинтами, що нада-
ються в комплекті, підклавши відповідні 
прокладки. Вставте до упору коліно 90° Ø 80 
кінцем, що вставляється, (гладким) у горло-
вину (з манжетними ущільненнями) фланця 
Ø 80, закріпіть його металевою пластиною і 
затягніть затискачом, що є у комплекті, впев-
нившись у закріпленні 4 вступів прокладки. 
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 гори-
зонтальна) може бути подовжена максимум 
до12 м лінійних використовуючи ізольовані 
труби (Мал. 1-26). Щоб запобігти проблемі 
утворення конденсату димових газів внаслі-
док їх охолодження через стінку, необхідно 
обмежити довжину звичайного трубопроводу 
впуску Ø 80 (без ізоляції) лише 5 метрами 
(Мал. 1-23).

 ЗОВНІШНЯ УСТАНОВКА В 
ЧАСТКОВО ЗАХИЩЕНОМУ 
МІСЦІ.

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

Примітка:  даний тип вс тановлення 
можливий лише за наявності дозволу у країні 
встановлення пристрою.

Примітка: таке компонування пристрою 
допускається, якщо це дозволено законодав-
ством, що діє у країні призначення пристрою.

• Конфігурація типу B з відкритою камерою 
та примусовою тягою.

У цій конфігурації, необхідно встановити спе-
ціальний вивід (присутній у всмоктуючому 
комплекті для даної установки), який буде 
прикріплений до внутрішнього отвору котла 
(Мал. 1-9). Всмоктування повітря є прямим 
з середовища, в якому встановлений котел і 
викидання газу проводиться через димохід 
каміну, або безпосередньо назовні.
Котельний агрегат з такою конфігурацією 
виходить з заводу вже за класом типу “B22”.
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 пови-
нен бути виведений до окремого димоходу 
або безпосередньо в атмосферу назовні.

Слід дотримуватися всіх чинних технічних 
норм.

• Монтаж комплекту покриття. (Мал. 1-9) 
Видалити з отвору повітрозабору кришку 
і ущільнення.

 - Zeus Superior 24 kW: залишити отвір по-
вітрозабору відкритим.

1.9 СИСТЕМИ ДИМОВИДАЛЕННЯ 
IMMERGAS.

Компанія Immergas пропонує, окремо від 
котлів, різноманітні рішення на встановлення 
терміналів забору повітря та відведення димо-
вих газів, без яких робота котла неможлива.

Увага: Котел має встановлюватися тільки ра-
зом з пристроєм забору повітря та відведення 
димових газів, оригінальних від компанії 
Immergas. Цей димар можна розпізнати за 
спеціальними розпізнавальним знаком та 
надписом: "Не для конденсаційних котлів".

Трубопроводи для відведення димових газів 
не повинні перебувати у контакті з легкоза-
ймистими матеріалами або поблизу від них, 
крім того, вони не повинні перетинати буді-
вельні конструкції або стіни з легкозаймистих 
матеріалів.

• Коефіцієнт опору та еквівалентних довжин. 
Кожен компонент системи димових труб має 
Коефіцієнт опору, визначений шляхом екс-
периментальних випробувань та наведений 
у таблиці нижче. Коефіцієнт опору окремих 
компонентів не залежить від типу котла, на 
якому він встановлений, і є безрозмірною ве-
личиною. Натомість він залежить від темпе-
ратури 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 кот-
ли 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 реалізації найрізноманітніших 
конфігурацій димоходів.

 Монтаж ущільнень.  Для правильного 
розташування манжетних ущільнювачів на 
ліктях і подовженнях, необхідно дотримува-
тися напрямку монтажу, що зображений на 
малюнку (Мал. 1-7).

Комплект кришок містить:
 1 шт. - Термоформована кришка
 1 шт. - Щільна стопорна пластина
 1 шт. - Ущільнення
 1 шт. - Хомут для стискування прокладки
 1 шт. - Профільована пластина для Zeus Superior 28 kW
 1 шт. - Плоска пластина для Zeus Superior 32 kW
Комплект терміналу містить:
1 шт. - Ущільнення
1 шт. - Фланець Ø 80 для відведення димових газів
1 шт. - Коліно 90° Ø 80
1 шт. - Труба для відведення димових газів Ø 80
1 шт. - Кільцева прокладка
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 - Zeus Superior 28 kW: встановити на отвір 
повітрозабору профільовану металеву 
пластину для розділення повітря на впу-
ску.

 - Zeus Superior 32 kW: встановити на отвір 
повітрозабору профільовану металеву 
пластину для розділення повітря на впу-
ску.

Встановити фланець Ø 80 виводу на вну-
трішній центральний отвір котла, вставити 
ущільнювач та затягнути гвинтами, що 
надаються в комплекті. Встановіть верхню 
кришку, закріпіть її 4 гвинтами, що нада-
ються в комплекті, підклавши відповідні 
прокладки. Вставте до упору коліно 90° Ø 80 
кінцем, що вставляється, (гладким) у горло-
вину (з манжетними ущільненнями) фланця 
Ø 80, закріпіть його металевою пластиною і 
затягніть затискачом, що є у комплекті, впев-
нившись у закріпленні 4 вступів прокладки. 
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 гори-
зонтальна) може бути подовжена максимум 
до12 м лінійних використовуючи ізольовані 
труби (Мал. 1-26). Щоб запобігти проблемі 
утворення конденсату димових газів внаслі-
док їх охолодження через стінку, необхідно 
обмежити довжину звичайного трубопроводу 
впуску Ø 80 (без ізоляції) лише 5 метрами 
(Мал. 1-23).

 ЗОВНІШНЯ УСТАНОВКА В 
ЧАСТКОВО ЗАХИЩЕНОМУ 
МІСЦІ.

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

Примітка:  даний тип вс тановлення 
можливий лише за наявності дозволу у країні 
встановлення пристрою.

Примітка: таке компонування пристрою 
допускається, якщо це дозволено законодав-
ством, що діє у країні призначення пристрою.

• Конфігурація типу B з відкритою камерою 
та примусовою тягою.

У цій конфігурації, необхідно встановити спе-
ціальний вивід (присутній у всмоктуючому 
комплекті для даної установки), який буде 
прикріплений до внутрішнього отвору котла 
(Мал. 1-9). Всмоктування повітря є прямим 
з середовища, в якому встановлений котел і 
викидання газу проводиться через димохід 
каміну, або безпосередньо назовні.
Котельний агрегат з такою конфігурацією 
виходить з заводу вже за класом типу “B22”.
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 пови-
нен бути виведений до окремого димоходу 
або безпосередньо в атмосферу назовні.

Слід дотримуватися всіх чинних технічних 
норм.

• Монтаж комплекту покриття. (Мал. 1-9) 
Видалити з отвору повітрозабору кришку 
і ущільнення.

 - Zeus Superior 24 kW: залишити отвір по-
вітрозабору відкритим.

1.9 СИСТЕМИ ДИМОВИДАЛЕННЯ 
IMMERGAS.

Компанія Immergas пропонує, окремо від 
котлів, різноманітні рішення на встановлення 
терміналів забору повітря та відведення димо-
вих газів, без яких робота котла неможлива.

Увага: Котел має встановлюватися тільки ра-
зом з пристроєм забору повітря та відведення 
димових газів, оригінальних від компанії 
Immergas. Цей димар можна розпізнати за 
спеціальними розпізнавальним знаком та 
надписом: "Не для конденсаційних котлів".

Трубопроводи для відведення димових газів 
не повинні перебувати у контакті з легкоза-
ймистими матеріалами або поблизу від них, 
крім того, вони не повинні перетинати буді-
вельні конструкції або стіни з легкозаймистих 
матеріалів.

• Коефіцієнт опору та еквівалентних довжин. 
Кожен компонент системи димових труб має 
Коефіцієнт опору, визначений шляхом екс-
периментальних випробувань та наведений 
у таблиці нижче. Коефіцієнт опору окремих 
компонентів не залежить від типу котла, на 
якому він встановлений, і є безрозмірною ве-
личиною. Натомість він залежить від темпе-
ратури 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 кот-
ли 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 реалізації найрізноманітніших 
конфігурацій димоходів.

 Монтаж ущільнень.  Для правильного 
розташування манжетних ущільнювачів на 
ліктях і подовженнях, необхідно дотримува-
тися напрямку монтажу, що зображений на 
малюнку (Мал. 1-7).

Комплект кришок містить:
 1 шт. - Термоформована кришка
 1 шт. - Щільна стопорна пластина
 1 шт. - Ущільнення
 1 шт. - Хомут для стискування прокладки
 1 шт. - Профільована пластина для Zeus Superior 28 kW
 1 шт. - Плоска пластина для Zeus Superior 32 kW
Комплект терміналу містить:
1 шт. - Ущільнення
1 шт. - Фланець Ø 80 для відведення димових газів
1 шт. - Коліно 90° Ø 80
1 шт. - Труба для відведення димових газів Ø 80
1 шт. - Кільцева прокладка
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 - Zeus Superior 28 kW: встановити на отвір 
повітрозабору профільовану металеву 
пластину для розділення повітря на впу-
ску.

 - Zeus Superior 32 kW: встановити на отвір 
повітрозабору профільовану металеву 
пластину для розділення повітря на впу-
ску.

Встановити фланець Ø 80 виводу на вну-
трішній центральний отвір котла, вставити 
ущільнювач та затягнути гвинтами, що 
надаються в комплекті. Встановіть верхню 
кришку, закріпіть її 4 гвинтами, що нада-
ються в комплекті, підклавши відповідні 
прокладки. Вставте до упору коліно 90° Ø 80 
кінцем, що вставляється, (гладким) у горло-
вину (з манжетними ущільненнями) фланця 
Ø 80, закріпіть його металевою пластиною і 
затягніть затискачом, що є у комплекті, впев-
нившись у закріпленні 4 вступів прокладки. 
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 гори-
зонтальна) може бути подовжена максимум 
до12 м лінійних використовуючи ізольовані 
труби (Мал. 1-26). Щоб запобігти проблемі 
утворення конденсату димових газів внаслі-
док їх охолодження через стінку, необхідно 
обмежити довжину звичайного трубопроводу 
впуску Ø 80 (без ізоляції) лише 5 метрами 
(Мал. 1-23).

 ЗОВНІШНЯ УСТАНОВКА В 
ЧАСТКОВО ЗАХИЩЕНОМУ 
МІСЦІ.

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

Примітка:  даний тип вс тановлення 
можливий лише за наявності дозволу у країні 
встановлення пристрою.

Примітка: таке компонування пристрою 
допускається, якщо це дозволено законодав-
ством, що діє у країні призначення пристрою.

• Конфігурація типу B з відкритою камерою 
та примусовою тягою.

У цій конфігурації, необхідно встановити спе-
ціальний вивід (присутній у всмоктуючому 
комплекті для даної установки), який буде 
прикріплений до внутрішнього отвору котла 
(Мал. 1-9). Всмоктування повітря є прямим 
з середовища, в якому встановлений котел і 
викидання газу проводиться через димохід 
каміну, або безпосередньо назовні.
Котельний агрегат з такою конфігурацією 
виходить з заводу вже за класом типу “B22”.
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 пови-
нен бути виведений до окремого димоходу 
або безпосередньо в атмосферу назовні.

Слід дотримуватися всіх чинних технічних 
норм.

• Монтаж комплекту покриття. (Мал. 1-9) 
Видалити з отвору повітрозабору кришку 
і ущільнення.

 - Zeus Superior 24 kW: залишити отвір по-
вітрозабору відкритим.

1.9 СИСТЕМИ ДИМОВИДАЛЕННЯ 
IMMERGAS.

Компанія Immergas пропонує, окремо від 
котлів, різноманітні рішення на встановлення 
терміналів забору повітря та відведення димо-
вих газів, без яких робота котла неможлива.

Увага: Котел має встановлюватися тільки ра-
зом з пристроєм забору повітря та відведення 
димових газів, оригінальних від компанії 
Immergas. Цей димар можна розпізнати за 
спеціальними розпізнавальним знаком та 
надписом: "Не для конденсаційних котлів".

Трубопроводи для відведення димових газів 
не повинні перебувати у контакті з легкоза-
ймистими матеріалами або поблизу від них, 
крім того, вони не повинні перетинати буді-
вельні конструкції або стіни з легкозаймистих 
матеріалів.

• Коефіцієнт опору та еквівалентних довжин. 
Кожен компонент системи димових труб має 
Коефіцієнт опору, визначений шляхом екс-
периментальних випробувань та наведений 
у таблиці нижче. Коефіцієнт опору окремих 
компонентів не залежить від типу котла, на 
якому він встановлений, і є безрозмірною ве-
личиною. Натомість він залежить від темпе-
ратури 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 кот-
ли 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 реалізації найрізноманітніших 
конфігурацій димоходів.

 Монтаж ущільнень.  Для правильного 
розташування манжетних ущільнювачів на 
ліктях і подовженнях, необхідно дотримува-
тися напрямку монтажу, що зображений на 
малюнку (Мал. 1-7).

Комплект кришок містить:
 1 шт. - Термоформована кришка
 1 шт. - Щільна стопорна пластина
 1 шт. - Ущільнення
 1 шт. - Хомут для стискування прокладки
 1 шт. - Профільована пластина для Zeus Superior 28 kW
 1 шт. - Плоска пластина для Zeus Superior 32 kW
Комплект терміналу містить:
1 шт. - Ущільнення
1 шт. - Фланець Ø 80 для відведення димових газів
1 шт. - Коліно 90° Ø 80
1 шт. - Труба для відведення димових газів Ø 80
1 шт. - Кільцева прокладка
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 - Zeus Superior 28 kW: встановити на отвір 
повітрозабору профільовану металеву 
пластину для розділення повітря на впу-
ску.

 - Zeus Superior 32 kW: встановити на отвір 
повітрозабору профільовану металеву 
пластину для розділення повітря на впу-
ску.

Встановити фланець Ø 80 виводу на вну-
трішній центральний отвір котла, вставити 
ущільнювач та затягнути гвинтами, що 
надаються в комплекті. Встановіть верхню 
кришку, закріпіть її 4 гвинтами, що нада-
ються в комплекті, підклавши відповідні 
прокладки. Вставте до упору коліно 90° Ø 80 
кінцем, що вставляється, (гладким) у горло-
вину (з манжетними ущільненнями) фланця 
Ø 80, закріпіть його металевою пластиною і 
затягніть затискачом, що є у комплекті, впев-
нившись у закріпленні 4 вступів прокладки. 
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 гори-
зонтальна) може бути подовжена максимум 
до12 м лінійних використовуючи ізольовані 
труби (Мал. 1-26). Щоб запобігти проблемі 
утворення конденсату димових газів внаслі-
док їх охолодження через стінку, необхідно 
обмежити довжину звичайного трубопроводу 
впуску Ø 80 (без ізоляції) лише 5 метрами 
(Мал. 1-23).

 ЗОВНІШНЯ УСТАНОВКА В 
ЧАСТКОВО ЗАХИЩЕНОМУ 
МІСЦІ.

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

Примітка:  даний тип вс тановлення 
можливий лише за наявності дозволу у країні 
встановлення пристрою.

Примітка: таке компонування пристрою 
допускається, якщо це дозволено законодав-
ством, що діє у країні призначення пристрою.

• Конфігурація типу B з відкритою камерою 
та примусовою тягою.

У цій конфігурації, необхідно встановити спе-
ціальний вивід (присутній у всмоктуючому 
комплекті для даної установки), який буде 
прикріплений до внутрішнього отвору котла 
(Мал. 1-9). Всмоктування повітря є прямим 
з середовища, в якому встановлений котел і 
викидання газу проводиться через димохід 
каміну, або безпосередньо назовні.
Котельний агрегат з такою конфігурацією 
виходить з заводу вже за класом типу “B22”.
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 пови-
нен бути виведений до окремого димоходу 
або безпосередньо в атмосферу назовні.

Слід дотримуватися всіх чинних технічних 
норм.

• Монтаж комплекту покриття. (Мал. 1-9) 
Видалити з отвору повітрозабору кришку 
і ущільнення.

 - Zeus Superior 24 kW: залишити отвір по-
вітрозабору відкритим.

1.9 СИСТЕМИ ДИМОВИДАЛЕННЯ 
IMMERGAS.

Компанія Immergas пропонує, окремо від 
котлів, різноманітні рішення на встановлення 
терміналів забору повітря та відведення димо-
вих газів, без яких робота котла неможлива.

Увага: Котел має встановлюватися тільки ра-
зом з пристроєм забору повітря та відведення 
димових газів, оригінальних від компанії 
Immergas. Цей димар можна розпізнати за 
спеціальними розпізнавальним знаком та 
надписом: "Не для конденсаційних котлів".

Трубопроводи для відведення димових газів 
не повинні перебувати у контакті з легкоза-
ймистими матеріалами або поблизу від них, 
крім того, вони не повинні перетинати буді-
вельні конструкції або стіни з легкозаймистих 
матеріалів.

• Коефіцієнт опору та еквівалентних довжин. 
Кожен компонент системи димових труб має 
Коефіцієнт опору, визначений шляхом екс-
периментальних випробувань та наведений 
у таблиці нижче. Коефіцієнт опору окремих 
компонентів не залежить від типу котла, на 
якому він встановлений, і є безрозмірною ве-
личиною. Натомість він залежить від темпе-
ратури 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 кот-
ли 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 реалізації найрізноманітніших 
конфігурацій димоходів.

 Монтаж ущільнень.  Для правильного 
розташування манжетних ущільнювачів на 
ліктях і подовженнях, необхідно дотримува-
тися напрямку монтажу, що зображений на 
малюнку (Мал. 1-7).

Комплект кришок містить:
 1 шт. - Термоформована кришка
 1 шт. - Щільна стопорна пластина
 1 шт. - Ущільнення
 1 шт. - Хомут для стискування прокладки
 1 шт. - Профільована пластина для Zeus Superior 28 kW
 1 шт. - Плоска пластина для Zeus Superior 32 kW
Комплект терміналу містить:
1 шт. - Ущільнення
1 шт. - Фланець Ø 80 для відведення димових газів
1 шт. - Коліно 90° Ø 80
1 шт. - Труба для відведення димових газів Ø 80
1 шт. - Кільцева прокладка
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 - Zeus Superior 28 kW: встановити на отвір 
повітрозабору профільовану металеву 
пластину для розділення повітря на впу-
ску.

 - Zeus Superior 32 kW: встановити на отвір 
повітрозабору профільовану металеву 
пластину для розділення повітря на впу-
ску.

Встановити фланець Ø 80 виводу на вну-
трішній центральний отвір котла, вставити 
ущільнювач та затягнути гвинтами, що 
надаються в комплекті. Встановіть верхню 
кришку, закріпіть її 4 гвинтами, що нада-
ються в комплекті, підклавши відповідні 
прокладки. Вставте до упору коліно 90° Ø 80 
кінцем, що вставляється, (гладким) у горло-
вину (з манжетними ущільненнями) фланця 
Ø 80, закріпіть його металевою пластиною і 
затягніть затискачом, що є у комплекті, впев-
нившись у закріпленні 4 вступів прокладки. 
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 гори-
зонтальна) може бути подовжена максимум 
до12 м лінійних використовуючи ізольовані 
труби (Мал. 1-26). Щоб запобігти проблемі 
утворення конденсату димових газів внаслі-
док їх охолодження через стінку, необхідно 
обмежити довжину звичайного трубопроводу 
впуску Ø 80 (без ізоляції) лише 5 метрами 
(Мал. 1-23).

 ЗОВНІШНЯ УСТАНОВКА В 
ЧАСТКОВО ЗАХИЩЕНОМУ 
МІСЦІ.

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

Примітка:  даний тип вс тановлення 
можливий лише за наявності дозволу у країні 
встановлення пристрою.

Примітка: таке компонування пристрою 
допускається, якщо це дозволено законодав-
ством, що діє у країні призначення пристрою.

• Конфігурація типу B з відкритою камерою 
та примусовою тягою.

У цій конфігурації, необхідно встановити спе-
ціальний вивід (присутній у всмоктуючому 
комплекті для даної установки), який буде 
прикріплений до внутрішнього отвору котла 
(Мал. 1-9). Всмоктування повітря є прямим 
з середовища, в якому встановлений котел і 
викидання газу проводиться через димохід 
каміну, або безпосередньо назовні.
Котельний агрегат з такою конфігурацією 
виходить з заводу вже за класом типу “B22”.
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 пови-
нен бути виведений до окремого димоходу 
або безпосередньо в атмосферу назовні.

Слід дотримуватися всіх чинних технічних 
норм.

• Монтаж комплекту покриття. (Мал. 1-9) 
Видалити з отвору повітрозабору кришку 
і ущільнення.

 - Zeus Superior 24 kW: залишити отвір по-
вітрозабору відкритим.

1.9 СИСТЕМИ ДИМОВИДАЛЕННЯ 
IMMERGAS.

Компанія Immergas пропонує, окремо від 
котлів, різноманітні рішення на встановлення 
терміналів забору повітря та відведення димо-
вих газів, без яких робота котла неможлива.

Увага: Котел має встановлюватися тільки ра-
зом з пристроєм забору повітря та відведення 
димових газів, оригінальних від компанії 
Immergas. Цей димар можна розпізнати за 
спеціальними розпізнавальним знаком та 
надписом: "Не для конденсаційних котлів".

Трубопроводи для відведення димових газів 
не повинні перебувати у контакті з легкоза-
ймистими матеріалами або поблизу від них, 
крім того, вони не повинні перетинати буді-
вельні конструкції або стіни з легкозаймистих 
матеріалів.

• Коефіцієнт опору та еквівалентних довжин. 
Кожен компонент системи димових труб має 
Коефіцієнт опору, визначений шляхом екс-
периментальних випробувань та наведений 
у таблиці нижче. Коефіцієнт опору окремих 
компонентів не залежить від типу котла, на 
якому він встановлений, і є безрозмірною ве-
личиною. Натомість він залежить від темпе-
ратури 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 кот-
ли 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 реалізації найрізноманітніших 
конфігурацій димоходів.

 Монтаж ущільнень.  Для правильного 
розташування манжетних ущільнювачів на 
ліктях і подовженнях, необхідно дотримува-
тися напрямку монтажу, що зображений на 
малюнку (Мал. 1-7).

Комплект кришок містить:
 1 шт. - Термоформована кришка
 1 шт. - Щільна стопорна пластина
 1 шт. - Ущільнення
 1 шт. - Хомут для стискування прокладки
 1 шт. - Профільована пластина для Zeus Superior 28 kW
 1 шт. - Плоска пластина для Zeus Superior 32 kW
Комплект терміналу містить:
1 шт. - Ущільнення
1 шт. - Фланець Ø 80 для відведення димових газів
1 шт. - Коліно 90° Ø 80
1 шт. - Труба для відведення димових газів Ø 80
1 шт. - Кільцева прокладка
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 - Zeus Superior 28 kW: встановити на отвір 
повітрозабору профільовану металеву 
пластину для розділення повітря на впу-
ску.

 - Zeus Superior 32 kW: встановити на отвір 
повітрозабору профільовану металеву 
пластину для розділення повітря на впу-
ску.

Встановити фланець Ø 80 виводу на вну-
трішній центральний отвір котла, вставити 
ущільнювач та затягнути гвинтами, що 
надаються в комплекті. Встановіть верхню 
кришку, закріпіть її 4 гвинтами, що нада-
ються в комплекті, підклавши відповідні 
прокладки. Вставте до упору коліно 90° Ø 80 
кінцем, що вставляється, (гладким) у горло-
вину (з манжетними ущільненнями) фланця 
Ø 80, закріпіть його металевою пластиною і 
затягніть затискачом, що є у комплекті, впев-
нившись у закріпленні 4 вступів прокладки. 
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 гори-
зонтальна) може бути подовжена максимум 
до12 м лінійних використовуючи ізольовані 
труби (Мал. 1-26). Щоб запобігти проблемі 
утворення конденсату димових газів внаслі-
док їх охолодження через стінку, необхідно 
обмежити довжину звичайного трубопроводу 
впуску Ø 80 (без ізоляції) лише 5 метрами 
(Мал. 1-23).

 ЗОВНІШНЯ УСТАНОВКА В 
ЧАСТКОВО ЗАХИЩЕНОМУ 
МІСЦІ.

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

Примітка:  даний тип вс тановлення 
можливий лише за наявності дозволу у країні 
встановлення пристрою.

Примітка: таке компонування пристрою 
допускається, якщо це дозволено законодав-
ством, що діє у країні призначення пристрою.

• Конфігурація типу B з відкритою камерою 
та примусовою тягою.

У цій конфігурації, необхідно встановити спе-
ціальний вивід (присутній у всмоктуючому 
комплекті для даної установки), який буде 
прикріплений до внутрішнього отвору котла 
(Мал. 1-9). Всмоктування повітря є прямим 
з середовища, в якому встановлений котел і 
викидання газу проводиться через димохід 
каміну, або безпосередньо назовні.
Котельний агрегат з такою конфігурацією 
виходить з заводу вже за класом типу “B22”.
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 пови-
нен бути виведений до окремого димоходу 
або безпосередньо в атмосферу назовні.

Слід дотримуватися всіх чинних технічних 
норм.

• Монтаж комплекту покриття. (Мал. 1-9) 
Видалити з отвору повітрозабору кришку 
і ущільнення.

 - Zeus Superior 24 kW: залишити отвір по-
вітрозабору відкритим.

1.9 СИСТЕМИ ДИМОВИДАЛЕННЯ 
IMMERGAS.

Компанія Immergas пропонує, окремо від 
котлів, різноманітні рішення на встановлення 
терміналів забору повітря та відведення димо-
вих газів, без яких робота котла неможлива.

Увага: Котел має встановлюватися тільки ра-
зом з пристроєм забору повітря та відведення 
димових газів, оригінальних від компанії 
Immergas. Цей димар можна розпізнати за 
спеціальними розпізнавальним знаком та 
надписом: "Не для конденсаційних котлів".

Трубопроводи для відведення димових газів 
не повинні перебувати у контакті з легкоза-
ймистими матеріалами або поблизу від них, 
крім того, вони не повинні перетинати буді-
вельні конструкції або стіни з легкозаймистих 
матеріалів.

• Коефіцієнт опору та еквівалентних довжин. 
Кожен компонент системи димових труб має 
Коефіцієнт опору, визначений шляхом екс-
периментальних випробувань та наведений 
у таблиці нижче. Коефіцієнт опору окремих 
компонентів не залежить від типу котла, на 
якому він встановлений, і є безрозмірною ве-
личиною. Натомість він залежить від темпе-
ратури 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 кот-
ли 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 реалізації найрізноманітніших 
конфігурацій димоходів.

 Монтаж ущільнень.  Для правильного 
розташування манжетних ущільнювачів на 
ліктях і подовженнях, необхідно дотримува-
тися напрямку монтажу, що зображений на 
малюнку (Мал. 1-7).

Комплект кришок містить:
 1 шт. - Термоформована кришка
 1 шт. - Щільна стопорна пластина
 1 шт. - Ущільнення
 1 шт. - Хомут для стискування прокладки
 1 шт. - Профільована пластина для Zeus Superior 28 kW
 1 шт. - Плоска пластина для Zeus Superior 32 kW
Комплект терміналу містить:
1 шт. - Ущільнення
1 шт. - Фланець Ø 80 для відведення димових газів
1 шт. - Коліно 90° Ø 80
1 шт. - Труба для відведення димових газів Ø 80
1 шт. - Кільцева прокладка
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1.9 SISTEMAS DE TOMA DE AIRE 
Y EVACUACIÓN DE HUMOS 
IMMERGAS.

Immergas suministra, por separado de las cal-
deras, distintas soluciones para la instalación de 
terminales de aspiración de aire y de descarga de 
humos sin los que la caldera no puede funcionar.

Atención: la caldera sólo puede ser instalada 
conjuntamente con un dispositivo de aspira-
ción de aire y de descarga de humos que sea 
original Immergas, como está previsto por la 
normativa. Estas piezas se identifican por una 
marca distintiva que contiene la nota: “no para 
calderas de condensación”.

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

• Factores de resistencia y longitudes equivalen-
tes. Cada componente de toma de aire/evacua-
ción de humos tiene un Factor de resistencia 
determinado por pruebas experimentales que 
recoge la tabla siguiente. El Factor de resistencia 
de cada componente es independiente del tipo 
de caldera en la que se monte y es una magni-
tud adimensional. Depende, en cambio, de la 
temperatura de los fluidos que pasan dentro 
del conducto y, por lo tanto, varía en función 
de si son empleados en la aspiración de aire o 
en la salida de humos. Cada componente tiene 
asociada una resistencia que corresponde a una 
determinada longitud en metros de tubo del 
mismo diámetro, llamada longitud equivalen-
te, que se obtiene a partir de la relación entre 
los Factores de resistencia. Todas las calderas 
tienen un Factor de resistencia máximo que 
puede medirse experimentalmente y que se 
define igual a 100. El Factor de resistencia 
máximo admisible corresponde a la resistencia 
obtenida con la máxima longitud admisible de 
tubos para todos los tipos de Kit Terminal. El 
conjunto de esta información permite efectuar 
cálculos para el planteo de distintas soluciones 
de toma de aire/evacuación de humos.

Colocación de las juntas de doble labio. 
Para colocar juntas de labio en los codos y exten-
siones, es necesario seguir el sentido de montaje 
representado en la figura (Fig. 1-7).

1.10 INSTALACIÓN EXTERIOR 
EN LUGAR PARCIALMENTE 
PROTEGIDO.

Importante: por lugar parcialmente protegido 
se entiende aquél en que la caldera no está 
expuesta a la acción directa ni a la penetración 
de precipitaciones atmosféricas (lluvia, nieve, 
granizo, etc...)

• Configuración tipo B con cámara abierta y 
tiro forzado.

En esta configuración es necesario utilizar el 
correspondiente terminal (presente en el kit de 
aspiración de la instalación), que será colocado 
en el orificio más hacia el interior de la caldera 
(Fig. 1-9). El aire es aspirado directamente del 
ambiente en que está ubicada la caldera y los hu-
mos son evacuados en una chimenea individual 
o directamente al exterior.
La caldera en esta configuración está clasificada 
como tipo B22.
En esta configuración:
- El aire es aspirado directamente del ambiente 

en que está ubicada la caldera, la cual sólo 
puede estar instalada y funcionar en locales 
permanentemente ventilados;

- la evacuación de humos debe ser mediante 
chimenea individual o directamente al exterior.

Deben ser respetadas las normas técnicas vi-
gentes.

• Montaje del kit cubierta. (Fig. 1-9) Desmontar 
del foro de aspiración el tapón y la junta ya 
presentes.

 - Zeus Superior 24 kW: dejar libre el orificio 
de aspiración.

 - Zeus Superior 28 kW: montar en el orificio de 
aspiración la lámina perfilada de regulación 
del aire de entrada.

 - Zeus Superior 32 kW: montar en el orificio 
de aspiración la lámina plana de regulación 
del aire de entrada.

Montar el collarín Ø 80 de descarga en el orificio 
más interior de la caldera, colocando antes la jun-
ta presente en el kit y apretando el conjunto con 
los tornillos suministrados. Colocar la cubierta 
y fijarla con los 4 tornillos del kit, interponiendo 
las relativas juntas. Introducir el codo de 90° Ø 80 
con el lado macho (liso) dentro del lado hembra 
(con juntas de labio) del collarín Ø 80, hasta el 
tope, colocar la junta y deslizarla a lo largo del 
codo, fijándola por medio de la placa de chapa y 
apretándola mediante la abrazadera presente en 
el kit, asegurándose que queden bien sujetas las 
4 lengüetas de la junta.

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

Extensión máxima del tubo de descarga. El 
tubo de descarga (en vertical o en horizontal) 
puede ser alargado hasta medir como máximo 12 
m en línea recta, utilizando tubos aislados (Fig. 
1-26). Para evitar problemas de condensación de 
humos por enfriamiento a través de las paredes 
del tubo, es necesario limitar la longitud del tubo 
de descarga Ø 80 normal (no aislado) a no más de 
5 metros (Fig. 1-23).

El kit cubierta incluye:
 1 - Cubierta termoformada
 1 - Placa para fijación de la junta
 1 - Junta
 1 - Abrazadera de apriete de la junta
 1 - Lámina perfilada (Zeus Superior 28 kW)
 1 - Lámina plana (Zeus Superior 32 kW)
El kit terminal incluye:
 1 - Junta
 1 - Collarín Ø 80 de descarga
 1 - Codo 90° Ø 80
 1 - Tubo de descarga Ø 80
 1 - Anilla
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Комплект покрышки включает в себя:
 N° 1 - Термоформованную покрышку
 N° 1 - Пластинку для блокирования 
   прокладки
 N° 1 - Сальник
 N° 1 - Хомутик закрепляющий сальник
 N° 1 - Фасонный лист для  Zeus Superior 28 kW
 N° 1 - Плоский лист для  Zeus Superior 32 kW
Комплект выводного устройства 
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

1.9 СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ 
IMMERGAS.

Immergas поставляет отдельно от бойлеров, 
р а зли чные р ешения для  ус т а новки 
всасывания-дымоудаления, без которых 
бойлер не может работать.

Внимание: Бойлер должен быть установлен 
только вместе с оригинальным устройством 
устройством Immergas для всасывания 
в о з д у х а  и  д ы м о уд а л е н и я .  Д а н н о е 
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 температ у ры вещества,  которое 
протекает в его внутренней структуре, 
и изменяется в зависимости от того, 
происходит ли всасывание воздуха или 
дымоуда ления.  Каждый отдельный 
компанент име е т  сопрат тивление, 
с о о т в е т с т в у ю щ е е  о п р е д е л ё н н о м у 
значению в метрах трубы такого же 
диаметра; так назывемой  эквивалентной 
длине, получаемой от соотношения 
между соответствующими Факторами 
Сопративления. Все бойлеры имеют 
максимальный фактор сопротивления  
п ол у ч а е м ы й  оп ы т н ы м  п у т ё м   с о 
значением 100. Максимально допустимый 
Фактор Сопротивления соответствует 
о б н а р у ж е н н о м у  с о п р а т и в л е н и ю 
при максимально допустимой длине 
труб с каждой типологией комплектов 
выводов. Данная информация позволяет 
производить расчёты для проверки 
в озможнос ти создания ра зличных 

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).

1.10 УСТАНОВКА  БОЙЛЕРА ВО 
ВНЕШНЕМ, ЧАСТИЧНО 
ЗАЩИЩЁННОМ ПОМЕЩЕНИИ.

N.B.: Под частично защищённом помещением, 
подрозумевается  такое помещение, в 
которым бойлер не подвергнут прямому 
воздействию и прониканию атмосферных 
явлений (дождь, снег, град и т.д.).

Примечание: этот тип установки возможен 
лишь в случае, если это позволяет действу-
ющее в стране установки прибора законо-
дательство.

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

П ри  э т ой  конфи г у р а ц и и  не о бх од и мо 
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 настоящей 
конфигурацией:
- в с а с ы в а н и е  в о з д у х а  п р о и с х о д и т 

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

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

Должны быть соблюдены действующие 
технические нормы.

• Установка комплекта покрышки. (Илл. 1-9) 
Снять колпачок и набивку с всасывающего 
отаерстия.

 - Zeus Superior 24 kW:оставить свободным 
всасывающее отверстие.

 - Zeus Superior 28 kW: установить на 
всасывающее отверстие фасонный лист для  
фракционирования входящего воздуха. 

 - Zeus Superior 32 kW: установить на 
всасывающее отверстие плоский лист для  
фракционирования входящего воздуха.

Установить выхлопной фланец Ø 80 на самое 
внутреннее отверстие бойлера используя 
сальник входящий в комплект и закрутить 
винтами из оснащения. Установить верхнюю 
покрышку, прикрепляя её 4 болтами, входящими 
в оснащение и вставляя соотвествующие 
сальники. 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  из листового металла 
и затянуть с помощью  крепёжного хомутика, 
входящего в оснащение, убедиться при этом, что 
закреплены 4 язычка сальников. 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 
т ак  и  гориз онт а льная)  може т быть 
увеличена до максимального значения  12 
м прямолинейного участка, используя 
изолированные трубы (Fig.  1-26).  Во 
избежания проблем конденсирования 
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Комплект покрышки включает в себя:
 N° 1 - Термоформованную покрышку
 N° 1 - Пластинку для блокирования 
   прокладки
 N° 1 - Сальник
 N° 1 - Хомутик закрепляющий сальник
 N° 1 - Фасонный лист для  Zeus Superior 28 kW
 N° 1 - Плоский лист для  Zeus Superior 32 kW
Комплект выводного устройства 
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

1.9 СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ 
IMMERGAS.

Immergas поставляет отдельно от бойлеров, 
р а зли чные р ешения для  ус т а новки 
всасывания-дымоудаления, без которых 
бойлер не может работать.

Внимание: Бойлер должен быть установлен 
только вместе с оригинальным устройством 
устройством Immergas для всасывания 
в о з д у х а  и  д ы м о уд а л е н и я .  Д а н н о е 
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 температ у ры вещества,  которое 
протекает в его внутренней структуре, 
и изменяется в зависимости от того, 
происходит ли всасывание воздуха или 
дымоуда ления.  Каждый отдельный 
компанент име е т  сопрат тивление, 
с о о т в е т с т в у ю щ е е  о п р е д е л ё н н о м у 
значению в метрах трубы такого же 
диаметра; так назывемой  эквивалентной 
длине, получаемой от соотношения 
между соответствующими Факторами 
Сопративления. Все бойлеры имеют 
максимальный фактор сопротивления  
п ол у ч а е м ы й  оп ы т н ы м  п у т ё м   с о 
значением 100. Максимально допустимый 
Фактор Сопротивления соответствует 
о б н а р у ж е н н о м у  с о п р а т и в л е н и ю 
при максимально допустимой длине 
труб с каждой типологией комплектов 
выводов. Данная информация позволяет 
производить расчёты для проверки 
в озможнос ти создания ра зличных 

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).

1.10 УСТАНОВКА  БОЙЛЕРА ВО 
ВНЕШНЕМ, ЧАСТИЧНО 
ЗАЩИЩЁННОМ ПОМЕЩЕНИИ.

N.B.: Под частично защищённом помещением, 
подрозумевается  такое помещение, в 
которым бойлер не подвергнут прямому 
воздействию и прониканию атмосферных 
явлений (дождь, снег, град и т.д.).

Примечание: этот тип установки возможен 
лишь в случае, если это позволяет действу-
ющее в стране установки прибора законо-
дательство.

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

П ри  э т ой  конфи г у р а ц и и  не о бх од и мо 
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 настоящей 
конфигурацией:
- в с а с ы в а н и е  в о з д у х а  п р о и с х о д и т 

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

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

Должны быть соблюдены действующие 
технические нормы.

• Установка комплекта покрышки. (Илл. 1-9) 
Снять колпачок и набивку с всасывающего 
отаерстия.

 - Zeus Superior 24 kW:оставить свободным 
всасывающее отверстие.

 - Zeus Superior 28 kW: установить на 
всасывающее отверстие фасонный лист для  
фракционирования входящего воздуха. 

 - Zeus Superior 32 kW: установить на 
всасывающее отверстие плоский лист для  
фракционирования входящего воздуха.

Установить выхлопной фланец Ø 80 на самое 
внутреннее отверстие бойлера используя 
сальник входящий в комплект и закрутить 
винтами из оснащения. Установить верхнюю 
покрышку, прикрепляя её 4 болтами, входящими 
в оснащение и вставляя соотвествующие 
сальники. 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  из листового металла 
и затянуть с помощью  крепёжного хомутика, 
входящего в оснащение, убедиться при этом, что 
закреплены 4 язычка сальников. 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 
т ак  и  гориз онт а льная)  може т быть 
увеличена до максимального значения  12 
м прямолинейного участка, используя 
изолированные трубы (Fig.  1-26).  Во 
избежания проблем конденсирования 
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Комплект покрышки включает в себя:
 N° 1 - Термоформованную покрышку
 N° 1 - Пластинку для блокирования 
   прокладки
 N° 1 - Сальник
 N° 1 - Хомутик закрепляющий сальник
 N° 1 - Фасонный лист для  Zeus Superior 28 kW
 N° 1 - Плоский лист для  Zeus Superior 32 kW
Комплект выводного устройства 
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

1.9 СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ 
IMMERGAS.

Immergas поставляет отдельно от бойлеров, 
р а зли чные р ешения для  ус т а новки 
всасывания-дымоудаления, без которых 
бойлер не может работать.

Внимание: Бойлер должен быть установлен 
только вместе с оригинальным устройством 
устройством Immergas для всасывания 
в о з д у х а  и  д ы м о уд а л е н и я .  Д а н н о е 
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 температ у ры вещества,  которое 
протекает в его внутренней структуре, 
и изменяется в зависимости от того, 
происходит ли всасывание воздуха или 
дымоуда ления.  Каждый отдельный 
компанент име е т  сопрат тивление, 
с о о т в е т с т в у ю щ е е  о п р е д е л ё н н о м у 
значению в метрах трубы такого же 
диаметра; так назывемой  эквивалентной 
длине, получаемой от соотношения 
между соответствующими Факторами 
Сопративления. Все бойлеры имеют 
максимальный фактор сопротивления  
п ол у ч а е м ы й  оп ы т н ы м  п у т ё м   с о 
значением 100. Максимально допустимый 
Фактор Сопротивления соответствует 
о б н а р у ж е н н о м у  с о п р а т и в л е н и ю 
при максимально допустимой длине 
труб с каждой типологией комплектов 
выводов. Данная информация позволяет 
производить расчёты для проверки 
в озможнос ти создания ра зличных 

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).

1.10 УСТАНОВКА  БОЙЛЕРА ВО 
ВНЕШНЕМ, ЧАСТИЧНО 
ЗАЩИЩЁННОМ ПОМЕЩЕНИИ.

N.B.: Под частично защищённом помещением, 
подрозумевается  такое помещение, в 
которым бойлер не подвергнут прямому 
воздействию и прониканию атмосферных 
явлений (дождь, снег, град и т.д.).

Примечание: этот тип установки возможен 
лишь в случае, если это позволяет действу-
ющее в стране установки прибора законо-
дательство.

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

П ри  э т ой  конфи г у р а ц и и  не о бх од и мо 
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 настоящей 
конфигурацией:
- в с а с ы в а н и е  в о з д у х а  п р о и с х о д и т 

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

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

Должны быть соблюдены действующие 
технические нормы.

• Установка комплекта покрышки. (Илл. 1-9) 
Снять колпачок и набивку с всасывающего 
отаерстия.

 - Zeus Superior 24 kW:оставить свободным 
всасывающее отверстие.

 - Zeus Superior 28 kW: установить на 
всасывающее отверстие фасонный лист для  
фракционирования входящего воздуха. 

 - Zeus Superior 32 kW: установить на 
всасывающее отверстие плоский лист для  
фракционирования входящего воздуха.

Установить выхлопной фланец Ø 80 на самое 
внутреннее отверстие бойлера используя 
сальник входящий в комплект и закрутить 
винтами из оснащения. Установить верхнюю 
покрышку, прикрепляя её 4 болтами, входящими 
в оснащение и вставляя соотвествующие 
сальники. 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  из листового металла 
и затянуть с помощью  крепёжного хомутика, 
входящего в оснащение, убедиться при этом, что 
закреплены 4 язычка сальников. 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 
т ак  и  гориз онт а льная)  може т быть 
увеличена до максимального значения  12 
м прямолинейного участка, используя 
изолированные трубы (Fig.  1-26).  Во 
избежания проблем конденсирования 
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1.9 IMMERGAS FLUE SYSTEMS.
Immergas supplies various solutions separately 
from the boiler regarding the installation 
of air intake terminals and flue extraction; 
fundamental for boiler operation.

Important: the boiler must only be installed 
together with an original 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 
flammable 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).

1.10 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..).

NOTE: this type of installation is only possible 
when permitted by the laws in force in the ap-
pliance’s country of destination.

• Configuration type B, open chamber and 
forced draught.

In this configuration the relevant terminal 
must be used (present in the suction kit for the 
installation in question) to be placed on the most 
internal hole of the boiler (Fig. 1-9). Suction of 
the air is direct from the environment in which 
the boiler is installed and the discharge of fumes 
in single flue or directly to the outside.
The boiler in this configuration is classified as
type B22.
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.

Therefore the technical regulations in force must 
be respected.

• Fitting the cover kit (Fig. 1-9) Remove the plug 
and the seal present from the hole.

 - Zeus Superior 24 kW: leave the suction hole 
free.

 - Zeus Superior 28 kW: mount the shaped 
sheet steel onto the inlet hole to divide the 
air entering.

 - Zeus Superior 32 kW: mount the flat sheet 
steel onto the inlet hole to divide the air 
entering.

Install the Ø 80 outlet flange on the central hole of 
the boiler, taking care to insert the seal supplied 
with the kit andtighten 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 
(vertical or horizontal) can be extended to a 
max. length of 12 m straight route, using insulated 
pipes (Fig. 1-26). 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. 1-23).

The cover kit includes:
 N°1 - Heat moulded cover
 N°1 - Seal clamping plate
 N°1 - Seal
 N°1 - Seal tightening band
 N°1 - Shaped sheet steel for Zeus Superior 28 kW
 N°1 - Flat sheet steel for Zeus Superior 32 kW
The terminal kit includes:
 N°1 - Seal
 N°1 - Exhaust flange Ø 80 
 N°1 - CBend90° Ø 80
 N°1 - Exhaust pipe Ø 80
 N°1 - Ring



10

1-10

М
О

Н
ТА

Ж
Н

И
К

К
О

РИ
С

ТУ
ВА

Ч
ТЕ

Х
Н

ІК

• 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 ущільнювачем 
з краями) попередньо встановленого 
елементу; таким чином забезпечуються 
герметичність та правильне приєднання 
елементів комплекту.

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

Залишивши встановлені бічні кришки, мож-
на встановити котел надворі без комплекту 
покриття. Встановлення здійснюється із за-
стосуванням концентричних горизонтальних 
комплектів повітрозабору/виведення газів 
Ø60/100, Ø80/125 і сепаратора 80/80.
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• Acoplamiento de tubos de extensión. Para 
acoplar otros elementos de la toma de aire/
evacuación de humos, proceder del siguiente 
modo: Introducir el lado macho (liso) del tubo 
o codo en el lado hembra (con juntas de labio) 
del elemento ya instalado, apretándolo hasta 
el fondo, de esta forma se conseguirá la unión 
estanca de todos los elementos.

• Montaje sin kit cubierta en un lugar parcial-
mente protegido (caldera tipo C).

Dejando montado el tapón lateral, es posible 
instalar el aparato en el exterior sin el kit cubierta. 
Para ello deben utilizarse los kit aspiración / 
descarga horizontales concéntricos Ø60/100, 
Ø80/125 y el separador Ø80/80.
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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. 1-23).

• С о е д и н е н и е  с ц е п л е н и е м  н а с а д о к 
удлинителей . Для того чтобы установить 
насадки удлинители с помощью сцепления 
на другие элементы выхлопной системы, 
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.

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

Оставляя монтированной боковую заглушку, 
возможно установить аппарат без комплекта 
покрышки. Установка происходит используя 
горизонтальные концентрические комплекты 
всасывания/дымоудаления Ø60/100, Ø80/125 
и сепараторы 80/80.
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• 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.

• 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.
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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
1 м м 2,8

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

1,3 м м 3,5
Для впуску повітря м 9,1

Для відведення димових газів 
м 7,0

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

газів 16,5
1 м м 2,8

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
м 2,8 м 7,6

Для впуску повітря м 20

відведення димових газів м 15

Кінцевий термінал виводної системи забору пові-
тря – викидання концентричного 
горизонтального Ø 60/100 

Забір та
Для відведення димо-

вих газів 32
1,9 м м 5,3

Забір повітря 14 м

Для відведення димових газів 
м 10,6

Кінцевий термінал виводної системи забору пові-
тря – викидання концентричного 
вертикального Ø 60/100

Забір та
Для відведення димо-

вих газів 41,7
2,5 м м 7

Для впуску повітря м 18

Відведення димових газів 14 м

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

вих газів 6
0,4 м м 1,0

Для впуску повітря м 2,6
Для відведення димових газів 

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

Для відведення димо-
вих газів 7,5

0,5 м 1,3 м
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

0,4 м м 1,0
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

м 2,0 м 5,5

Для впуску повітря м 14,3

Для відведення димових газів 
м 11,0

Кінцевий термінал виводної системи забору пові-
тря – викидання концентричного 
вертикального Ø 80/125

Забір та
Для відведення димо-

вих газів 26,5
1,6 м м 4,4

Забір повітря 11,5 м
Для відведення димових газів 

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

Забір та 
Для відведення димо-

вих газів 39
2,3 м м 6,5

Для впуску повітря м 16,9

Для відведення димових газів 
м 13

Кінцевий термінал виводної системи забору пові-
тря – викидання концентричного 
горизонтального Ø 80/125 

Забір та
Для відведення димо-

вих газів 34
м 2,0 м 5,6

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
м 0,8 м 2,2

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
0,1 м 0,3 м

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 0,1 м 0,4 м Забір повітря м 1,0

Для відведення димо-
вих газів 3 0,2 м 0,5 м Відведення димових газів 

1,0 м
Комплексний термінал для забору повітря Ø 80 1 м 
(з або без ізоляції) Для впуску повітря 5 0,3 м м 0,8 Забір повітря м 2,2

Кінець виводної системи всмоктування Ø 80 
Термінал вивідної системи Ø 80

Забір повітря 3 0,2 м 0,5 м Для впуску повітря м 1,3
Для відведення димо-

вих газів 2,5 0,1 м 0,4 м Відведення димових газів 
0,8 м

Коліно 90° Ø 80 Для впуску повітря 5 0,3 м м 0,8 Забір повітря м 2,2
Для відведення димо-

вих газів 6,5 0,4 м м 1,1 Відведення димових газів 
2,1 м

Коліно 45° Ø 80 Забір повітря 3 0,2 м 0,5 м Для впуску повітря м 1,3
Для відведення димо-

вих газів 4 0,2 м м 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
0,5 м 1,5 м

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
1 м м 2,8

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

1,3 м м 3,5
Для впуску повітря м 9,1

Для відведення димових газів 
м 7,0

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

газів 16,5
1 м м 2,8

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
м 2,8 м 7,6

Для впуску повітря м 20

відведення димових газів м 15

Кінцевий термінал виводної системи забору пові-
тря – викидання концентричного 
горизонтального Ø 60/100 

Забір та
Для відведення димо-

вих газів 32
1,9 м м 5,3

Забір повітря 14 м

Для відведення димових газів 
м 10,6

Кінцевий термінал виводної системи забору пові-
тря – викидання концентричного 
вертикального Ø 60/100

Забір та
Для відведення димо-

вих газів 41,7
2,5 м м 7

Для впуску повітря м 18

Відведення димових газів 14 м

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

вих газів 6
0,4 м м 1,0

Для впуску повітря м 2,6
Для відведення димових газів 

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

Для відведення димо-
вих газів 7,5

0,5 м 1,3 м
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

0,4 м м 1,0
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

м 2,0 м 5,5

Для впуску повітря м 14,3

Для відведення димових газів 
м 11,0

Кінцевий термінал виводної системи забору пові-
тря – викидання концентричного 
вертикального Ø 80/125

Забір та
Для відведення димо-

вих газів 26,5
1,6 м м 4,4

Забір повітря 11,5 м
Для відведення димових газів 

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

Забір та 
Для відведення димо-

вих газів 39
2,3 м м 6,5

Для впуску повітря м 16,9

Для відведення димових газів 
м 13

Кінцевий термінал виводної системи забору пові-
тря – викидання концентричного 
горизонтального Ø 80/125 

Забір та
Для відведення димо-

вих газів 34
м 2,0 м 5,6

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
м 0,8 м 2,2

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
0,1 м 0,3 м

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 0,1 м 0,4 м Забір повітря м 1,0

Для відведення димо-
вих газів 3 0,2 м 0,5 м Відведення димових газів 

1,0 м
Комплексний термінал для забору повітря Ø 80 1 м 
(з або без ізоляції) Для впуску повітря 5 0,3 м м 0,8 Забір повітря м 2,2

Кінець виводної системи всмоктування Ø 80 
Термінал вивідної системи Ø 80

Забір повітря 3 0,2 м 0,5 м Для впуску повітря м 1,3
Для відведення димо-

вих газів 2,5 0,1 м 0,4 м Відведення димових газів 
0,8 м

Коліно 90° Ø 80 Для впуску повітря 5 0,3 м м 0,8 Забір повітря м 2,2
Для відведення димо-

вих газів 6,5 0,4 м м 1,1 Відведення димових газів 
2,1 м

Коліно 45° Ø 80 Забір повітря 3 0,2 м 0,5 м Для впуску повітря м 1,3
Для відведення димо-

вих газів 4 0,2 м м 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
0,5 м 1,5 м

Для впуску повітря м 3,8
Для відведення димових 

газів м 2,9

Таблиці коефіцієнту опору та еквівалентної довжини.

М
О

Н
ТА

Ж
Н

И
К

К
О

РИ
С

ТУ
ВА

Ч
ТЕ

Х
Н

ІК
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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
1 м м 2,8

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

1,3 м м 3,5
Для впуску повітря м 9,1

Для відведення димових газів 
м 7,0

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

газів 16,5
1 м м 2,8

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
м 2,8 м 7,6

Для впуску повітря м 20

відведення димових газів м 15

Кінцевий термінал виводної системи забору пові-
тря – викидання концентричного 
горизонтального Ø 60/100 

Забір та
Для відведення димо-

вих газів 32
1,9 м м 5,3

Забір повітря 14 м

Для відведення димових газів 
м 10,6

Кінцевий термінал виводної системи забору пові-
тря – викидання концентричного 
вертикального Ø 60/100

Забір та
Для відведення димо-

вих газів 41,7
2,5 м м 7

Для впуску повітря м 18

Відведення димових газів 14 м

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

вих газів 6
0,4 м м 1,0

Для впуску повітря м 2,6
Для відведення димових газів 

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

Для відведення димо-
вих газів 7,5

0,5 м 1,3 м
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

0,4 м м 1,0
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

м 2,0 м 5,5

Для впуску повітря м 14,3

Для відведення димових газів 
м 11,0

Кінцевий термінал виводної системи забору пові-
тря – викидання концентричного 
вертикального Ø 80/125

Забір та
Для відведення димо-

вих газів 26,5
1,6 м м 4,4

Забір повітря 11,5 м
Для відведення димових газів 

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

Забір та 
Для відведення димо-

вих газів 39
2,3 м м 6,5

Для впуску повітря м 16,9

Для відведення димових газів 
м 13

Кінцевий термінал виводної системи забору пові-
тря – викидання концентричного 
горизонтального Ø 80/125 

Забір та
Для відведення димо-

вих газів 34
м 2,0 м 5,6

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
м 0,8 м 2,2

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
0,1 м 0,3 м

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 0,1 м 0,4 м Забір повітря м 1,0

Для відведення димо-
вих газів 3 0,2 м 0,5 м Відведення димових газів 

1,0 м
Комплексний термінал для забору повітря Ø 80 1 м 
(з або без ізоляції) Для впуску повітря 5 0,3 м м 0,8 Забір повітря м 2,2

Кінець виводної системи всмоктування Ø 80 
Термінал вивідної системи Ø 80

Забір повітря 3 0,2 м 0,5 м Для впуску повітря м 1,3
Для відведення димо-

вих газів 2,5 0,1 м 0,4 м Відведення димових газів 
0,8 м

Коліно 90° Ø 80 Для впуску повітря 5 0,3 м м 0,8 Забір повітря м 2,2
Для відведення димо-

вих газів 6,5 0,4 м м 1,1 Відведення димових газів 
2,1 м

Коліно 45° Ø 80 Забір повітря 3 0,2 м 0,5 м Для впуску повітря м 1,3
Для відведення димо-

вих газів 4 0,2 м м 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
0,5 м 1,5 м

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
1 м м 2,8

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

1,3 м м 3,5
Для впуску повітря м 9,1

Для відведення димових газів 
м 7,0

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

газів 16,5
1 м м 2,8

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
м 2,8 м 7,6

Для впуску повітря м 20

відведення димових газів м 15

Кінцевий термінал виводної системи забору пові-
тря – викидання концентричного 
горизонтального Ø 60/100 

Забір та
Для відведення димо-

вих газів 32
1,9 м м 5,3

Забір повітря 14 м

Для відведення димових газів 
м 10,6

Кінцевий термінал виводної системи забору пові-
тря – викидання концентричного 
вертикального Ø 60/100

Забір та
Для відведення димо-

вих газів 41,7
2,5 м м 7

Для впуску повітря м 18

Відведення димових газів 14 м

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

вих газів 6
0,4 м м 1,0

Для впуску повітря м 2,6
Для відведення димових газів 

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

Для відведення димо-
вих газів 7,5

0,5 м 1,3 м
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

0,4 м м 1,0
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

м 2,0 м 5,5

Для впуску повітря м 14,3

Для відведення димових газів 
м 11,0

Кінцевий термінал виводної системи забору пові-
тря – викидання концентричного 
вертикального Ø 80/125

Забір та
Для відведення димо-

вих газів 26,5
1,6 м м 4,4

Забір повітря 11,5 м
Для відведення димових газів 

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

Забір та 
Для відведення димо-

вих газів 39
2,3 м м 6,5

Для впуску повітря м 16,9

Для відведення димових газів 
м 13

Кінцевий термінал виводної системи забору пові-
тря – викидання концентричного 
горизонтального Ø 80/125 

Забір та
Для відведення димо-

вих газів 34
м 2,0 м 5,6

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
м 0,8 м 2,2

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
0,1 м 0,3 м

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 0,1 м 0,4 м Забір повітря м 1,0

Для відведення димо-
вих газів 3 0,2 м 0,5 м Відведення димових газів 

1,0 м
Комплексний термінал для забору повітря Ø 80 1 м 
(з або без ізоляції) Для впуску повітря 5 0,3 м м 0,8 Забір повітря м 2,2

Кінець виводної системи всмоктування Ø 80 
Термінал вивідної системи Ø 80

Забір повітря 3 0,2 м 0,5 м Для впуску повітря м 1,3
Для відведення димо-

вих газів 2,5 0,1 м 0,4 м Відведення димових газів 
0,8 м

Коліно 90° Ø 80 Для впуску повітря 5 0,3 м м 0,8 Забір повітря м 2,2
Для відведення димо-

вих газів 6,5 0,4 м м 1,1 Відведення димових газів 
2,1 м

Коліно 45° Ø 80 Забір повітря 3 0,2 м 0,5 м Для впуску повітря м 1,3
Для відведення димо-

вих газів 4 0,2 м м 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
0,5 м 1,5 м

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
1 м м 2,8

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

1,3 м м 3,5
Для впуску повітря м 9,1

Для відведення димових газів 
м 7,0

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

газів 16,5
1 м м 2,8

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
м 2,8 м 7,6

Для впуску повітря м 20

відведення димових газів м 15

Кінцевий термінал виводної системи забору пові-
тря – викидання концентричного 
горизонтального Ø 60/100 

Забір та
Для відведення димо-

вих газів 32
1,9 м м 5,3

Забір повітря 14 м

Для відведення димових газів 
м 10,6

Кінцевий термінал виводної системи забору пові-
тря – викидання концентричного 
вертикального Ø 60/100

Забір та
Для відведення димо-

вих газів 41,7
2,5 м м 7

Для впуску повітря м 18

Відведення димових газів 14 м

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

вих газів 6
0,4 м м 1,0

Для впуску повітря м 2,6
Для відведення димових газів 

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

Для відведення димо-
вих газів 7,5

0,5 м 1,3 м
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

0,4 м м 1,0
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

м 2,0 м 5,5

Для впуску повітря м 14,3

Для відведення димових газів 
м 11,0

Кінцевий термінал виводної системи забору пові-
тря – викидання концентричного 
вертикального Ø 80/125

Забір та
Для відведення димо-

вих газів 26,5
1,6 м м 4,4

Забір повітря 11,5 м
Для відведення димових газів 

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

Забір та 
Для відведення димо-

вих газів 39
2,3 м м 6,5

Для впуску повітря м 16,9

Для відведення димових газів 
м 13

Кінцевий термінал виводної системи забору пові-
тря – викидання концентричного 
горизонтального Ø 80/125 

Забір та
Для відведення димо-

вих газів 34
м 2,0 м 5,6

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
м 0,8 м 2,2

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
0,1 м 0,3 м

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 0,1 м 0,4 м Забір повітря м 1,0

Для відведення димо-
вих газів 3 0,2 м 0,5 м Відведення димових газів 

1,0 м
Комплексний термінал для забору повітря Ø 80 1 м 
(з або без ізоляції) Для впуску повітря 5 0,3 м м 0,8 Забір повітря м 2,2

Кінець виводної системи всмоктування Ø 80 
Термінал вивідної системи Ø 80

Забір повітря 3 0,2 м 0,5 м Для впуску повітря м 1,3
Для відведення димо-

вих газів 2,5 0,1 м 0,4 м Відведення димових газів 
0,8 м

Коліно 90° Ø 80 Для впуску повітря 5 0,3 м м 0,8 Забір повітря м 2,2
Для відведення димо-

вих газів 6,5 0,4 м м 1,1 Відведення димових газів 
2,1 м

Коліно 45° Ø 80 Забір повітря 3 0,2 м 0,5 м Для впуску повітря м 1,3
Для відведення димо-

вих газів 4 0,2 м м 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
0,5 м 1,5 м

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
1 м м 2,8

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

1,3 м м 3,5
Для впуску повітря м 9,1

Для відведення димових газів 
м 7,0

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

газів 16,5
1 м м 2,8

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
м 2,8 м 7,6

Для впуску повітря м 20

відведення димових газів м 15

Кінцевий термінал виводної системи забору пові-
тря – викидання концентричного 
горизонтального Ø 60/100 

Забір та
Для відведення димо-

вих газів 32
1,9 м м 5,3

Забір повітря 14 м

Для відведення димових газів 
м 10,6

Кінцевий термінал виводної системи забору пові-
тря – викидання концентричного 
вертикального Ø 60/100

Забір та
Для відведення димо-

вих газів 41,7
2,5 м м 7

Для впуску повітря м 18

Відведення димових газів 14 м

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

вих газів 6
0,4 м м 1,0

Для впуску повітря м 2,6
Для відведення димових газів 

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

Для відведення димо-
вих газів 7,5

0,5 м 1,3 м
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

0,4 м м 1,0
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

м 2,0 м 5,5

Для впуску повітря м 14,3

Для відведення димових газів 
м 11,0

Кінцевий термінал виводної системи забору пові-
тря – викидання концентричного 
вертикального Ø 80/125

Забір та
Для відведення димо-

вих газів 26,5
1,6 м м 4,4

Забір повітря 11,5 м
Для відведення димових газів 

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

Забір та 
Для відведення димо-

вих газів 39
2,3 м м 6,5

Для впуску повітря м 16,9

Для відведення димових газів 
м 13

Кінцевий термінал виводної системи забору пові-
тря – викидання концентричного 
горизонтального Ø 80/125 

Забір та
Для відведення димо-

вих газів 34
м 2,0 м 5,6

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
м 0,8 м 2,2

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
0,1 м 0,3 м

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 0,1 м 0,4 м Забір повітря м 1,0

Для відведення димо-
вих газів 3 0,2 м 0,5 м Відведення димових газів 

1,0 м
Комплексний термінал для забору повітря Ø 80 1 м 
(з або без ізоляції) Для впуску повітря 5 0,3 м м 0,8 Забір повітря м 2,2

Кінець виводної системи всмоктування Ø 80 
Термінал вивідної системи Ø 80

Забір повітря 3 0,2 м 0,5 м Для впуску повітря м 1,3
Для відведення димо-

вих газів 2,5 0,1 м 0,4 м Відведення димових газів 
0,8 м

Коліно 90° Ø 80 Для впуску повітря 5 0,3 м м 0,8 Забір повітря м 2,2
Для відведення димо-

вих газів 6,5 0,4 м м 1,1 Відведення димових газів 
2,1 м

Коліно 45° Ø 80 Забір повітря 3 0,2 м 0,5 м Для впуску повітря м 1,3
Для відведення димо-

вих газів 4 0,2 м м 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
0,5 м 1,5 м

Для впуску повітря м 3,8
Для відведення димових 

газів м 2,9

Таблиці коефіцієнту опору та еквівалентної довжини.
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TIPO DE CONDUCTO Factor de 
Resistencia(R)

Longitud 
equivalente en m de tubo 

concéntrico 
 Ø 60/100

Longitud 
equivalente en m de tubo 

concéntrico 
 Ø 80/125

Longitud 
equivalente en m 

de tubo 
Ø 80

Tubo concéntrico Ø 60/100 de1 m
Aspiración y

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

Descarga 5,5 m

Codo 90° concéntrico Ø 60/100 Aspiración y
Descarga 21 1,3 m 3,5 m

Aspiración 9,1 m

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

Aspiración y
Descarga 16,5 1 m 2,8 m

Aspiración 7,1 m

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

Aspiración y
Descarga 46 2,8 m 7,6 m

Aspiración 20 m

Descarga 15 m

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

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

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

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

Descarga 14 m

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

Aspiración 2,6 m

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

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

Descarga 2,5 m
Curva 45° concentrica Ø 80/125 Aspiración y

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

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

Descarga 33 2,0 m 5,5 m

Aspiración 14,3 m

Descarga 11,0 m

Terminal de aspiración-descarga 
concéntrico vertical Ø 80/125 Aspiración y

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

Descarga 8,8 m
Terminal completo de aspiración-descarga 
concéntrico horizontal 
Ø 80/125

Aspiración y
Descarga 39 2,3 m 6,5 m

Aspiración 16,9 m

Descarga 13 m 

Terminal de aspiración-descarga 
concéntrico horizontal Ø 80/125

Aspiración y
Descarga 34 2,0 m 5,6 m

Aspiración 14,8 m

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

Aspiración y
Descarga 13 0,8 m 2,2 m

Aspiración 5,6 m

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

Aspiración y
Descarga 2 0,1 m 0,3 m

Aspiración 0,8 m

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

Descarga 3 0,2 m 0,5 m Descarga 1,0 m
Terminal completo de aspiración Ø 80 - 1 m 
(con o sin aislamiento)

Aspiración 5 0,3 m 0,8 m Aspiración 2,2 m

Terminal de aspiración Ø 80 
Terminal de descarga Ø 80

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

Codo 90° Ø 80 Aspiración 5 0,3 m 0,8 m Aspiración 2,2 m

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

Descarga 4 0,2 m 0,6 m Descarga 1,3 m
Desdoblado paralelo Ø 80
de Ø 60/100 a Ø 80/80 Aspiración-

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

Descarga 2,9 m

Tablas de factores de resistencia y longitudes equivalentes.
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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 м 1
Всасывание/

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

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

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

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

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

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

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

Дымоудаление m 15

Вывод с горизонтальным 
концентрическим всасыванием/
дымоудалением Ø 60/100

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

Всасывание m 14

Дымоудаление m 10,6
Вывод с вертикальным концентрическим 
всасыванием/дымоудалением 
Ø 60/100 Всасывание/

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

Дымоудаление m 14

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

Всасывание m 2,6

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

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

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

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

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

дымоудаление 33 m 2,0 m 5,5

Всасывание m 14,3

Дымоудаление m 11,0

Вывод с вертикальным концентрическим  
всасыванием/дымоудалением 
Ø 80/125

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

Всасывание m 11,5

Дымоудаление m 8,8
Вывод оснащённый горизонтальным 
концентрическим всасыванием/дымоудалением 
Ø 80/125 Всасывание/

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

Дымоудаление m 13

Вывод с горизонтальным  
концентрическим всасыванием/ 
дымоудалением Ø 80/125

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

Всасывание m 14,8

Scarico m 11,3
Концентрический адаптер с Ø 60/100
на Ø 80/125 с коллектором конденсата

Всасывание/
дымоудаление 13 m 0,8 m 2,2

Всасывание m 5,6

Дымоудаление m 4,3
Концентрический адаптер с Ø 60/100 
 на Ø 80/125

Всасывание/
дымоудаление 2 m 0,1 m 0,3

Всасывание m 0,8

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

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

Всасывание 5 m 0,3 m 0,8 Всасывание m 2,2

Вывод всасывания Ø 80
Вывод дымоудаления Ø 80

Всасывание 3 m 0,2 m 0,5 Всасывание m 1,3

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

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

Дымоудаление 4 m 0,2 m 0,6 Дымоудаление m 1,3
Раздвоенное паралельное соединение 
Ø 80 с Ø 60/100 
на Ø 80/80

Всасывание/
дымоудаление 8,8 m 0,5 m 1,5

Всасывание m 3,8

Дымоудаление m 2,9

Таблицы факторов сопротивления и эквивалентных длин.
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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 м 1
Всасывание/

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

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

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

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

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

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

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

Дымоудаление m 15

Вывод с горизонтальным 
концентрическим всасыванием/
дымоудалением Ø 60/100

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

Всасывание m 14

Дымоудаление m 10,6
Вывод с вертикальным концентрическим 
всасыванием/дымоудалением 
Ø 60/100 Всасывание/

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

Дымоудаление m 14

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

Всасывание m 2,6

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

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

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

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

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

дымоудаление 33 m 2,0 m 5,5

Всасывание m 14,3

Дымоудаление m 11,0

Вывод с вертикальным концентрическим  
всасыванием/дымоудалением 
Ø 80/125

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

Всасывание m 11,5

Дымоудаление m 8,8
Вывод оснащённый горизонтальным 
концентрическим всасыванием/дымоудалением 
Ø 80/125 Всасывание/

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

Дымоудаление m 13

Вывод с горизонтальным  
концентрическим всасыванием/ 
дымоудалением Ø 80/125

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

Всасывание m 14,8

Scarico m 11,3
Концентрический адаптер с Ø 60/100
на Ø 80/125 с коллектором конденсата

Всасывание/
дымоудаление 13 m 0,8 m 2,2

Всасывание m 5,6

Дымоудаление m 4,3
Концентрический адаптер с Ø 60/100 
 на Ø 80/125

Всасывание/
дымоудаление 2 m 0,1 m 0,3

Всасывание m 0,8

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

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

Всасывание 5 m 0,3 m 0,8 Всасывание m 2,2

Вывод всасывания Ø 80
Вывод дымоудаления Ø 80

Всасывание 3 m 0,2 m 0,5 Всасывание m 1,3

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

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

Дымоудаление 4 m 0,2 m 0,6 Дымоудаление m 1,3
Раздвоенное паралельное соединение 
Ø 80 с Ø 60/100 
на Ø 80/80

Всасывание/
дымоудаление 8,8 m 0,5 m 1,5

Всасывание m 3,8

Дымоудаление m 2,9

Таблицы факторов сопротивления и эквивалентных длин.
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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 м 1
Всасывание/

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

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

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

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

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

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

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

Дымоудаление m 15

Вывод с горизонтальным 
концентрическим всасыванием/
дымоудалением Ø 60/100

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

Всасывание m 14

Дымоудаление m 10,6
Вывод с вертикальным концентрическим 
всасыванием/дымоудалением 
Ø 60/100 Всасывание/

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

Дымоудаление m 14

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

Всасывание m 2,6

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

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

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

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

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

дымоудаление 33 m 2,0 m 5,5

Всасывание m 14,3

Дымоудаление m 11,0

Вывод с вертикальным концентрическим  
всасыванием/дымоудалением 
Ø 80/125

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

Всасывание m 11,5

Дымоудаление m 8,8
Вывод оснащённый горизонтальным 
концентрическим всасыванием/дымоудалением 
Ø 80/125 Всасывание/

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

Дымоудаление m 13

Вывод с горизонтальным  
концентрическим всасыванием/ 
дымоудалением Ø 80/125

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

Всасывание m 14,8

Scarico m 11,3
Концентрический адаптер с Ø 60/100
на Ø 80/125 с коллектором конденсата

Всасывание/
дымоудаление 13 m 0,8 m 2,2

Всасывание m 5,6

Дымоудаление m 4,3
Концентрический адаптер с Ø 60/100 
 на Ø 80/125

Всасывание/
дымоудаление 2 m 0,1 m 0,3

Всасывание m 0,8

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

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

Всасывание 5 m 0,3 m 0,8 Всасывание m 2,2

Вывод всасывания Ø 80
Вывод дымоудаления Ø 80

Всасывание 3 m 0,2 m 0,5 Всасывание m 1,3

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

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

Дымоудаление 4 m 0,2 m 0,6 Дымоудаление m 1,3
Раздвоенное паралельное соединение 
Ø 80 с Ø 60/100 
на Ø 80/80

Всасывание/
дымоудаление 8,8 m 0,5 m 1,5

Всасывание m 3,8

Дымоудаление m 2,9

Таблицы факторов сопротивления и эквивалентных длин.
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Table of the resistance factors and equivalent lengths.

DUCT TYPE Resistance 
Factor(R)

Equivalent length
in m of concentric pipe

Ø 60/100

Equivalent length
in m of concentric pipe

Ø 80/125

Equivalent length
in 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

Scarico 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
vertical intake-exhaust Ø 80/125

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

Intake m 14,3

Exhaust m 11,0

Concentric vertical
intake-exhaust terminal
Ø 80/125

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

Intake m 11,5

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

Intake and 
Exhaust 39 m 2,3 m 6,5

Intake m 16,9

Exhaust m 13

Concentric horizontal 
intake-exhaust terminal 
Ø 80/125

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

Intake m 14,8

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



12

C12

1-11

C12

C12 C12

C12

1-12

1-14

1-151-13

1

2 543

М
О

Н
ТА

Ж
Н

И
К

К
О

РИ
С

ТУ
ВА

Ч
ТЕ

Х
Н

ІК

Макс. 2805

Макс. 2820

Макс. 1855

Макс. 1870

Макс. 673

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

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

мальною 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. 1-13); 
використовувати лише горизонтальний 
комплект повітрозабору — виводу вихлоп-
них газів, без спеціальних розширень, мак-
симальна відстань між вертикальною віссю 
вивідної труби та зовнішньою стінкою — 905 
мм.

Примітка: якщо котел встановлено у місці, 
де температура може значно зменшуватися, 
можна застосувати спеціальний комплект 
проти замерзання, який є альтернативою 
стандартному та може встановлюватися 
замість нього.
• Подовжувач для горизонтального комплекту 

Горизонтальний комплект труб забору по-
вітря-відведення газів Ø 60/100 може бути 
подовжений до макс. розміру 3000 мм по 
горизонталі, враховуючи ґратчастий термі-
нал та виключаючи концентричне коліно на 
виході з котла. Ця загальна довжина відпові-
дає еквівалентному опору, що дорівнює 100. 
У таких випадках слід замовити відповідні 
подовжувачі.

 Під'єднання з подовжувачем  № 2 (Мал. 1-14). 
Макс.відстань між вертикальною віссю котла 
та зовнішньою стінкою 1855 мм.

 Під'єднання з подовжувачем  № 2 (Мал. 1-15). 
Макс.відстань між вертикальною віссю котла 
та зовнішньою стінкою 2805 мм.

Горизонтальний комплект всмоктування- 
викидання Ø80/125. Монтаж комплекту 

1.10 МОНТАЖ В ПРИМІЩЕННІ.
• Конфігурація типу С з герметичною каме-

рою і примусовою тягою.
Горизонтальний  комплект всмоктування 
- викидання  Ø60/100. Монтаж комплекту 
(Мал. 1-11): встановити коліно з фланцем (2) 
на внутрішньому отворі котла, вставивши 
прокладку (1) і затягнувши гвинтами, що є у 
комплекті. Вставте кінець труби (3) чоловічий 
кінець (гладкий) в жіночий кінець (з ущільнен-
ням) кривої (2) до упору, переконавшись, що 
вставили як слід в відповідну розетку всереди-
ні 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 замерзання, який є альтернативою 
стандартному та може встановлювати 
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 
чином, ви отримаєте правильне ущільнення 
і з'єднання елементів.

Горизонтальний комплект труб Ø 60/100 за-
бору повітря-відведення димових газів може 
встановлюватися із заднім виходом, бічним 
правим або лівим та переднім.

• Установка з заднім виходом 1-12). Довжина 
труби 970 мм дозволяє перетин стіни макси-
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Комплект містить:
 1 шт. - Прокладка (1)
 1 шт. - Концентричне коліно (2)
 1 шт. - Концентрична труба повітрозабір/

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

мальною 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. 1-13); 
використовувати лише горизонтальний 
комплект повітрозабору — виводу вихлоп-
них газів, без спеціальних розширень, мак-
симальна відстань між вертикальною віссю 
вивідної труби та зовнішньою стінкою — 905 
мм.

Примітка: якщо котел встановлено у місці, 
де температура може значно зменшуватися, 
можна застосувати спеціальний комплект 
проти замерзання, який є альтернативою 
стандартному та може встановлюватися 
замість нього.
• Подовжувач для горизонтального комплекту 

Горизонтальний комплект труб забору по-
вітря-відведення газів Ø 60/100 може бути 
подовжений до макс. розміру 3000 мм по 
горизонталі, враховуючи ґратчастий термі-
нал та виключаючи концентричне коліно на 
виході з котла. Ця загальна довжина відпові-
дає еквівалентному опору, що дорівнює 100. 
У таких випадках слід замовити відповідні 
подовжувачі.

 Під'єднання з подовжувачем  № 2 (Мал. 1-14). 
Макс.відстань між вертикальною віссю котла 
та зовнішньою стінкою 1855 мм.

 Під'єднання з подовжувачем  № 2 (Мал. 1-15). 
Макс.відстань між вертикальною віссю котла 
та зовнішньою стінкою 2805 мм.

Горизонтальний комплект всмоктування- 
викидання Ø80/125. Монтаж комплекту 

1.10 МОНТАЖ В ПРИМІЩЕННІ.
• Конфігурація типу С з герметичною каме-

рою і примусовою тягою.
Горизонтальний  комплект всмоктування 
- викидання  Ø60/100. Монтаж комплекту 
(Мал. 1-11): встановити коліно з фланцем (2) 
на внутрішньому отворі котла, вставивши 
прокладку (1) і затягнувши гвинтами, що є у 
комплекті. Вставте кінець труби (3) чоловічий 
кінець (гладкий) в жіночий кінець (з ущільнен-
ням) кривої (2) до упору, переконавшись, що 
вставили як слід в відповідну розетку всереди-
ні 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 замерзання, який є альтернативою 
стандартному та може встановлювати 
замість нього.
• З'єднання шляхом зачеплення труб, подовжу-
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іншими елементами димаря, виконайте такі дії:  
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тричний лікоть штировим кінцем (гладким)  
в гніздовий кінець (з ущільненням) раніше 
встановленого елементу до упору, таким 
чином, ви отримаєте правильне ущільнення 
і з'єднання елементів.

Горизонтальний комплект труб Ø 60/100 за-
бору повітря-відведення димових газів може 
встановлюватися із заднім виходом, бічним 
правим або лівим та переднім.

• Установка з заднім виходом 1-12). Довжина 
труби 970 мм дозволяє перетин стіни макси-

М
О

Н
ТА

Ж
Н

И
К

К
О

РИ
С

ТУ
ВА

Ч
ТЕ

Х
Н

ІК

Макс. 2805

Макс. 2820

Макс. 1855

Макс. 1870

Макс. 673

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

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

мальною 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. 1-13); 
використовувати лише горизонтальний 
комплект повітрозабору — виводу вихлоп-
них газів, без спеціальних розширень, мак-
симальна відстань між вертикальною віссю 
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і з'єднання елементів.
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бору повітря-відведення димових газів може 
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вивідної труби та зовнішньою стінкою — 905 
мм.

Примітка: якщо котел встановлено у місці, 
де температура може значно зменшуватися, 
можна застосувати спеціальний комплект 
проти замерзання, який є альтернативою 
стандартному та може встановлюватися 
замість нього.
• Подовжувач для горизонтального комплекту 

Горизонтальний комплект труб забору по-
вітря-відведення газів Ø 60/100 може бути 
подовжений до макс. розміру 3000 мм по 
горизонталі, враховуючи ґратчастий термі-
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та зовнішньою стінкою 1855 мм.
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ні 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 замерзання, який є альтернативою 
стандартному та може встановлювати 
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 
чином, ви отримаєте правильне ущільнення 
і з'єднання елементів.

Горизонтальний комплект труб Ø 60/100 за-
бору повітря-відведення димових газів може 
встановлюватися із заднім виходом, бічним 
правим або лівим та переднім.

• Установка з заднім виходом 1-12). Довжина 
труби 970 мм дозволяє перетин стіни макси-
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Макс. 2805

Макс. 2820

Макс. 1855

Макс. 1870

Макс. 673

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

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

мальною 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. 1-13); 
використовувати лише горизонтальний 
комплект повітрозабору — виводу вихлоп-
них газів, без спеціальних розширень, мак-
симальна відстань між вертикальною віссю 
вивідної труби та зовнішньою стінкою — 905 
мм.

Примітка: якщо котел встановлено у місці, 
де температура може значно зменшуватися, 
можна застосувати спеціальний комплект 
проти замерзання, який є альтернативою 
стандартному та може встановлюватися 
замість нього.
• Подовжувач для горизонтального комплекту 

Горизонтальний комплект труб забору по-
вітря-відведення газів Ø 60/100 може бути 
подовжений до макс. розміру 3000 мм по 
горизонталі, враховуючи ґратчастий термі-
нал та виключаючи концентричне коліно на 
виході з котла. Ця загальна довжина відпові-
дає еквівалентному опору, що дорівнює 100. 
У таких випадках слід замовити відповідні 
подовжувачі.

 Під'єднання з подовжувачем  № 2 (Мал. 1-14). 
Макс.відстань між вертикальною віссю котла 
та зовнішньою стінкою 1855 мм.

 Під'єднання з подовжувачем  № 2 (Мал. 1-15). 
Макс.відстань між вертикальною віссю котла 
та зовнішньою стінкою 2805 мм.

Горизонтальний комплект всмоктування- 
викидання Ø80/125. Монтаж комплекту 

1.10 МОНТАЖ В ПРИМІЩЕННІ.
• Конфігурація типу С з герметичною каме-

рою і примусовою тягою.
Горизонтальний  комплект всмоктування 
- викидання  Ø60/100. Монтаж комплекту 
(Мал. 1-11): встановити коліно з фланцем (2) 
на внутрішньому отворі котла, вставивши 
прокладку (1) і затягнувши гвинтами, що є у 
комплекті. Вставте кінець труби (3) чоловічий 
кінець (гладкий) в жіночий кінець (з ущільнен-
ням) кривої (2) до упору, переконавшись, що 
вставили як слід в відповідну розетку всереди-
ні 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 замерзання, який є альтернативою 
стандартному та може встановлювати 
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 
чином, ви отримаєте правильне ущільнення 
і з'єднання елементів.

Горизонтальний комплект труб Ø 60/100 за-
бору повітря-відведення димових газів може 
встановлюватися із заднім виходом, бічним 
правим або лівим та переднім.

• Установка з заднім виходом 1-12). Довжина 
труби 970 мм дозволяє перетин стіни макси-
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1.11 INSTALACIÓN EN INTERIOR.
• Configuración tipo C con cámara estanca y 

tiro forzado.
Kit horizontal de aspiración - scarico Ø60/100. 
Montaggio kit (Fig. 1-11): colocar el codo con 
collarín (2) en el orificio más interno de la caldera, 
situando entre medio la junta (1) y fijando la unión 
con los tornillos del kit. Acoplar el lado macho 
(liso) del tubo terminal (3) con el lado hembra 
(con juntas de labio) del codo (2) apretándolo 
hasta el fondo, sin olvidarse de introducir antes las 
relativas anillas interna y externa, de esta forma 
se conseguirá la unión estanca de los elementos 
del kit.
Importante: cuando la caldera es instalada en una 
zona donde la temperatura puede llegar a niveles 
muy bajos, puede instalarse el kit antihielo en lugar 
del estándar.
• Acoplamiento entre tubos o extensiones y codos 

concéntricos Ø60/100. Para acoplar extensiones 
a otros elementos de la toma de aire/evacuación 
de humos, es necesario proceder del modo 
siguiente: unir el lado macho (liso) del tubo 
concéntrico o del codo concéntrico con el lado 
hembra (con juntas de labio) del elemento ya 
instalado, apretándolo hasta el fondo, de esta 
forma se conseguirá la unión estanca de todos 
los elementos.

El kit horizontal Ø 60/100 de aspiración-descarga 
puede ser montado con: salida posterior, lateral 
derecha, lateral izquierda y anterior.

• Montaje con salida posterior (Fig. 1-12). longi-
tud del tubo (970 mm) permite atravesar como 
máximo un espesor de 673 mm. Normalmente 
será imprescindible acortar el terminal. Calcular 
la medida sumando estos valores: espesor pieza 
+ parte interna que sobresale + parte externa 
que sobresale. Las dimensiones mínimas de las 
partes que sobresalen se pueden ver en la figura.

• Montaje con salida lateral  (Fig. 1-13); utilizando 
sólo el kit horizontal aspiración-descarga, sin las 
relativas extensiones, la distancia máxima entre 
el eje vertical de descarga y la pared exterior es 
de 905 mm.

Nota: si la caldera se instala en una zona donde se 
puede llegar a temperaturas muy bajas, es posible 
instalar el kit anticongelante en lugar del estándar.
• Extensiones para kit horizontal. El kit horizontal 

de aspiración-descarga Ø 60/100 puede ser pro-
longado como máximo 3000 mm en horizontal, 
incluido el terminal con rejilla y excluido el codo 
concéntrico de salida de caldera. Esta configura-
ción corresponde a un factor de resistencia igual 
a 100. En estos casos es necesario adquirir las 
extensiones correspondientes.

 Conexión con una sola extensión (Fig. 1-14). 
Distancia máxima entre el eje vertical de la 
caldera y la pared externa: 1855 mm.

 Conexión con 2 extensiones (Fig. 1-15). Distan-
cia máx. entre eje vertical de la caldera y pared 
externa: 2805 mm.

El kit incluye:
1 - Junta (1)
1 - Codo 90° concéntrico (2)
1 - Tubo concéntrico asp./   
 Ø60/100 (3)
1 - Anilla interna (4)
1 - Anilla externa (5)
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1.11 УСТАНОВКА ВО ВНУТРЕННЕЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ.

• Конфигурация типа C с герметичной 
камерой и  форсированной вытяжкой.

Горизонтальный комплект всасывания и 
дымоудаления Ø60/100. Установка комплекта 
(Илл. 1-11): 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.
N.B.: 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. 1-12). 
Труба длиною  970 мм позволяет перемещение 
через стену с максимальной толщиной  673 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. 
1-13); Используя только горизонтальный 
комплект всасывания/дымоудаления, без 
соответствующих насадок, максимальное 
растояние между между вертикальной осью 
вывода и внешеней стеной равняется  905 мм.

Примечание: если котел должен быть установ-
лен в зонах, где возможны очень низкие темпера-
туры, то в наличие имеется комплект против 
замерзания, который может быть установлен 
как альтернатива стандартному.
• Насадки для горизонтального комплекта. 

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

 Соединение с 1 насодкой  (Илл. 1-14). Макс. 
расстояние между вертикальной осью котла 
и внешней стеной  равняется 1855 мм.

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

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

Макс 1870

Макс 1855

Макс 2820

Макс 2805

Макс 673

 Соединение с 2 насодками  (Илл. 1-15). Макс. 
расстояние между вертикальной осью котла и 
внешней стеной равняется 2805 мм.
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1.11 УСТАНОВКА ВО ВНУТРЕННЕЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ.

• Конфигурация типа C с герметичной 
камерой и  форсированной вытяжкой.

Горизонтальный комплект всасывания и 
дымоудаления Ø60/100. Установка комплекта 
(Илл. 1-11): 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.
N.B.: 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. 1-12). 
Труба длиною  970 мм позволяет перемещение 
через стену с максимальной толщиной  673 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. 
1-13); Используя только горизонтальный 
комплект всасывания/дымоудаления, без 
соответствующих насадок, максимальное 
растояние между между вертикальной осью 
вывода и внешеней стеной равняется  905 мм.

Примечание: если котел должен быть установ-
лен в зонах, где возможны очень низкие темпера-
туры, то в наличие имеется комплект против 
замерзания, который может быть установлен 
как альтернатива стандартному.
• Насадки для горизонтального комплекта. 

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

 Соединение с 1 насодкой  (Илл. 1-14). Макс. 
расстояние между вертикальной осью котла 
и внешней стеной  равняется 1855 мм.

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

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

Макс 1870

Макс 1855

Макс 2820

Макс 2805

Макс 673

 Соединение с 2 насодками  (Илл. 1-15). Макс. 
расстояние между вертикальной осью котла и 
внешней стеной равняется 2805 мм.
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1.11 УСТАНОВКА ВО ВНУТРЕННЕЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ.

• Конфигурация типа C с герметичной 
камерой и  форсированной вытяжкой.

Горизонтальный комплект всасывания и 
дымоудаления Ø60/100. Установка комплекта 
(Илл. 1-11): 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.
N.B.: 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. 1-12). 
Труба длиною  970 мм позволяет перемещение 
через стену с максимальной толщиной  673 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. 
1-13); Используя только горизонтальный 
комплект всасывания/дымоудаления, без 
соответствующих насадок, максимальное 
растояние между между вертикальной осью 
вывода и внешеней стеной равняется  905 мм.

Примечание: если котел должен быть установ-
лен в зонах, где возможны очень низкие темпера-
туры, то в наличие имеется комплект против 
замерзания, который может быть установлен 
как альтернатива стандартному.
• Насадки для горизонтального комплекта. 

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

 Соединение с 1 насодкой  (Илл. 1-14). Макс. 
расстояние между вертикальной осью котла 
и внешней стеной  равняется 1855 мм.

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

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

Макс 1870

Макс 1855

Макс 2820

Макс 2805

Макс 673

 Соединение с 2 насодками  (Илл. 1-15). Макс. 
расстояние между вертикальной осью котла и 
внешней стеной равняется 2805 мм.
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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)

1.11 INSTALLATION INSIDE.
• Type C configuration, sealed chamber and 

forced draught.
Horizontal intake kits - exhaust Ø 60/100. Kit 
assembly (Fig. 1-11): install the bend with flange 
(2) on the most internal 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 elbows 

Ø 60/100.To install snap-fit extensions with 
other elements of the fume extraction elements 
assembly, follows: fit the concentric pipe or 
elbow with the male (smooth) 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 horizontal intake-exhaust kit can 
be installed with the rear, right side, left side and 
front outlet.

• Application with rear outlet (Fig. 1-12). The 
970 mm pipe length enables routing through a 
max. thickness 673 mm. Normally the terminal 
must be shortened. Calculate the distance by 
adding the following: part thickness + internal 
projection + external projection. The minimum 
projection values are given in the figure.

• Application with side outlet (Fig. 1-13); Using 
the horizontal intake/exhaust kit, without the 
special extensions, the maximum distance 
between the vertical exhaust axis and the outside 
wall is 905 mm.

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.
• Extensions for horizontal kit. The horizontal 

intake/exhaust kit Ø 60/100 can be extended 
up to a max. horizontal distance of 3000 mm 
including the terminal with grille and excluding 
the concentric bend leaving the boiler. This 
configuration corresponds to a resistance factor 
of 100. In these cases the special extensions must 
be requested.

 Connection with 1 extension (Fig. 1-14). Max. 
distance between vertical boiler axis and external 
wall: mm 1855.

 Connection with N°2 extensions (Fig. 1-15). 
Max. distance between the boiler vertical axis 
and external wall 2805.
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Комплект містить:
 1 шт. - Прокладка (1)
 1 шт. -  Жіночий фланець  

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

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

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

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)

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

• Стикування шляхом зчеплення подовжува-
чів труб та концентричних колін. Для вста-
новлення подовжування при з'єднанні з ін-
шими 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 
чином, ви отримаєте правильне ущільнення 
і з'єднання елементів.

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

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

Примітка: вертикальний комплект Ø 80/125 з 
алюмінієвою дахівкою забезпечує монтаж на 

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 
коліно на виході з котла та перехідник Ø 
60/100 в Ø 80/125 (Мал. 1-17). Ця загальна 
довжина відповідає еквівалентному опору, 
що дорівнює 100. У таких випадках слід 
замовити відповідні подовжувачі.

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

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

Вертикальний комплект з алюмінієвої плит-
ки Ø 80/125. Монтаж комплекту (Мал. 1-18): 
встановити концентричний фланець (2) 
на внутрішньому 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 плитку алюміні-

(Мал. 1-16):встановити коліно з фланцем (2) 
на внутрішньому отворі котла, вставивши 
прокладку (1) і затягнувши гвинтами, що є у 
комплекті. Підключіть адаптер (3) до вигину 
(2) (з ущільнювальним кільцем) до упору. 
Вставте концентричний вивід Ø 80/125 (4) (3) 
(з ущільнювальним кільцем) до упору, пере-
конавшись, що ви вже ввели як слід в розетку 
всередині і зовні , таким чином, ви отримаєте 
ущільнення і з'єднання складових елементів  
комплекту.

• З'єднання шляхом зачеплення труб і концен-
тричних подовжувачів Ø 80/125. Для вста-
новлення подовжування при з'єднанні з ін-
шими елементами димаря, виконайте такі дії:  
вставте концентричну трубу або концен-
тричний лікоть чоловічим кінцем (гладким)  
в жіночий кінець (ущільнення)  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 
внутрішня 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 
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Комплект містить:
 1 шт. - Прокладка (1)
 1 шт. -  Жіночий фланець  

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

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

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

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)

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

• Стикування шляхом зчеплення подовжува-
чів труб та концентричних колін. Для вста-
новлення подовжування при з'єднанні з ін-
шими 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 
чином, ви отримаєте правильне ущільнення 
і з'єднання елементів.

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

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

Примітка: вертикальний комплект Ø 80/125 з 
алюмінієвою дахівкою забезпечує монтаж на 

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 
коліно на виході з котла та перехідник Ø 
60/100 в Ø 80/125 (Мал. 1-17). Ця загальна 
довжина відповідає еквівалентному опору, 
що дорівнює 100. У таких випадках слід 
замовити відповідні подовжувачі.

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

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

Вертикальний комплект з алюмінієвої плит-
ки Ø 80/125. Монтаж комплекту (Мал. 1-18): 
встановити концентричний фланець (2) 
на внутрішньому 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 плитку алюміні-

(Мал. 1-16):встановити коліно з фланцем (2) 
на внутрішньому отворі котла, вставивши 
прокладку (1) і затягнувши гвинтами, що є у 
комплекті. Підключіть адаптер (3) до вигину 
(2) (з ущільнювальним кільцем) до упору. 
Вставте концентричний вивід Ø 80/125 (4) (3) 
(з ущільнювальним кільцем) до упору, пере-
конавшись, що ви вже ввели як слід в розетку 
всередині і зовні , таким чином, ви отримаєте 
ущільнення і з'єднання складових елементів  
комплекту.

• З'єднання шляхом зачеплення труб і концен-
тричних подовжувачів Ø 80/125. Для вста-
новлення подовжування при з'єднанні з ін-
шими елементами димаря, виконайте такі дії:  
вставте концентричну трубу або концен-
тричний лікоть чоловічим кінцем (гладким)  
в жіночий кінець (ущільнення)  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 
внутрішня 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 
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Комплект містить:
 1 шт. - Прокладка (1)
 1 шт. -  Жіночий фланець  

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

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

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

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)

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

• Стикування шляхом зчеплення подовжува-
чів труб та концентричних колін. Для вста-
новлення подовжування при з'єднанні з ін-
шими 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 
чином, ви отримаєте правильне ущільнення 
і з'єднання елементів.

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

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

Примітка: вертикальний комплект Ø 80/125 з 
алюмінієвою дахівкою забезпечує монтаж на 

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 
коліно на виході з котла та перехідник Ø 
60/100 в Ø 80/125 (Мал. 1-17). Ця загальна 
довжина відповідає еквівалентному опору, 
що дорівнює 100. У таких випадках слід 
замовити відповідні подовжувачі.

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

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

Вертикальний комплект з алюмінієвої плит-
ки Ø 80/125. Монтаж комплекту (Мал. 1-18): 
встановити концентричний фланець (2) 
на внутрішньому 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 плитку алюміні-

(Мал. 1-16):встановити коліно з фланцем (2) 
на внутрішньому отворі котла, вставивши 
прокладку (1) і затягнувши гвинтами, що є у 
комплекті. Підключіть адаптер (3) до вигину 
(2) (з ущільнювальним кільцем) до упору. 
Вставте концентричний вивід Ø 80/125 (4) (3) 
(з ущільнювальним кільцем) до упору, пере-
конавшись, що ви вже ввели як слід в розетку 
всередині і зовні , таким чином, ви отримаєте 
ущільнення і з'єднання складових елементів  
комплекту.

• З'єднання шляхом зачеплення труб і концен-
тричних подовжувачів Ø 80/125. Для вста-
новлення подовжування при з'єднанні з ін-
шими елементами димаря, виконайте такі дії:  
вставте концентричну трубу або концен-
тричний лікоть чоловічим кінцем (гладким)  
в жіночий кінець (ущільнення)  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 
внутрішня 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 
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Комплект містить:
 1 шт. - Прокладка (1)
 1 шт. -  Жіночий фланець  

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

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

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

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)

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

• Стикування шляхом зчеплення подовжува-
чів труб та концентричних колін. Для вста-
новлення подовжування при з'єднанні з ін-
шими 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 
чином, ви отримаєте правильне ущільнення 
і з'єднання елементів.

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

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

Примітка: вертикальний комплект Ø 80/125 з 
алюмінієвою дахівкою забезпечує монтаж на 

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 
коліно на виході з котла та перехідник Ø 
60/100 в Ø 80/125 (Мал. 1-17). Ця загальна 
довжина відповідає еквівалентному опору, 
що дорівнює 100. У таких випадках слід 
замовити відповідні подовжувачі.

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

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

Вертикальний комплект з алюмінієвої плит-
ки Ø 80/125. Монтаж комплекту (Мал. 1-18): 
встановити концентричний фланець (2) 
на внутрішньому 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 плитку алюміні-

(Мал. 1-16):встановити коліно з фланцем (2) 
на внутрішньому отворі котла, вставивши 
прокладку (1) і затягнувши гвинтами, що є у 
комплекті. Підключіть адаптер (3) до вигину 
(2) (з ущільнювальним кільцем) до упору. 
Вставте концентричний вивід Ø 80/125 (4) (3) 
(з ущільнювальним кільцем) до упору, пере-
конавшись, що ви вже ввели як слід в розетку 
всередині і зовні , таким чином, ви отримаєте 
ущільнення і з'єднання складових елементів  
комплекту.

• З'єднання шляхом зачеплення труб і концен-
тричних подовжувачів Ø 80/125. Для вста-
новлення подовжування при з'єднанні з ін-
шими елементами димаря, виконайте такі дії:  
вставте концентричну трубу або концен-
тричний лікоть чоловічим кінцем (гладким)  
в жіночий кінець (ущільнення)  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 
внутрішня 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 
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Комплект містить:
 1 шт. - Прокладка (1)
 1 шт. -  Жіночий фланець  

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

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

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

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)

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

• Стикування шляхом зчеплення подовжува-
чів труб та концентричних колін. Для вста-
новлення подовжування при з'єднанні з ін-
шими 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 
чином, ви отримаєте правильне ущільнення 
і з'єднання елементів.

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

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

Примітка: вертикальний комплект Ø 80/125 з 
алюмінієвою дахівкою забезпечує монтаж на 

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 
коліно на виході з котла та перехідник Ø 
60/100 в Ø 80/125 (Мал. 1-17). Ця загальна 
довжина відповідає еквівалентному опору, 
що дорівнює 100. У таких випадках слід 
замовити відповідні подовжувачі.

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

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

Вертикальний комплект з алюмінієвої плит-
ки Ø 80/125. Монтаж комплекту (Мал. 1-18): 
встановити концентричний фланець (2) 
на внутрішньому 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 плитку алюміні-

(Мал. 1-16):встановити коліно з фланцем (2) 
на внутрішньому отворі котла, вставивши 
прокладку (1) і затягнувши гвинтами, що є у 
комплекті. Підключіть адаптер (3) до вигину 
(2) (з ущільнювальним кільцем) до упору. 
Вставте концентричний вивід Ø 80/125 (4) (3) 
(з ущільнювальним кільцем) до упору, пере-
конавшись, що ви вже ввели як слід в розетку 
всередині і зовні , таким чином, ви отримаєте 
ущільнення і з'єднання складових елементів  
комплекту.

• З'єднання шляхом зачеплення труб і концен-
тричних подовжувачів Ø 80/125. Для вста-
новлення подовжування при з'єднанні з ін-
шими елементами димаря, виконайте такі дії:  
вставте концентричну трубу або концен-
тричний лікоть чоловічим кінцем (гладким)  
в жіночий кінець (ущільнення)  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 
внутрішня 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 
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Комплект містить:
 1 шт. - Прокладка (1)
 1 шт. -  Жіночий фланець  

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

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

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

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)

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

• Стикування шляхом зчеплення подовжува-
чів труб та концентричних колін. Для вста-
новлення подовжування при з'єднанні з ін-
шими 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 
чином, ви отримаєте правильне ущільнення 
і з'єднання елементів.

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

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

Примітка: вертикальний комплект Ø 80/125 з 
алюмінієвою дахівкою забезпечує монтаж на 

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 
коліно на виході з котла та перехідник Ø 
60/100 в Ø 80/125 (Мал. 1-17). Ця загальна 
довжина відповідає еквівалентному опору, 
що дорівнює 100. У таких випадках слід 
замовити відповідні подовжувачі.

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

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

Вертикальний комплект з алюмінієвої плит-
ки Ø 80/125. Монтаж комплекту (Мал. 1-18): 
встановити концентричний фланець (2) 
на внутрішньому 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 плитку алюміні-

(Мал. 1-16):встановити коліно з фланцем (2) 
на внутрішньому отворі котла, вставивши 
прокладку (1) і затягнувши гвинтами, що є у 
комплекті. Підключіть адаптер (3) до вигину 
(2) (з ущільнювальним кільцем) до упору. 
Вставте концентричний вивід Ø 80/125 (4) (3) 
(з ущільнювальним кільцем) до упору, пере-
конавшись, що ви вже ввели як слід в розетку 
всередині і зовні , таким чином, ви отримаєте 
ущільнення і з'єднання складових елементів  
комплекту.

• З'єднання шляхом зачеплення труб і концен-
тричних подовжувачів Ø 80/125. Для вста-
новлення подовжування при з'єднанні з ін-
шими елементами димаря, виконайте такі дії:  
вставте концентричну трубу або концен-
тричний лікоть чоловічим кінцем (гладким)  
в жіночий кінець (ущільнення)  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 
внутрішня 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 
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El kit incluye:
1 - Junta (1)
1 - Codo concéntrico Ø 60/100 (2)
1 - Adaptador Ø 60/100 para Ø 80/125 (3)
1 - Terminal concéntrico asp./descarga
  Ø 80/125 (4)
1 - Anilla interna (5)
1 - Anilla externa (6)

El kit incluye:
1 - Junta
1 - Collarín hembra concéntrico (2)
1 - Adaptador Ø 60/100 
  para Ø 80/125 (3)
1 - Anilla (4)
1 - Teja de aluminio (5)
1 - Tubo concéntrico asp./descarga
  Ø 80/125 (6)
1 - Semiesfera hueca fija (7)
1 - Semiesfera hueca móvil (8)

Kit horizontal de aspiración - descarga Ø 
80/125. Montaje del kit (Fig. 1-16): colocar el 
codo con collarín (2) sobre el orificio más interno 
de la caldera, poniendo entre medio la junta (1) 
y fijar la unión con los tornillos del kit. Montar 
el adaptador (3) acoplando su lado macho (liso) 
con el lado hembra del codo (2) (con juntas de 
labio) apretándolo hasta el fondo. Montar el 
terminal concéntrico Ø 80/125 (4) acoplando 
su lado macho (liso) con el lado hembra del 
adaptador (3) (con juntas de labio) apretándolo 
hasta el fondo, sin olvidar de introducir previa-
mente las relativas anillas interna y externa, de 
esta forma se conseguirá la unión estanca de los 
elementos del kit.

• Acoplamiento entre extensiones de tubos y 
codos concéntricos Ø 80/125. Para acoplar 
extensiones a otros elementos de toma de aire/
evacuación de humos es necesario actuar del 
siguiente modo: montar el tubo concéntrico o 
el codo concéntrico acoplando su lado macho 
(liso) con el lado hembra (con juntas de labio) 
del elemento previamente instalado, apretán-
dolo hasta el fondo, de esta forma se conseguirá 
la unión estanca de todos los elementos.

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

Normalmente, el kit horizontal Ø 80/125 de 
aspiración-descarga se usa cuando son necesa-
rias conducciones especialmente largas, el kit Ø 
80/125 puede ser instalado: con salida posterior, 
lateral derecha, lateral izquierda y anterior.

• Extensiones para kit horizontal. El kit hori-
zontal de aspiración-descarga Ø 80/125 puede 
ser prolongado como máximo 7300 mm en 
horizontal, incluido el terminal con rejilla y 
excluido el codo concéntrico de la salida de la 
caldera y el adaptador de Ø 60/100 a Ø 80/125 
(Fig. 1-17). Esta configuración corresponde a 
un factor de resistencia igual a 100. En estos 
casos es necesario solicitar las extensiones de 
conductos adecuadas.

 Importante: durante la instalación de los con-
ductos es necesario montar, cada 3 metros, una 
abrazadera con tacos para asegurarlos bien

• Rejilla externa. Importante: apor motivos de 
seguridad, se recomiendano obstruir, ni siquie-
ra provisionalmente, el terminal de aspiración/
descarga de la caldera.

Kit vertical con teja de aluminio Ø 80/125. 
Montaje del kit (Fig. 1-18): Montaje del kit: 
colocar el collarín concéntrico (2) en el orificio 
más interno de la caldera, situando entre medio 
la junta (1) y fijando la unión con los tornillos 
del kit. Montar el adaptador (3) acoplando su 
lado macho (liso) con el lado hembra del colla-

rín concéntrico (2). Instalación de la falsa teja 
de aluminio. Sustituir una teja por la placa de 
aluminio (5), perfilándola adecuadamente para 
que el agua de lluvia escurra bien. Colocar en la 
placa de aluminio la semiesfera hueca hueca fija 
(7) e introducir el tubo de aspiración-descarga 
(6). Montar el terminal concéntrico Ø 80/125 
acoplando su lado macho (6) (liso) con el lado 
hembra del adaptador (3) (con juntas de labio) 
apretándolo hasta el fondo, sin olvidarse de colo-
car antes la anilla (4), de esta forma se conseguirá 
la unión estanca de los elementos del kit.

• Acoplamiento entre extensiones de tubos y co-
dos concéntricos. Para poder acoplar posibles 
extensiones con elementos de toma de aire/
evacuación de humos, es necesario realizar lo 
siguiente: montar el tubo concéntrico o el codo 
concéntrico acoplando su lado macho (liso) 
con el lado hembra (con juntas de labio) del 
elemento previamente instalado, apretándolo 
hasta el fondo, de esta forma se conseguirá la 
unión estanca de todos los elementos.

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

Este terminal especial permite obtener vertical-
mente la descarga de humos y la aspiración de 
aire necesaria para la combustión. 

M
áx

 1
22

00
 m

m

M
áx

 4
70

0 
m

mm
áx. 45 %

m
áx. 45 %

УС
ТА

Н
О

ВЩ
И

К
П

О
Л

ЬЗ
О

ВА
ТЕ

Л
Ь

РЕ
М

О
Н

ТН
И

К

Горизонтальный комплект всасывания - 
дымоудаления Ø 80/125.Установка комплекта 
(Илл. 1-16): 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 на-
садки удленители на другие элементы выхлоп-
ной системы бойлера произвести следующие 
операции: подсоеденить концентрическую 
трубу или колено гладкой стороной (“папа”) 
в горловину (“мама”) на предварительно 
установленный элемент до упора при этом до-
стигается соединение элементов, входящих в 
состав комплекта, и необходимое уплотнение.

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

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 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. 
1-17). Данная конфигурация соответствунт 
фактору сопротиыления равному 100. В 
данном случае необходимо произвести запрос  
не специальные насадки удленители.

 N.B.: 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. 1-18): Установить концентрический 
фланец (2) на центральное отверстие бойлера, 
устанавливая при этом сальник (1) и закрутить 
болтами, входящими в комплект. Установить 

Комплект включает в себя:
 N°1 - Сальник (1)
 N°1 - Концентрический изгиб Ø
   60/100 (2)
 N°1 - Адаптер  Ø 60/100 per Ø 80/125 (3)
 N°1 - Концентрический вывод всас./

дымоудаления Ø 80/125 (4)
 N°1 - Внутренняя шайба (5)
 N°1 - Внешняя шайба (6)

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 этом достигается 
соединение элементов, входящих в состав 
комплекта, и необходимое уплотнение.

• Соединение сцеплением насадок удлинителей 
и 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 

Комплект включает в себя:
 N°1 - Сальник (1)
 N°1 - Концентрический фланец «мама»(2)
 N°1 - Адаптер Ø 60/100 для Ø 80/125 (3)
 N°1 - Шайбу (4)
 N°1 - Алюминиевую черепицу (5)
 N°1 - Концентрическую трубу 
   всас./дымоудвления Ø 80/125 (6)
 N°1 - Неподвижный полущит (7)
 N°1 - Подвижный полущит (8)
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Горизонтальный комплект всасывания - 
дымоудаления Ø 80/125.Установка комплекта 
(Илл. 1-16): 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 на-
садки удленители на другие элементы выхлоп-
ной системы бойлера произвести следующие 
операции: подсоеденить концентрическую 
трубу или колено гладкой стороной (“папа”) 
в горловину (“мама”) на предварительно 
установленный элемент до упора при этом до-
стигается соединение элементов, входящих в 
состав комплекта, и необходимое уплотнение.

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

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 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. 
1-17). Данная конфигурация соответствунт 
фактору сопротиыления равному 100. В 
данном случае необходимо произвести запрос  
не специальные насадки удленители.

 N.B.: 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. 1-18): Установить концентрический 
фланец (2) на центральное отверстие бойлера, 
устанавливая при этом сальник (1) и закрутить 
болтами, входящими в комплект. Установить 

Комплект включает в себя:
 N°1 - Сальник (1)
 N°1 - Концентрический изгиб Ø
   60/100 (2)
 N°1 - Адаптер  Ø 60/100 per Ø 80/125 (3)
 N°1 - Концентрический вывод всас./

дымоудаления Ø 80/125 (4)
 N°1 - Внутренняя шайба (5)
 N°1 - Внешняя шайба (6)

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 этом достигается 
соединение элементов, входящих в состав 
комплекта, и необходимое уплотнение.

• Соединение сцеплением насадок удлинителей 
и 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 

Комплект включает в себя:
 N°1 - Сальник (1)
 N°1 - Концентрический фланец «мама»(2)
 N°1 - Адаптер Ø 60/100 для Ø 80/125 (3)
 N°1 - Шайбу (4)
 N°1 - Алюминиевую черепицу (5)
 N°1 - Концентрическую трубу 
   всас./дымоудвления Ø 80/125 (6)
 N°1 - Неподвижный полущит (7)
 N°1 - Подвижный полущит (8)
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Горизонтальный комплект всасывания - 
дымоудаления Ø 80/125.Установка комплекта 
(Илл. 1-16): 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 на-
садки удленители на другие элементы выхлоп-
ной системы бойлера произвести следующие 
операции: подсоеденить концентрическую 
трубу или колено гладкой стороной (“папа”) 
в горловину (“мама”) на предварительно 
установленный элемент до упора при этом до-
стигается соединение элементов, входящих в 
состав комплекта, и необходимое уплотнение.

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

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 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. 
1-17). Данная конфигурация соответствунт 
фактору сопротиыления равному 100. В 
данном случае необходимо произвести запрос  
не специальные насадки удленители.

 N.B.: 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. 1-18): Установить концентрический 
фланец (2) на центральное отверстие бойлера, 
устанавливая при этом сальник (1) и закрутить 
болтами, входящими в комплект. Установить 

Комплект включает в себя:
 N°1 - Сальник (1)
 N°1 - Концентрический изгиб Ø
   60/100 (2)
 N°1 - Адаптер  Ø 60/100 per Ø 80/125 (3)
 N°1 - Концентрический вывод всас./

дымоудаления Ø 80/125 (4)
 N°1 - Внутренняя шайба (5)
 N°1 - Внешняя шайба (6)

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 этом достигается 
соединение элементов, входящих в состав 
комплекта, и необходимое уплотнение.

• Соединение сцеплением насадок удлинителей 
и 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 

Комплект включает в себя:
 N°1 - Сальник (1)
 N°1 - Концентрический фланец «мама»(2)
 N°1 - Адаптер Ø 60/100 для Ø 80/125 (3)
 N°1 - Шайбу (4)
 N°1 - Алюминиевую черепицу (5)
 N°1 - Концентрическую трубу 
   всас./дымоудвления Ø 80/125 (6)
 N°1 - Неподвижный полущит (7)
 N°1 - Подвижный полущит (8)
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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 Ø 80/125(4)
 N°1 - Internal ring (5)
 N°1 - External ring (6)

The kit includes:
 N°1 - Seal (1)
 N°1 - Female concentric flange (2)
 N°1 - Adapter Ø 60/100  

per 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 half-shell(7)
 N°1 - Mobile half-shell (8)
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Horizontal intake/exhaust kits –Ø 80/125. 
Kit assembly (Fig. 1-16): install the bend with 
flange (2) on the most internal 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) 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 80/125snap-fit extensions with other 
elements of the fume extraction elements 
assembly, follows: fit the concentric pipe or 
elbow with the male (smooth) 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.

Attention: if the exhaust terminal and/or 
extension concentric pipe needsshortening, 
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 maximum horizontal length of 7300 mm 
including the terminal with grille and excluding 
the concentric bend leaving the boiler and the 
adapter Ø 60/100 in Ø 80/125 (Fig. 1-17).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. 1-18): install the concentric 
flange (2) on the most internal 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.

• Coupling extension pipes and concentric 
elbows. 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.

Attention: if the exhaust terminal and/or 
extension 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.
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Комплект містить:
 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. - Протиімпульсна пластина (5)
 N°2 - Коліна 90 ° Ø 80 (6)
 1 шт. - Повітрозабірний термінал Ø 80 (7)
 N°2 - Внутрішні розетки (8)
 1 шт. - Зовнішня розетка (9)
 1 шт. - Труба відведення Ø 80 (10)

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.

11 22,5*

12 21,5*

леннях (мал. 1-20). З каналу (S) виводяться 
продукти згоряння. Трубопроводом (A) 
всмоктується повітря, необхідне для горіння. 
Обидва канали можуть бути орієнтовані в 
будь-якому напрямку.

• Монтажний комплект сепаратора Ø 80/80. 
Встановіть фланець (4) на внутрішньому 
отворі котла, встановивши прокладку (1) 
і затягнувши гвинти з внутрішнім шес-
тигранником і плоскою головкою, що є у 
комплекті, вставляйте його до тих пір, доки 
він не упреться у протиімпульсну пластину 
(5). Видаліть плоский фланець на зовніш-

буде сполучений з тріскою концентричним 
фланцем, код. 3.011141 (продається окремо). 
Обов’язково необхідно дотримуватись висоти 
між кришкою труби та напівоболонками (374 
мм) (мал. 1-19).

Вертикальний комплект з цією конфігурацією 
може бути продовжений до максимуму 4700 
мм прямі вертикальні, в тому числі кінцева 
(Мал. 1-19).

Комплект сепаратора Ø 80/80. Комплект 
сепаратора Ø 80/80 відділяє канали вихлопу 
продуктів згоряння і повітрозабору згідно 
функціональної схеми, показаної на крес-

терасах та на дахах з нахилом не більше 45% 
(24°), обов’язково слід дотримуватися висоти 
між ковпаком термінала та напівсферою (374 
мм).

Вертикальний комплект з цією конфігурацією 
може бути продовжений до максимуму 12200 
мм прямі вертикальні, в тому числі кінцева 
(Мал. 1-19). Ця конфігурація відповідає ко-
ефіцієнту опору, що дорівнює 100. В такому 
випадку слід замовити відповідні сполучні 
подовжувачі.

Для вертикального викидання також може 
бути використаний кінець Ø 60/100, який М
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Комплект містить:
 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. - Протиімпульсна пластина (5)
 N°2 - Коліна 90 ° Ø 80 (6)
 1 шт. - Повітрозабірний термінал Ø 80 (7)
 N°2 - Внутрішні розетки (8)
 1 шт. - Зовнішня розетка (9)
 1 шт. - Труба відведення Ø 80 (10)

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.

11 22,5*

12 21,5*

леннях (мал. 1-20). З каналу (S) виводяться 
продукти згоряння. Трубопроводом (A) 
всмоктується повітря, необхідне для горіння. 
Обидва канали можуть бути орієнтовані в 
будь-якому напрямку.

• Монтажний комплект сепаратора Ø 80/80. 
Встановіть фланець (4) на внутрішньому 
отворі котла, встановивши прокладку (1) 
і затягнувши гвинти з внутрішнім шес-
тигранником і плоскою головкою, що є у 
комплекті, вставляйте його до тих пір, доки 
він не упреться у протиімпульсну пластину 
(5). Видаліть плоский фланець на зовніш-

буде сполучений з тріскою концентричним 
фланцем, код. 3.011141 (продається окремо). 
Обов’язково необхідно дотримуватись висоти 
між кришкою труби та напівоболонками (374 
мм) (мал. 1-19).

Вертикальний комплект з цією конфігурацією 
може бути продовжений до максимуму 4700 
мм прямі вертикальні, в тому числі кінцева 
(Мал. 1-19).

Комплект сепаратора Ø 80/80. Комплект 
сепаратора Ø 80/80 відділяє канали вихлопу 
продуктів згоряння і повітрозабору згідно 
функціональної схеми, показаної на крес-

терасах та на дахах з нахилом не більше 45% 
(24°), обов’язково слід дотримуватися висоти 
між ковпаком термінала та напівсферою (374 
мм).

Вертикальний комплект з цією конфігурацією 
може бути продовжений до максимуму 12200 
мм прямі вертикальні, в тому числі кінцева 
(Мал. 1-19). Ця конфігурація відповідає ко-
ефіцієнту опору, що дорівнює 100. В такому 
випадку слід замовити відповідні сполучні 
подовжувачі.

Для вертикального викидання також може 
бути використаний кінець Ø 60/100, який М
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Комплект містить:
 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. - Протиімпульсна пластина (5)
 N°2 - Коліна 90 ° Ø 80 (6)
 1 шт. - Повітрозабірний термінал Ø 80 (7)
 N°2 - Внутрішні розетки (8)
 1 шт. - Зовнішня розетка (9)
 1 шт. - Труба відведення Ø 80 (10)

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.

11 22,5*

12 21,5*

леннях (мал. 1-20). З каналу (S) виводяться 
продукти згоряння. Трубопроводом (A) 
всмоктується повітря, необхідне для горіння. 
Обидва канали можуть бути орієнтовані в 
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• Монтажний комплект сепаратора Ø 80/80. 
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El kit incluye:
1 - Junta de descarga (1)
1 - Junta de estanqueidad collarín (2)
1 - Collarín hembra de aspiración (3)
1 - Collarín hembra de descarga (4)
1 - Disco antipulsaciones (5)
2 - Codos 90° Ø 80 (6)
1 - Terminal de aspiración Ø 80 (7)
2 - Anillas internas (8)
1 - Anilla externa (9)
1 - Tubo de descarga Ø 80 (10)

Importante: el kit vertical Ø 80/125 con teja de 
aluminio puede ser instalado en terrazas y tejados 
cuya pendiente no supere el 45% (24°) y la altura 
entre el sombrerete del terminal y la semiesfera 
hueca (374 mm) siempre debe respetarse.

El kit vertical con esta configuración puede ser 
prolongado hasta mm como máximo (en línea 
recta vertical), incluido el terminal (Fig. 1-19). 
Esta configuración corresponde a un factor de 
resistencia igual a 100. En este caso es necesario 
solicitar las extensiones correspondientes y 
acoplarlas.

Para la descarga vertical puede también utilizarse 
el terminal Ø 60/100, en combinación con el 
collarín concéntrico cod. 3.011141 (vendido a 
parte). La altura entre el sombrerete del terminal 
y la semiesfera hueca (374 mm) siempre debe ser 
respetada (Fig. 1-19).

El kit vertical con esta configuración puede ser 
prolongado hasta 4700 mm como máximo (en 
línea recta vertical), incluido el terminal (Fig. 
1-19).

Kit separador Ø 80/80. El kit separador Ø 80/80, 
permite separar los conductos de descarga de 
humos y de aspiración de aire según el esquema 
de la figura (Fig. 1-20). Los productos de la com-

bustión son extraídos por el conducto (S). El aire 
que se necesita para la combustión es aspirado 
por el conducto (A). Ambos conductos pueden 
ser orientados en la dirección que más convenga.

• Montaje del kit separador Ø 80/80. Colocar 
el collarín (4) en el orificio más interno de la 
caldera, situando entre medio la junta (1) y 
apretando la unión con los tornillos de cabeza 
hexagonal y punta plana del kit; introducir 
hasta el tope el disco antipulsaciones (5). 
Retirar el collarín plano presente en el orificio 
más externo y sustituirlo por el collarín (3), 
situando entre medio la junta (2) ya presente 
en la caldera y apretando la unión con los 

Longitudes máximas admisibles  
(incluido el terminal de aspiración con rejilla y los dos codos de 90°

CONDUCTO SIN AISLAMIENTO CONDUCTO CON AISLAMIENTO
Descarga (m) Aspiración (m) Descarga (m) Aspiración (m)

1 36,0* 6 29,5*

2 34,5* 7 28,0*

3 33,0* 8 26,5*

4 32,0* 9 25,5*

5 30,5* 10 24,0*
*   El conducto de aspiración puede ser prolongado hasta 2,5 metros elimi-

nando el codo en descarga , 2 metros eliminando el codo en aspiración, 4,5 
metros eliminando todos los codos.
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12 21,5*
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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. 1-19). 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. 1-19).

Вертикальный комплект с настоящей 
конфигурацией может быть удленён до  
максимального значения 4700 мм, вкдючая 

вывод (Илл. 1-19).

Комплект сепаратора Ø 80/80. Комплект 
сепаратора Ø 80/80, позволяет разделить 
дымоход от всасывания воздуха согласно 
проиллюстрированной схеме (Илл. 1-20). Из 
канала (S) производиться выброс продуктов 
сгорания. Из канала (A) производиться 
всасыавание воздуха, необходимого для 
горения. Оба канала могут быть направлены в 
любом направлении.

• Установка комплекта сепаратора Ø 80/80. 
Установить фланец (4) на самое внутреннее 
отверстие бойлера, устанавливая при 
этом сальник (1) и закрутить болтами с 

Комплкт включат 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 - Противопульсирующую пласстинку (5)
 N°2 - Изгибы 90° Ø 80 (6)
 N°1 - Вывод всасывания Ø 80 (7)
 N°2 - Внутренние  шайбы (8)
 N°1 - Внешняя шайба (9)
 N°1 - Выхлопная труба Ø 80 (10)

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*
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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. 1-19). 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. 1-19).

Вертикальный комплект с настоящей 
конфигурацией может быть удленён до  
максимального значения 4700 мм, вкдючая 

вывод (Илл. 1-19).

Комплект сепаратора Ø 80/80. Комплект 
сепаратора Ø 80/80, позволяет разделить 
дымоход от всасывания воздуха согласно 
проиллюстрированной схеме (Илл. 1-20). Из 
канала (S) производиться выброс продуктов 
сгорания. Из канала (A) производиться 
всасыавание воздуха, необходимого для 
горения. Оба канала могут быть направлены в 
любом направлении.

• Установка комплекта сепаратора Ø 80/80. 
Установить фланец (4) на самое внутреннее 
отверстие бойлера, устанавливая при 
этом сальник (1) и закрутить болтами с 

Комплкт включат 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 - Противопульсирующую пласстинку (5)
 N°2 - Изгибы 90° Ø 80 (6)
 N°1 - Вывод всасывания Ø 80 (7)
 N°2 - Внутренние  шайбы (8)
 N°1 - Внешняя шайба (9)
 N°1 - Выхлопная труба Ø 80 (10)

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.
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12 21,5*
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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. 1-19). 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. 1-19).

Вертикальный комплект с настоящей 
конфигурацией может быть удленён до  
максимального значения 4700 мм, вкдючая 

вывод (Илл. 1-19).

Комплект сепаратора Ø 80/80. Комплект 
сепаратора Ø 80/80, позволяет разделить 
дымоход от всасывания воздуха согласно 
проиллюстрированной схеме (Илл. 1-20). Из 
канала (S) производиться выброс продуктов 
сгорания. Из канала (A) производиться 
всасыавание воздуха, необходимого для 
горения. Оба канала могут быть направлены в 
любом направлении.

• Установка комплекта сепаратора Ø 80/80. 
Установить фланец (4) на самое внутреннее 
отверстие бойлера, устанавливая при 
этом сальник (1) и закрутить болтами с 

Комплкт включат 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 - Противопульсирующую пласстинку (5)
 N°2 - Изгибы 90° Ø 80 (6)
 N°1 - Вывод всасывания Ø 80 (7)
 N°2 - Внутренние  шайбы (8)
 N°1 - Внешняя шайба (9)
 N°1 - Выхлопная труба Ø 80 (10)

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*

IN
ST

A
LL

ER
U

SE
R

M
A

IN
TE

N
A

N
C

E 
TE

C
H

N
IC

IA
N

The Kit includes:
 N°1 - Exhaust seal (1)
 N°1 - Flange seal (2)
 N°1 - Female intake flange (3)
 N°1 - Female exhaust flange (4)
 N°1 - Anti-pulse sheet (5)
 N°2 - bend 90° Ø 80 (6)
 N°1 - Intake terminal Ø 80 (7)
 N°2 - Internal rings (8)
 N°1 - External ring (9)
 N°1 - Exhaust pipe Ø 80 (10)

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*

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. 1-19). 
This configuration corresponds to 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 
height between the terminal cap and half-shell 
(374 mm) must always be respected (Fig. 1-19).

The vertical kit with this configuration can be 
extended to a max. straight vertical length of 4700 
mm, including the terminal (Fig. 1-19).

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. 1-21). Fumes are expelled from 
duct (S). Air is taken in through duct (A) for 
combustion. Both ducts can be routed in any 
direction.

• Assembly of separator kit Ø 80/80. Install the 
flange (4) on the most internal hole of the boiler 
inserting the seal (1) and tighten using the 
hex and flathead screws supplied with the kit, 
introduce the anti-pulse sheet up to stop (5). 
Remove the flat flange in the most external hole 
with respect to the central one and replace with 
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Maкс. 12 мMaкс. 21 м

Комплект містить:
 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. - Протиімпульсна пластина (5)
 1 шт. - Коліно 90° Ø 80 (6)
 1 шт. - Ковпачок для труби (7)
 1 шт. - Термінал труби забору повітря Ø 80 ізольова-

ний (8)
 N°2 - Внутрішня кільцева прокладка (9)
 1 шт. - Зовнішня кільцева прокладка (10)
 1 шт. - Ізольована зливна труба Ø 80 (11)
 1 шт. - Коліно 90° концентричне Ø 80/125 (12)

розетку (9), яка забезпечить правильну уста-
новку між трубою та димоходом.

• Стикування шляхом зачеплення подов-
жувачів, труб та колін. 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 
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, ізольо-
вані 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. 1-25 ÷ 1-26) 
представлені різні застосування ізольованих 
труб.

 Ізольовані труби складаються з концентрич-
них 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 димів, ситуації, яка виведе на 
ту ж висоту два виходи - впуску повітря та 
випуску диму.

таблиці. Якщо необхідно сумістити приладдя 
або компоненти (наприклад перейти від 
роздільника Ø 80/80 у концентричну трубу), 
слід розрахувати максимальну протяжність, 
що досягається використовуючи коефіцієнт 
опору для кожного компонента, або його 
еквівалентну довжину. Сума цих факторів 
опору не повинна бути більше, ніж 100.

• Втрата температури у димових каналах (Мал. 
1-23). 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 ізольо-
ваними трубами).

Комплект сепаратора Ø 80/80 з ізоляцією. 
Монтаж комплекту (Мал. 1-24): встановіть 
фланець (4) на внутрішньому отворі котла, 
встановивши прокладку (1) і затягнувши гвин-
ти з внутрішнім шестигранником і плоскою 
головкою, що є у комплекті,вславляйте його до 
тих пір, доки він не упреться у протиімпульсну 
пластину (5). Видаліть плоский фланець на 
зовнішньому отворі і замініть його на фланець 
(3), вставивши прокладку (2), що вже є у котлі, 
і затягнувши саморізами, що є у комплекті. 
Вставити і проштовхнути заглушку (7) на 
коліні (6) із штирового кінця (гладкого), з'єд-
нати коліно (6) штировим кінцем (гладким) із 
гніздовим кінцем фланця (3). Вставити коліно 
(12) штировим кінцем (гладким) у гніздовий 
кінець фланцю (4). Вставити кінець труби впу-
ску (8) штировим кінцем (гладким) у гніздовий 
кінець коліна (6) до упору, переконавшись, 
що відповідні кільцеві прокладки (9 і 10), які 
забезпечать правильну установку між трубою 
та стіною, уже вставлені, після чого зафіксу-
вати заглушку (7) на кінці (8). Вставте кінець 
труби викидання (11) (12) і закрутіть до упору, 
переконавшись, що ви вже ввели відповідну 

ньому отворі і замініть його на фланець (3), 
вставивши прокладку (2), що вже є у котлі, 
і затягнувши саморізами, що є у комплекті. 
Вставте коліна (6) штировим кінцем (глад-
ким) в гніздовий кінець фланців (3 та 4). 
Вставити до упору термінал впуску повітря 
(7) штировим кінцем (гладким) у гніздовий 
кінець коліна (6), попередньо встановивши 
відповідні внутрішні та зовнішні кільцеві 
прокладки. Вставити кінець труби випуску 
(10) штировим кінцем (гладким) у гніздо-
вий кінець коліна (6) і закрутити до упору, 
переконавшись, що внутрішня кільцева про-
кладка вже вставлена.Таким чином, забезпе-
чується герметичність і з'єднання складових 
елементів комплекту.

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

• На мал. (Мал. 1-21) зображено конфігурацію 
з вертикальним випуском и горизонтальним 
впуском.

• Максимальні габаритні розміри. На мал. 
(Мал. 1-22) показані 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 максималь-
ного значення, яке показано в наступній 

М
О

Н
ТА

Ж
Н

И
К

К
О

РИ
С

ТУ
ВА

Ч
ТЕ

Х
Н

ІК

Maкс. 12 мMaкс. 21 м

Комплект містить:
 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. - Протиімпульсна пластина (5)
 1 шт. - Коліно 90° Ø 80 (6)
 1 шт. - Ковпачок для труби (7)
 1 шт. - Термінал труби забору повітря Ø 80 ізольова-

ний (8)
 N°2 - Внутрішня кільцева прокладка (9)
 1 шт. - Зовнішня кільцева прокладка (10)
 1 шт. - Ізольована зливна труба Ø 80 (11)
 1 шт. - Коліно 90° концентричне Ø 80/125 (12)

розетку (9), яка забезпечить правильну уста-
новку між трубою та димоходом.

• Стикування шляхом зачеплення подов-
жувачів, труб та колін. 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 
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, ізольо-
вані 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. 1-25 ÷ 1-26) 
представлені різні застосування ізольованих 
труб.

 Ізольовані труби складаються з концентрич-
них 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 димів, ситуації, яка виведе на 
ту ж висоту два виходи - впуску повітря та 
випуску диму.

таблиці. Якщо необхідно сумістити приладдя 
або компоненти (наприклад перейти від 
роздільника Ø 80/80 у концентричну трубу), 
слід розрахувати максимальну протяжність, 
що досягається використовуючи коефіцієнт 
опору для кожного компонента, або його 
еквівалентну довжину. Сума цих факторів 
опору не повинна бути більше, ніж 100.

• Втрата температури у димових каналах (Мал. 
1-23). 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 ізольо-
ваними трубами).

Комплект сепаратора Ø 80/80 з ізоляцією. 
Монтаж комплекту (Мал. 1-24): встановіть 
фланець (4) на внутрішньому отворі котла, 
встановивши прокладку (1) і затягнувши гвин-
ти з внутрішнім шестигранником і плоскою 
головкою, що є у комплекті,вславляйте його до 
тих пір, доки він не упреться у протиімпульсну 
пластину (5). Видаліть плоский фланець на 
зовнішньому отворі і замініть його на фланець 
(3), вставивши прокладку (2), що вже є у котлі, 
і затягнувши саморізами, що є у комплекті. 
Вставити і проштовхнути заглушку (7) на 
коліні (6) із штирового кінця (гладкого), з'єд-
нати коліно (6) штировим кінцем (гладким) із 
гніздовим кінцем фланця (3). Вставити коліно 
(12) штировим кінцем (гладким) у гніздовий 
кінець фланцю (4). Вставити кінець труби впу-
ску (8) штировим кінцем (гладким) у гніздовий 
кінець коліна (6) до упору, переконавшись, 
що відповідні кільцеві прокладки (9 і 10), які 
забезпечать правильну установку між трубою 
та стіною, уже вставлені, після чого зафіксу-
вати заглушку (7) на кінці (8). Вставте кінець 
труби викидання (11) (12) і закрутіть до упору, 
переконавшись, що ви вже ввели відповідну 

ньому отворі і замініть його на фланець (3), 
вставивши прокладку (2), що вже є у котлі, 
і затягнувши саморізами, що є у комплекті. 
Вставте коліна (6) штировим кінцем (глад-
ким) в гніздовий кінець фланців (3 та 4). 
Вставити до упору термінал впуску повітря 
(7) штировим кінцем (гладким) у гніздовий 
кінець коліна (6), попередньо встановивши 
відповідні внутрішні та зовнішні кільцеві 
прокладки. Вставити кінець труби випуску 
(10) штировим кінцем (гладким) у гніздо-
вий кінець коліна (6) і закрутити до упору, 
переконавшись, що внутрішня кільцева про-
кладка вже вставлена.Таким чином, забезпе-
чується герметичність і з'єднання складових 
елементів комплекту.

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

• На мал. (Мал. 1-21) зображено конфігурацію 
з вертикальним випуском и горизонтальним 
впуском.

• Максимальні габаритні розміри. На мал. 
(Мал. 1-22) показані 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 максималь-
ного значення, яке показано в наступній 
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Maкс. 12 мMaкс. 21 м

Комплект містить:
 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. - Протиімпульсна пластина (5)
 1 шт. - Коліно 90° Ø 80 (6)
 1 шт. - Ковпачок для труби (7)
 1 шт. - Термінал труби забору повітря Ø 80 ізольова-

ний (8)
 N°2 - Внутрішня кільцева прокладка (9)
 1 шт. - Зовнішня кільцева прокладка (10)
 1 шт. - Ізольована зливна труба Ø 80 (11)
 1 шт. - Коліно 90° концентричне Ø 80/125 (12)

розетку (9), яка забезпечить правильну уста-
новку між трубою та димоходом.

• Стикування шляхом зачеплення подов-
жувачів, труб та колін. 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 
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, ізольо-
вані 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. 1-25 ÷ 1-26) 
представлені різні застосування ізольованих 
труб.

 Ізольовані труби складаються з концентрич-
них 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 димів, ситуації, яка виведе на 
ту ж висоту два виходи - впуску повітря та 
випуску диму.

таблиці. Якщо необхідно сумістити приладдя 
або компоненти (наприклад перейти від 
роздільника Ø 80/80 у концентричну трубу), 
слід розрахувати максимальну протяжність, 
що досягається використовуючи коефіцієнт 
опору для кожного компонента, або його 
еквівалентну довжину. Сума цих факторів 
опору не повинна бути більше, ніж 100.

• Втрата температури у димових каналах (Мал. 
1-23). 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 ізольо-
ваними трубами).

Комплект сепаратора Ø 80/80 з ізоляцією. 
Монтаж комплекту (Мал. 1-24): встановіть 
фланець (4) на внутрішньому отворі котла, 
встановивши прокладку (1) і затягнувши гвин-
ти з внутрішнім шестигранником і плоскою 
головкою, що є у комплекті,вславляйте його до 
тих пір, доки він не упреться у протиімпульсну 
пластину (5). Видаліть плоский фланець на 
зовнішньому отворі і замініть його на фланець 
(3), вставивши прокладку (2), що вже є у котлі, 
і затягнувши саморізами, що є у комплекті. 
Вставити і проштовхнути заглушку (7) на 
коліні (6) із штирового кінця (гладкого), з'єд-
нати коліно (6) штировим кінцем (гладким) із 
гніздовим кінцем фланця (3). Вставити коліно 
(12) штировим кінцем (гладким) у гніздовий 
кінець фланцю (4). Вставити кінець труби впу-
ску (8) штировим кінцем (гладким) у гніздовий 
кінець коліна (6) до упору, переконавшись, 
що відповідні кільцеві прокладки (9 і 10), які 
забезпечать правильну установку між трубою 
та стіною, уже вставлені, після чого зафіксу-
вати заглушку (7) на кінці (8). Вставте кінець 
труби викидання (11) (12) і закрутіть до упору, 
переконавшись, що ви вже ввели відповідну 

ньому отворі і замініть його на фланець (3), 
вставивши прокладку (2), що вже є у котлі, 
і затягнувши саморізами, що є у комплекті. 
Вставте коліна (6) штировим кінцем (глад-
ким) в гніздовий кінець фланців (3 та 4). 
Вставити до упору термінал впуску повітря 
(7) штировим кінцем (гладким) у гніздовий 
кінець коліна (6), попередньо встановивши 
відповідні внутрішні та зовнішні кільцеві 
прокладки. Вставити кінець труби випуску 
(10) штировим кінцем (гладким) у гніздо-
вий кінець коліна (6) і закрутити до упору, 
переконавшись, що внутрішня кільцева про-
кладка вже вставлена.Таким чином, забезпе-
чується герметичність і з'єднання складових 
елементів комплекту.

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

• На мал. (Мал. 1-21) зображено конфігурацію 
з вертикальним випуском и горизонтальним 
впуском.

• Максимальні габаритні розміри. На мал. 
(Мал. 1-22) показані 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 максималь-
ного значення, яке показано в наступній 
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Maкс. 12 мMaкс. 21 м

Комплект містить:
 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. - Протиімпульсна пластина (5)
 1 шт. - Коліно 90° Ø 80 (6)
 1 шт. - Ковпачок для труби (7)
 1 шт. - Термінал труби забору повітря Ø 80 ізольова-

ний (8)
 N°2 - Внутрішня кільцева прокладка (9)
 1 шт. - Зовнішня кільцева прокладка (10)
 1 шт. - Ізольована зливна труба Ø 80 (11)
 1 шт. - Коліно 90° концентричне Ø 80/125 (12)

розетку (9), яка забезпечить правильну уста-
новку між трубою та димоходом.

• Стикування шляхом зачеплення подов-
жувачів, труб та колін. 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 
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, ізольо-
вані 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. 1-25 ÷ 1-26) 
представлені різні застосування ізольованих 
труб.

 Ізольовані труби складаються з концентрич-
них 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 димів, ситуації, яка виведе на 
ту ж висоту два виходи - впуску повітря та 
випуску диму.

таблиці. Якщо необхідно сумістити приладдя 
або компоненти (наприклад перейти від 
роздільника Ø 80/80 у концентричну трубу), 
слід розрахувати максимальну протяжність, 
що досягається використовуючи коефіцієнт 
опору для кожного компонента, або його 
еквівалентну довжину. Сума цих факторів 
опору не повинна бути більше, ніж 100.

• Втрата температури у димових каналах (Мал. 
1-23). 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 ізольо-
ваними трубами).

Комплект сепаратора Ø 80/80 з ізоляцією. 
Монтаж комплекту (Мал. 1-24): встановіть 
фланець (4) на внутрішньому отворі котла, 
встановивши прокладку (1) і затягнувши гвин-
ти з внутрішнім шестигранником і плоскою 
головкою, що є у комплекті,вславляйте його до 
тих пір, доки він не упреться у протиімпульсну 
пластину (5). Видаліть плоский фланець на 
зовнішньому отворі і замініть його на фланець 
(3), вставивши прокладку (2), що вже є у котлі, 
і затягнувши саморізами, що є у комплекті. 
Вставити і проштовхнути заглушку (7) на 
коліні (6) із штирового кінця (гладкого), з'єд-
нати коліно (6) штировим кінцем (гладким) із 
гніздовим кінцем фланця (3). Вставити коліно 
(12) штировим кінцем (гладким) у гніздовий 
кінець фланцю (4). Вставити кінець труби впу-
ску (8) штировим кінцем (гладким) у гніздовий 
кінець коліна (6) до упору, переконавшись, 
що відповідні кільцеві прокладки (9 і 10), які 
забезпечать правильну установку між трубою 
та стіною, уже вставлені, після чого зафіксу-
вати заглушку (7) на кінці (8). Вставте кінець 
труби викидання (11) (12) і закрутіть до упору, 
переконавшись, що ви вже ввели відповідну 

ньому отворі і замініть його на фланець (3), 
вставивши прокладку (2), що вже є у котлі, 
і затягнувши саморізами, що є у комплекті. 
Вставте коліна (6) штировим кінцем (глад-
ким) в гніздовий кінець фланців (3 та 4). 
Вставити до упору термінал впуску повітря 
(7) штировим кінцем (гладким) у гніздовий 
кінець коліна (6), попередньо встановивши 
відповідні внутрішні та зовнішні кільцеві 
прокладки. Вставити кінець труби випуску 
(10) штировим кінцем (гладким) у гніздо-
вий кінець коліна (6) і закрутити до упору, 
переконавшись, що внутрішня кільцева про-
кладка вже вставлена.Таким чином, забезпе-
чується герметичність і з'єднання складових 
елементів комплекту.

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

• На мал. (Мал. 1-21) зображено конфігурацію 
з вертикальним випуском и горизонтальним 
впуском.

• Максимальні габаритні розміри. На мал. 
(Мал. 1-22) показані 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 максималь-
ного значення, яке показано в наступній 
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Maкс. 12 мMaкс. 21 м

Комплект містить:
 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. - Протиімпульсна пластина (5)
 1 шт. - Коліно 90° Ø 80 (6)
 1 шт. - Ковпачок для труби (7)
 1 шт. - Термінал труби забору повітря Ø 80 ізольова-

ний (8)
 N°2 - Внутрішня кільцева прокладка (9)
 1 шт. - Зовнішня кільцева прокладка (10)
 1 шт. - Ізольована зливна труба Ø 80 (11)
 1 шт. - Коліно 90° концентричне Ø 80/125 (12)

розетку (9), яка забезпечить правильну уста-
новку між трубою та димоходом.

• Стикування шляхом зачеплення подов-
жувачів, труб та колін. 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 
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, ізольо-
вані 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. 1-25 ÷ 1-26) 
представлені різні застосування ізольованих 
труб.

 Ізольовані труби складаються з концентрич-
них 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 димів, ситуації, яка виведе на 
ту ж висоту два виходи - впуску повітря та 
випуску диму.

таблиці. Якщо необхідно сумістити приладдя 
або компоненти (наприклад перейти від 
роздільника Ø 80/80 у концентричну трубу), 
слід розрахувати максимальну протяжність, 
що досягається використовуючи коефіцієнт 
опору для кожного компонента, або його 
еквівалентну довжину. Сума цих факторів 
опору не повинна бути більше, ніж 100.

• Втрата температури у димових каналах (Мал. 
1-23). 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 ізольо-
ваними трубами).

Комплект сепаратора Ø 80/80 з ізоляцією. 
Монтаж комплекту (Мал. 1-24): встановіть 
фланець (4) на внутрішньому отворі котла, 
встановивши прокладку (1) і затягнувши гвин-
ти з внутрішнім шестигранником і плоскою 
головкою, що є у комплекті,вславляйте його до 
тих пір, доки він не упреться у протиімпульсну 
пластину (5). Видаліть плоский фланець на 
зовнішньому отворі і замініть його на фланець 
(3), вставивши прокладку (2), що вже є у котлі, 
і затягнувши саморізами, що є у комплекті. 
Вставити і проштовхнути заглушку (7) на 
коліні (6) із штирового кінця (гладкого), з'єд-
нати коліно (6) штировим кінцем (гладким) із 
гніздовим кінцем фланця (3). Вставити коліно 
(12) штировим кінцем (гладким) у гніздовий 
кінець фланцю (4). Вставити кінець труби впу-
ску (8) штировим кінцем (гладким) у гніздовий 
кінець коліна (6) до упору, переконавшись, 
що відповідні кільцеві прокладки (9 і 10), які 
забезпечать правильну установку між трубою 
та стіною, уже вставлені, після чого зафіксу-
вати заглушку (7) на кінці (8). Вставте кінець 
труби викидання (11) (12) і закрутіть до упору, 
переконавшись, що ви вже ввели відповідну 

ньому отворі і замініть його на фланець (3), 
вставивши прокладку (2), що вже є у котлі, 
і затягнувши саморізами, що є у комплекті. 
Вставте коліна (6) штировим кінцем (глад-
ким) в гніздовий кінець фланців (3 та 4). 
Вставити до упору термінал впуску повітря 
(7) штировим кінцем (гладким) у гніздовий 
кінець коліна (6), попередньо встановивши 
відповідні внутрішні та зовнішні кільцеві 
прокладки. Вставити кінець труби випуску 
(10) штировим кінцем (гладким) у гніздо-
вий кінець коліна (6) і закрутити до упору, 
переконавшись, що внутрішня кільцева про-
кладка вже вставлена.Таким чином, забезпе-
чується герметичність і з'єднання складових 
елементів комплекту.

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

• На мал. (Мал. 1-21) зображено конфігурацію 
з вертикальним випуском и горизонтальним 
впуском.

• Максимальні габаритні розміри. На мал. 
(Мал. 1-22) показані 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 максималь-
ного значення, яке показано в наступній 
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Maкс. 12 мMaкс. 21 м

Комплект містить:
 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. - Протиімпульсна пластина (5)
 1 шт. - Коліно 90° Ø 80 (6)
 1 шт. - Ковпачок для труби (7)
 1 шт. - Термінал труби забору повітря Ø 80 ізольова-

ний (8)
 N°2 - Внутрішня кільцева прокладка (9)
 1 шт. - Зовнішня кільцева прокладка (10)
 1 шт. - Ізольована зливна труба Ø 80 (11)
 1 шт. - Коліно 90° концентричне Ø 80/125 (12)

розетку (9), яка забезпечить правильну уста-
новку між трубою та димоходом.

• Стикування шляхом зачеплення подов-
жувачів, труб та колін. 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 
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, ізольо-
вані 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. 1-25 ÷ 1-26) 
представлені різні застосування ізольованих 
труб.

 Ізольовані труби складаються з концентрич-
них 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 димів, ситуації, яка виведе на 
ту ж висоту два виходи - впуску повітря та 
випуску диму.

таблиці. Якщо необхідно сумістити приладдя 
або компоненти (наприклад перейти від 
роздільника Ø 80/80 у концентричну трубу), 
слід розрахувати максимальну протяжність, 
що досягається використовуючи коефіцієнт 
опору для кожного компонента, або його 
еквівалентну довжину. Сума цих факторів 
опору не повинна бути більше, ніж 100.

• Втрата температури у димових каналах (Мал. 
1-23). 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 ізольо-
ваними трубами).

Комплект сепаратора Ø 80/80 з ізоляцією. 
Монтаж комплекту (Мал. 1-24): встановіть 
фланець (4) на внутрішньому отворі котла, 
встановивши прокладку (1) і затягнувши гвин-
ти з внутрішнім шестигранником і плоскою 
головкою, що є у комплекті,вславляйте його до 
тих пір, доки він не упреться у протиімпульсну 
пластину (5). Видаліть плоский фланець на 
зовнішньому отворі і замініть його на фланець 
(3), вставивши прокладку (2), що вже є у котлі, 
і затягнувши саморізами, що є у комплекті. 
Вставити і проштовхнути заглушку (7) на 
коліні (6) із штирового кінця (гладкого), з'єд-
нати коліно (6) штировим кінцем (гладким) із 
гніздовим кінцем фланця (3). Вставити коліно 
(12) штировим кінцем (гладким) у гніздовий 
кінець фланцю (4). Вставити кінець труби впу-
ску (8) штировим кінцем (гладким) у гніздовий 
кінець коліна (6) до упору, переконавшись, 
що відповідні кільцеві прокладки (9 і 10), які 
забезпечать правильну установку між трубою 
та стіною, уже вставлені, після чого зафіксу-
вати заглушку (7) на кінці (8). Вставте кінець 
труби викидання (11) (12) і закрутіть до упору, 
переконавшись, що ви вже ввели відповідну 

ньому отворі і замініть його на фланець (3), 
вставивши прокладку (2), що вже є у котлі, 
і затягнувши саморізами, що є у комплекті. 
Вставте коліна (6) штировим кінцем (глад-
ким) в гніздовий кінець фланців (3 та 4). 
Вставити до упору термінал впуску повітря 
(7) штировим кінцем (гладким) у гніздовий 
кінець коліна (6), попередньо встановивши 
відповідні внутрішні та зовнішні кільцеві 
прокладки. Вставити кінець труби випуску 
(10) штировим кінцем (гладким) у гніздо-
вий кінець коліна (6) і закрутити до упору, 
переконавшись, що внутрішня кільцева про-
кладка вже вставлена.Таким чином, забезпе-
чується герметичність і з'єднання складових 
елементів комплекту.

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

• На мал. (Мал. 1-21) зображено конфігурацію 
з вертикальним випуском и горизонтальним 
впуском.

• Максимальні габаритні розміри. На мал. 
(Мал. 1-22) показані 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 максималь-
ного значення, яке показано в наступній 
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El kit incluye:
1 - Junta de descarga (1)
1 - Junta de estanqueidad collarín (2)
1 - Collarín hembra de aspiración (3)
1 - Collarín hembra de descarga (4)
1 - Disco antipulsaciones (5)
1 - Codo 90° Ø 80 (6)
1 - Tapón de cierre del tubo (7)
1 - Terminal de aspiración Ø 80 con aislmto. (8)
2 - Anillas internas (9)
1 - Anilla externa (10)
1 - Tubo de descarga Ø 80 con aislamiento (11)
1 - Codo 90° concéntrico Ø 80/125 (12)

tornillos autoroscantes con punta entregados. 
Montar los codos (6) acoplando su lado macho 
(liso) con el lado hembra de los collarines (3 y 
4). Montar el terminal de aspiración (7) aco-
plando su lado macho (liso) con el lado hembra 
del codo (6), apretándolo hasta el fondo, sin 
olvidarse de colocar previamente las anillas 
interna y externa. Montar el tubo de descarga 
(10) acoplando su lado macho (liso) con el 
lado hembra del codo (6), apretándolo hasta 
el fondo, sin olvidarse primero de introducir 
la anilla interna, de esta forma se conseguirá 
la unión estanca de los elementos del kit.

• Acoplamiento entre extensiones de tubos y 
codos. Para montar posibles extensiones aco-
plándolas a otros elementosde toma de aire/
evacuación de humos, es necesario hacer lo 
siguiente: montar el tubo o el codo acoplando 
su lado macho (liso) con el lado hembra (con 
juntas de labio) del elemento previamente 
instalado, apretándolo hasta el fondo, de esta 
forma se conseguirá la unión estanca de todos 
los elementos.

• En la figura (Fig. 1-21) se representa la con-
figuración con descarga vertical y aspiración 
horizontal.

• Dimensiones totales de instalación. En la figura 
(Fig. 1-22) se han representado las dimensiones 
mínimas de instalación del kit terminal sepa-
rador Ø 80/80 en condiciones límite.

• Extensiones para kit separador Ø 80/80. La 
máxima longitud rectilínea (sin codos) y en 
vertical, que se puede adoptar, para tubos de 
aspiración y descarga Ø80, es de 41 metros, 40 
en aspiración y 1 en descarga. Esta longitud to-
tal corresponde a un factor de resistencia igual 
a 100. La longitud total que puede adoptarse, 
obtenida sumando las longitudes de los tubos 
Ø 80 de aspiración y descarga, puede como 
máximo alcanzar los valores contenidos en la 
tabla siguiente. Si se deben usar accesorios o 

componentes mixtos (por ejemplo, para pasar 
del separador Ø 80/80 a un tubo concéntrico), 
se puede calcular la máxima longitud admisible 
utilizando un factor de resistencia para cada 
componente o bien su longitud equivalente. La 
suma de estos factores de resistencia no debe 
ser mayor de 100.

• Pérdida de temperatura en los conductos de 
humos (Fig. 1-23). Para evitar problemas de 
condensación de humos en el conducto de 
descarga Ø 80, debidos a enfriamiento a través 
de las paredes, es necesario limitar la longitud 
del conducto de descarga a 5 metros. Si se deben 
cubrir distancias superiores es necesario utili-
zar tubos Ø 80 con aislamiento (ver capítulo 
del kit separador Ø 80/80 con aislamiento).

Kit separador Ø 80/80 con aislamiento. Mon-
taje del kit (Fig. 1-24): colocar el collarín (4) en 
el orificio más interno de la caldera, situando la 
junta (1) en medio y apretando la unión con los 
tornillos de cabeza hexagonal y punta plana pre-
sentes en el kit; introducir hasta el tope el disco 
antipulsaciones (5). Retirar el collarín plano, 
presente en un orificio más externo y sustituirlo 
por el collarín (3), situando en medio la junta (2) 
ya presente en la caldera, apretando la unión con 
los tornillos autoroscantes con punta suministra-
dos . Introducir y desplazar el tapón (7) por su 
lado macho (liso) del codo (6), después montar 
los codos (6) acoplando su lado macho (liso) con 
el lado hembra del collarín (3). Montar el codo 
(12) acoplando su lado macho (liso) con el lado 
hembra del collarín (4). Montar el terminal de 
aspiración (8) acoplando su lado macho (liso), 
con el lado hembra del codo (6) apretándolo has-
ta el fondo, sin olvidarse de introducir primero 
las anillas (9 y 10) que asegurarán el montaje 
correcto entre tubo y muro, después fijar el tapón 
de cierre (7) al terminal (8). Montar el tubo de 
descarga (11) acoplando su lado macho (liso) con 
el lado hembra del codo (12), apretándolo hasta el 
fondo, sin olvidarse de introducir primero la ani-

lla (9), que asegurará que el montaje entre tubo y 
conducto de evacuación de humos sea correcto.
• Acoplamiento entre extensiones de tubos y 

codos.Para acoplar extensiones a otros ele-
mentos de toma de aire/evacuación de humos 
es necesario actuar del siguiente modo: montar 
el tubo concéntrico o el codo concéntrico aco-
plando su lado macho (liso) con el lado hembra 
(con juntas de labio) del elemento previamente 
instalado, apretándolo hasta el fondo, de esta 
forma se conseguirá la unión estanca de todos 
los elementos.

• Aislamiento del kit terminal separador. Si 
existen problemas de condensación de humos 
en los conductos de descarga o en la superficie 
externa de los tubos de aspiración, Immergas 
suministra bajo pedido tubos de aspiración y 
de descarga con aislamiento. El aislamiento 
puede ser necesario en el tubo de descarga si 
existe una pérdida excesiva de temperatura de 
humos en su recorrido. El aislamiento puede 
ser necesario en el tubo de aspiración si el aire 
entrante (muy frío) puede conducir la superfi-
cie externa del tubo a una temperatura inferior 
al punto de rocío del aire del ambiente en que 
se encuentra. En las figuras (Fig. 1-25÷1-26) 
se han representado diversas aplicaciones de 
tubos con aislamiento.
Los tubos con aislamiento están formados por 
un tubo concéntrico Ø 80 interno y otro Ø 125 
externo con cámara de aire. No es posible técni-
camente iniciar el recorrido con ambos codos 
Ø 80 con aislamiento, pues las dimensiones 
no lo permiten. Es posible, en cambio, iniciar 
el recorrido con un codo con aislamiento, 
escogiendo entre   y el de descarga. Si se inicia 
con un codo de aspiración con aislamiento, 
éste deberá ser acoplado al propio collarín y 
ser conducido hata el collarín de evacuación de 
humos, de forma que entonces la aspiración y 
la descarga de humos estén a la misma altura.

УС
ТА

Н
О

ВЩ
И

К
П

О
Л

ЬЗ
О

ВА
ТЕ

Л
Ь

РЕ
М

О
Н

ТН
И

К

шестигранными  головками  и плоским концом, 
входящими в комплект, ввести во внутреннюю 
часть фланца противопульсирующюю 
пластинку (5). Снять плоский фланец с 
самого внешнего отверстия и заменить его 
на фланец (3) устанавливая сальник (2) уже 
установленный на бойлере и закрутить 
саморежущими винтами, входящими в 
оснащение. Подсоеденить изгибы (6) гладкой 
стороной (“папа”) в горловину (“мама”) фланца 
(3 и 4). Подсоеденить вывод всасывания 
(7) гладкой стороной (“папа”), в горловину 
(“мама”) изгиба (6) до упора, проверяя, 
что внутренние и внешние шайбы уже 
установлены. Подсоеденить выхлопную трубу 
(10) гладкой стороной (“папа”), в сторону 
изгиба (6) до упора, проверяя что внутренняя 
шайба уже установлена, при этом достигается 
соединение элементов, входящих в состав 
комплекта, и необходимое уплотнение.

• 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 уплотнени.

• На иллюстрации (Илл. 1-21) продемонстри-
рованна конфигурация с вертикальным 
дымоходом и горизонтальным всасыванием.

• Габариты установки. На рисунке (Илл. 
1-22) указанны минимальные размеры для 
сепаратораØ 80/80 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 
достигну ть 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 факторов сопротивления не должна 
превышать значения 100.

• Потеря температуры в дымовом канале 
(Илл. 1-23). 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 Ø 80/80”).

Комплект изолированного сепаратора Ø 80/80. 
Установка комплекта (Илл. 1-24): прикрепить 
фланец (4) на центральное отверстие бойлера 
устанавливая сальник (1) и закрутить винтами 
с шестигранной головкой и плоским концом, 
входящими в комплект, ввести в него до 
упора противопульсирующую пластинку (5). 
Удалить плоский фланец с самого внешнего 
отверстия  и заменить его на фланец (3) 
используя сальник (2) ранее установленный на 
бойлере и закрутить саморежущимися винтами, 
входящими в оснащение. Ввести колпачок 
(7) и провести его через изгиб (6)  гладкой 
стороной (“папа”), далее, подсоеденить изгибы 
(6) гладкой стороной (“папа”) в горловину 
(“мама”) фланца (3). Подсоеденить изгиб (12) 

гладкой стороной (“папа”) в горловину (“мама”) 
фланца (4). Соеденить вывод всасывания (8) 
гладкой стороной (“папа”), в горловину (“мама”) 
изгиба (6) до упора, убедитья, что шайбы уже 
были введены (9 и 10) которые обеспечиват 
правильную инсталяцию между трубой и 
стеной, и установить пробку-заглушку (7) на 
вывод (8). Прикрепить выхлопную трубу (11) 
гладкой стороной (“папа”), в горловину (“мама”) 
изгиба (12) до упора, проверяя, что шайба, 
которая обеспечивает правильную инсталяуию 
между стеной и дымоходом, уже введена (98).
• 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.

• 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. 
1-25÷1-26) показанны различные способы 
применения изолированных труб.

 Из олиров анные т ру бы сос тоят из 
концентрической трубы с внутренним Ø 80 
ис внешним Ø 125 с воздушным зазором. 
Технически невозможно подсоеденить 

Комплект включат в себя:
 N°1 - Сальник выхлопной системы (1)
 N°1 - Уплотнительная прокладка фланца (2)
 N°1 - Фланец всасывания «мама» (3)
 N°1 - Фланец выхлопной системы «мама» (4)
 N°1 - противопульсирующюю пластинку (5)
 N°1 - Изгиб 90° Ø 80 (6)
 N°1 - Заглушка для закрытия трубы (7)
 N°1 - Изолированный выход всасывания Ø 80 (8)
 N°2 - Внутренние шайбы (9)
 N°1 - Внешняя шайба (10)
 N°1 - Изолированный выход всасывания Ø 80 (11)
 N°1 - Концентрический изгиб 90° Ø 80/125 (12)

МАКС 12 mМАКС 21 m
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шестигранными  головками  и плоским концом, 
входящими в комплект, ввести во внутреннюю 
часть фланца противопульсирующюю 
пластинку (5). Снять плоский фланец с 
самого внешнего отверстия и заменить его 
на фланец (3) устанавливая сальник (2) уже 
установленный на бойлере и закрутить 
саморежущими винтами, входящими в 
оснащение. Подсоеденить изгибы (6) гладкой 
стороной (“папа”) в горловину (“мама”) фланца 
(3 и 4). Подсоеденить вывод всасывания 
(7) гладкой стороной (“папа”), в горловину 
(“мама”) изгиба (6) до упора, проверяя, 
что внутренние и внешние шайбы уже 
установлены. Подсоеденить выхлопную трубу 
(10) гладкой стороной (“папа”), в сторону 
изгиба (6) до упора, проверяя что внутренняя 
шайба уже установлена, при этом достигается 
соединение элементов, входящих в состав 
комплекта, и необходимое уплотнение.

• 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 уплотнени.

• На иллюстрации (Илл. 1-21) продемонстри-
рованна конфигурация с вертикальным 
дымоходом и горизонтальным всасыванием.

• Габариты установки. На рисунке (Илл. 
1-22) указанны минимальные размеры для 
сепаратораØ 80/80 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 
достигну ть 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 факторов сопротивления не должна 
превышать значения 100.

• Потеря температуры в дымовом канале 
(Илл. 1-23). 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 Ø 80/80”).

Комплект изолированного сепаратора Ø 80/80. 
Установка комплекта (Илл. 1-24): прикрепить 
фланец (4) на центральное отверстие бойлера 
устанавливая сальник (1) и закрутить винтами 
с шестигранной головкой и плоским концом, 
входящими в комплект, ввести в него до 
упора противопульсирующую пластинку (5). 
Удалить плоский фланец с самого внешнего 
отверстия  и заменить его на фланец (3) 
используя сальник (2) ранее установленный на 
бойлере и закрутить саморежущимися винтами, 
входящими в оснащение. Ввести колпачок 
(7) и провести его через изгиб (6)  гладкой 
стороной (“папа”), далее, подсоеденить изгибы 
(6) гладкой стороной (“папа”) в горловину 
(“мама”) фланца (3). Подсоеденить изгиб (12) 

гладкой стороной (“папа”) в горловину (“мама”) 
фланца (4). Соеденить вывод всасывания (8) 
гладкой стороной (“папа”), в горловину (“мама”) 
изгиба (6) до упора, убедитья, что шайбы уже 
были введены (9 и 10) которые обеспечиват 
правильную инсталяцию между трубой и 
стеной, и установить пробку-заглушку (7) на 
вывод (8). Прикрепить выхлопную трубу (11) 
гладкой стороной (“папа”), в горловину (“мама”) 
изгиба (12) до упора, проверяя, что шайба, 
которая обеспечивает правильную инсталяуию 
между стеной и дымоходом, уже введена (98).
• 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.

• 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. 
1-25÷1-26) показанны различные способы 
применения изолированных труб.

 Из олиров анные т ру бы сос тоят из 
концентрической трубы с внутренним Ø 80 
ис внешним Ø 125 с воздушным зазором. 
Технически невозможно подсоеденить 

Комплект включат в себя:
 N°1 - Сальник выхлопной системы (1)
 N°1 - Уплотнительная прокладка фланца (2)
 N°1 - Фланец всасывания «мама» (3)
 N°1 - Фланец выхлопной системы «мама» (4)
 N°1 - противопульсирующюю пластинку (5)
 N°1 - Изгиб 90° Ø 80 (6)
 N°1 - Заглушка для закрытия трубы (7)
 N°1 - Изолированный выход всасывания Ø 80 (8)
 N°2 - Внутренние шайбы (9)
 N°1 - Внешняя шайба (10)
 N°1 - Изолированный выход всасывания Ø 80 (11)
 N°1 - Концентрический изгиб 90° Ø 80/125 (12)

МАКС 12 mМАКС 21 m
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шестигранными  головками  и плоским концом, 
входящими в комплект, ввести во внутреннюю 
часть фланца противопульсирующюю 
пластинку (5). Снять плоский фланец с 
самого внешнего отверстия и заменить его 
на фланец (3) устанавливая сальник (2) уже 
установленный на бойлере и закрутить 
саморежущими винтами, входящими в 
оснащение. Подсоеденить изгибы (6) гладкой 
стороной (“папа”) в горловину (“мама”) фланца 
(3 и 4). Подсоеденить вывод всасывания 
(7) гладкой стороной (“папа”), в горловину 
(“мама”) изгиба (6) до упора, проверяя, 
что внутренние и внешние шайбы уже 
установлены. Подсоеденить выхлопную трубу 
(10) гладкой стороной (“папа”), в сторону 
изгиба (6) до упора, проверяя что внутренняя 
шайба уже установлена, при этом достигается 
соединение элементов, входящих в состав 
комплекта, и необходимое уплотнение.

• 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 уплотнени.

• На иллюстрации (Илл. 1-21) продемонстри-
рованна конфигурация с вертикальным 
дымоходом и горизонтальным всасыванием.

• Габариты установки. На рисунке (Илл. 
1-22) указанны минимальные размеры для 
сепаратораØ 80/80 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 
достигну ть 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 факторов сопротивления не должна 
превышать значения 100.

• Потеря температуры в дымовом канале 
(Илл. 1-23). 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 Ø 80/80”).

Комплект изолированного сепаратора Ø 80/80. 
Установка комплекта (Илл. 1-24): прикрепить 
фланец (4) на центральное отверстие бойлера 
устанавливая сальник (1) и закрутить винтами 
с шестигранной головкой и плоским концом, 
входящими в комплект, ввести в него до 
упора противопульсирующую пластинку (5). 
Удалить плоский фланец с самого внешнего 
отверстия  и заменить его на фланец (3) 
используя сальник (2) ранее установленный на 
бойлере и закрутить саморежущимися винтами, 
входящими в оснащение. Ввести колпачок 
(7) и провести его через изгиб (6)  гладкой 
стороной (“папа”), далее, подсоеденить изгибы 
(6) гладкой стороной (“папа”) в горловину 
(“мама”) фланца (3). Подсоеденить изгиб (12) 

гладкой стороной (“папа”) в горловину (“мама”) 
фланца (4). Соеденить вывод всасывания (8) 
гладкой стороной (“папа”), в горловину (“мама”) 
изгиба (6) до упора, убедитья, что шайбы уже 
были введены (9 и 10) которые обеспечиват 
правильную инсталяцию между трубой и 
стеной, и установить пробку-заглушку (7) на 
вывод (8). Прикрепить выхлопную трубу (11) 
гладкой стороной (“папа”), в горловину (“мама”) 
изгиба (12) до упора, проверяя, что шайба, 
которая обеспечивает правильную инсталяуию 
между стеной и дымоходом, уже введена (98).
• 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.

• 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. 
1-25÷1-26) показанны различные способы 
применения изолированных труб.

 Из олиров анные т ру бы сос тоят из 
концентрической трубы с внутренним Ø 80 
ис внешним Ø 125 с воздушным зазором. 
Технически невозможно подсоеденить 

Комплект включат в себя:
 N°1 - Сальник выхлопной системы (1)
 N°1 - Уплотнительная прокладка фланца (2)
 N°1 - Фланец всасывания «мама» (3)
 N°1 - Фланец выхлопной системы «мама» (4)
 N°1 - противопульсирующюю пластинку (5)
 N°1 - Изгиб 90° Ø 80 (6)
 N°1 - Заглушка для закрытия трубы (7)
 N°1 - Изолированный выход всасывания Ø 80 (8)
 N°2 - Внутренние шайбы (9)
 N°1 - Внешняя шайба (10)
 N°1 - Изолированный выход всасывания Ø 80 (11)
 N°1 - Концентрический изгиб 90° Ø 80/125 (12)

МАКС 12 mМАКС 21 m
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The Kit includes:
 N°1 - Exhaust seal (1)
 N°1 - Flange seal(2)
 N°1 - Female intake flange (3)
 N°1 - Female exhaust flange (4)
 N°1 - Anti-pulse sheet (5)
 N°1 - Bend 90° Ø 80 (6)
 N°1 - Pipe closure cap (7)
 N°1 - Insulated exhaust terminal Ø 80 (8)
 N°2 - Internal rings (9)
 N°1 - External ring (10)
 N°1 - Insulated exhaust pipe Ø 80 (11)
 N°1 - Concentric bend 90° Ø 80/125 (12)

flange (3) inserting the seal (2) already fitted 
on the boiler and tighten using the self-tapping 
screws supplied. Fit the male end (smooth) to 
the bends (6) 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 (10) with the male section 
(smooth) in the female section of the bend 
(6) 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. 1-21) shows the configuration 
with vertical exhaust and horizontal intake.

• Installation clearances. The figure (Fig. 1-22) 
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 
separator Ø 80/80 to a concentric pipe), the 
maximum extension can be calculated by using 
a resistance factor for each component or the 
equivalent length. The sum of these resistance 
factors must not exceed 100.

• Temperature loss in fume ducts (Fig. 1-23). 
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 .Kit assembly (Fig. 1-24): 
install flange (4) on the most internal 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 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. 1-25 ÷ 1-26) 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. 1-26) 
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.
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1.15 ВВЕДЕННЯ ГАЗОВОЇ СИСТЕМИ В 
ЕКСПЛУАТАЦІЮ.

Для введення в експлуатацію системи слід 
приймати до уваги чинні технічні нормативи. 
Обладнання, а з ним і введення газової сис-
теми в експлуатацію, підрозділяється на три 
категорії: нове обладнання,  модифіковане 
обладнання та відновлене обладнання  . 
Зокрема, для нових газових систем потрібно:
- відкрити вікна та двері;
- уникати присутності іскор або відкритого 

полум'я;
- випустити повітря, що міститься в трубі;
- перевірити герметичність системи згідно 

вказівок, що приведені у нормативі.

1.16 ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 
КОТЛА (ВКЛЮЧЕННЯ).

Для видачі Декларації відповідності, передба-
ченої законом, мають бути виконані наступні 
вимоги до введення котла в експлуатацію 
(операції, наведені нижче, мають виконуватись 
лише вповноваженою компанією і тільки в 
присутності її співробітників):
- перевірити герметичність системи згідно 

вказівок, що приведені у нормативі.
- перевірити відповідність використовуваного 

газу для цього котла ;
перевірте, щоб не було ніяких зовнішніх фак-

торів, що могли б спричинити утворення 
накопичень пального;

- увімкніть котел і перевірте правильність 
запалювання;

- перевірте подачу газу та відповідні параме-
три тиску згідно з вказаними в посібнику 
(Парагр. 3.17);

- перевірте спрацьовування запобіжного 
пристрою у випадку відсутності газу і від-
повідний проміжок часу спрацьовування;

- перевірити активацію електричного вимика-
ча, розташованого перед котлом;

- переконатися, що концентричний термінал 
впуску повітря/випуску димових газів (в разі 
його наявності), не засмічений.

Навіть, якщо лише одна з таких перевірок 
виявила проблеми, забороняється запускати 
котел в роботу.

Примітка: тільки після того, як усі роботи 
з установки та підготовки до роботи з боку 
відповідального за установку завершені, для 
початку дії гарантії Immergas уповноважений 
технік або підприємство можуть провести 
попередню перевірку котла для пуску в експлу-
атацію. Сертифікат попередньої початкової 
перевірки та гарантія видаються в руки 
користувачеві.

1.12 ВСТАНОВЛЕННЯ ТРУБ У ІСНУЮЧІ 
ДИМАРІ.

За допомогою спеціальної «системи вставлян-
ня труб» можна знову використати димарі, 
димові труби, існуючі технічні отвори для 
відведення продуктів згоряння котла. Для ди-
моходу слід використовувати канали, визнані 
придатними для  цих цілей заводом-вироб-
ником, у відповідності з методами установки 
і використання, як зазначено заводом-вироб-
ником, і у відповідності з вимогами норм.

1.13 ДИМОВІ КАНАЛИ, ДИМОВІ 
ТРУБИ, ДИМАРІ ТА ТЕРМІНАЛИ 
ДАХОВИХ ДИМАРІВ.

Димові канали, димарі, каміни і димоходи для 
виводу продуктів згоряння повинні відпові-
дати нормативним вимогам. Димові труби та 
дахові термінали повинні відповідати норма-
тивним розмірам, передбаченим технічними 
вимогами чинного технічного регламенту.

Монтаж терміналів відведення димових 
газів на стіні. Термінали виведення димових 
газів повинні:

- бути розташовані на зовнішніх стінах будівлі;
- бути розташовані таким чином, щоб відстань 

відповідала мінімальним значенням, вказа-
ним у чинному технічному регламенті.

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

1.14 ЗАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ.
Після виконання приєднання котла перейти 
до заповнення системи через кран заповнення 
(Мал. 2-8
Заповнення системи повинно здійснюватися 
повільно, щоб бульбашки повітря у воді, могли 
виділитись та бути видаленими. В котлі наяв-
ний автоматичний повітряний клапан.
В котлі вбудовано автоматичний клапан-ван-
туз, розташований на розповсюджувачі. Пе-
реконатися, 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 мано-
метр котла покаже 1,2 бар.

ПРИМІТКА: під час виконання цих операцій 
необхідно вмикати циркуляційний насос на 
певні інтервали часу, натискаючи кнопку очі-
кування "stand-by", що знаходиться на панелі. 
Стравити повітря з циркуляційного насосу, 
відкрутивши передню кришку та підтримуючи 
двигун у робочому стані.
Після виконаних дій знову закрутити кришку.

• Втрата температури в ізольованому димохо-
ди . Щоб запобігти проблемі утворення 
конденсату димових газів у трубопроводах 
відведення Ø 80 з ізоляцією, внаслідок їх 
охолодження через стінку, необхідно обме-
жити довжину трубопроводу відведення лише 
12 метрами. На мал. (Мал. 1-26) зображено 
типовий випадок ізоляції, впускної і випус-
кної 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 охолодже-
ною повітрям, що поступає ззовні. Ізольова-
ний 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 
трубоводів через кожні 2 метри повинні бути 
встановлені хомути з вкладишем, переділя-
ючі канал.

• Конфігурація типу B з відкритою камерою 
та примусовою тягою.

Зніміть зовнішню заглушку з герметичної 
камери і, використовуючи комплект кришки 
(опціонально), під’єднайте повітрозабор без-
посередньо 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. 1-8 ÷ 1-9), класифікуються 
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 пови-
нен бути виведений до окремого димоходу 
або безпосередньо в атмосферу назовні.

- котли з відкритою камерою типу B не можна 
встановлювати у приміщеннях промисло-
вого, індустріального та комерційного при-
значення, де використовуються матеріали, 
здатні виробляти пар та летючі речовини 
(напр., кислотні випаровування, клеї, фарби, 
розчинники, горючі матеріали, тощо), поро-
шкові та порошкуваті матеріали (напр., пил 
від обробки дерева, вугілля, цемент, тощо), 
які можуть пошкодити складові частини при-
ладу 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.

1.11 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. Димоходи 
мають бути спеціально розроблені згідно с 
методики розрахунку і нормативів уповнова-
женим підприємством.
Поперечні перетини димових труб або димохо-
дів, до яких під’єднана димова труба пристрою, 
мають відповідати нормативним вимогам.
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1.15 ВВЕДЕННЯ ГАЗОВОЇ СИСТЕМИ В 
ЕКСПЛУАТАЦІЮ.

Для введення в експлуатацію системи слід 
приймати до уваги чинні технічні нормативи. 
Обладнання, а з ним і введення газової сис-
теми в експлуатацію, підрозділяється на три 
категорії: нове обладнання,  модифіковане 
обладнання та відновлене обладнання  . 
Зокрема, для нових газових систем потрібно:
- відкрити вікна та двері;
- уникати присутності іскор або відкритого 

полум'я;
- випустити повітря, що міститься в трубі;
- перевірити герметичність системи згідно 

вказівок, що приведені у нормативі.

1.16 ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 
КОТЛА (ВКЛЮЧЕННЯ).

Для видачі Декларації відповідності, передба-
ченої законом, мають бути виконані наступні 
вимоги до введення котла в експлуатацію 
(операції, наведені нижче, мають виконуватись 
лише вповноваженою компанією і тільки в 
присутності її співробітників):
- перевірити герметичність системи згідно 

вказівок, що приведені у нормативі.
- перевірити відповідність використовуваного 

газу для цього котла ;
перевірте, щоб не було ніяких зовнішніх фак-

торів, що могли б спричинити утворення 
накопичень пального;

- увімкніть котел і перевірте правильність 
запалювання;

- перевірте подачу газу та відповідні параме-
три тиску згідно з вказаними в посібнику 
(Парагр. 3.17);

- перевірте спрацьовування запобіжного 
пристрою у випадку відсутності газу і від-
повідний проміжок часу спрацьовування;

- перевірити активацію електричного вимика-
ча, розташованого перед котлом;

- переконатися, що концентричний термінал 
впуску повітря/випуску димових газів (в разі 
його наявності), не засмічений.

Навіть, якщо лише одна з таких перевірок 
виявила проблеми, забороняється запускати 
котел в роботу.

Примітка: тільки після того, як усі роботи 
з установки та підготовки до роботи з боку 
відповідального за установку завершені, для 
початку дії гарантії Immergas уповноважений 
технік або підприємство можуть провести 
попередню перевірку котла для пуску в експлу-
атацію. Сертифікат попередньої початкової 
перевірки та гарантія видаються в руки 
користувачеві.

1.12 ВСТАНОВЛЕННЯ ТРУБ У ІСНУЮЧІ 
ДИМАРІ.

За допомогою спеціальної «системи вставлян-
ня труб» можна знову використати димарі, 
димові труби, існуючі технічні отвори для 
відведення продуктів згоряння котла. Для ди-
моходу слід використовувати канали, визнані 
придатними для  цих цілей заводом-вироб-
ником, у відповідності з методами установки 
і використання, як зазначено заводом-вироб-
ником, і у відповідності з вимогами норм.

1.13 ДИМОВІ КАНАЛИ, ДИМОВІ 
ТРУБИ, ДИМАРІ ТА ТЕРМІНАЛИ 
ДАХОВИХ ДИМАРІВ.

Димові канали, димарі, каміни і димоходи для 
виводу продуктів згоряння повинні відпові-
дати нормативним вимогам. Димові труби та 
дахові термінали повинні відповідати норма-
тивним розмірам, передбаченим технічними 
вимогами чинного технічного регламенту.

Монтаж терміналів відведення димових 
газів на стіні. Термінали виведення димових 
газів повинні:

- бути розташовані на зовнішніх стінах будівлі;
- бути розташовані таким чином, щоб відстань 

відповідала мінімальним значенням, вказа-
ним у чинному технічному регламенті.

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

1.14 ЗАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ.
Після виконання приєднання котла перейти 
до заповнення системи через кран заповнення 
(Мал. 2-8
Заповнення системи повинно здійснюватися 
повільно, щоб бульбашки повітря у воді, могли 
виділитись та бути видаленими. В котлі наяв-
ний автоматичний повітряний клапан.
В котлі вбудовано автоматичний клапан-ван-
туз, розташований на розповсюджувачі. Пе-
реконатися, 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 мано-
метр котла покаже 1,2 бар.

ПРИМІТКА: під час виконання цих операцій 
необхідно вмикати циркуляційний насос на 
певні інтервали часу, натискаючи кнопку очі-
кування "stand-by", що знаходиться на панелі. 
Стравити повітря з циркуляційного насосу, 
відкрутивши передню кришку та підтримуючи 
двигун у робочому стані.
Після виконаних дій знову закрутити кришку.

• Втрата температури в ізольованому димохо-
ди . Щоб запобігти проблемі утворення 
конденсату димових газів у трубопроводах 
відведення Ø 80 з ізоляцією, внаслідок їх 
охолодження через стінку, необхідно обме-
жити довжину трубопроводу відведення лише 
12 метрами. На мал. (Мал. 1-26) зображено 
типовий випадок ізоляції, впускної і випус-
кної 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 охолодже-
ною повітрям, що поступає ззовні. Ізольова-
ний 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 
трубоводів через кожні 2 метри повинні бути 
встановлені хомути з вкладишем, переділя-
ючі канал.

• Конфігурація типу B з відкритою камерою 
та примусовою тягою.

Зніміть зовнішню заглушку з герметичної 
камери і, використовуючи комплект кришки 
(опціонально), під’єднайте повітрозабор без-
посередньо 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. 1-8 ÷ 1-9), класифікуються 
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 пови-
нен бути виведений до окремого димоходу 
або безпосередньо в атмосферу назовні.

- котли з відкритою камерою типу B не можна 
встановлювати у приміщеннях промисло-
вого, індустріального та комерційного при-
значення, де використовуються матеріали, 
здатні виробляти пар та летючі речовини 
(напр., кислотні випаровування, клеї, фарби, 
розчинники, горючі матеріали, тощо), поро-
шкові та порошкуваті матеріали (напр., пил 
від обробки дерева, вугілля, цемент, тощо), 
які можуть пошкодити складові частини при-
ладу 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.

1.11 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. Димоходи 
мають бути спеціально розроблені згідно с 
методики розрахунку і нормативів уповнова-
женим підприємством.
Поперечні перетини димових труб або димохо-
дів, до яких під’єднана димова труба пристрою, 
мають відповідати нормативним вимогам.
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1.15 ВВЕДЕННЯ ГАЗОВОЇ СИСТЕМИ В 
ЕКСПЛУАТАЦІЮ.

Для введення в експлуатацію системи слід 
приймати до уваги чинні технічні нормативи. 
Обладнання, а з ним і введення газової сис-
теми в експлуатацію, підрозділяється на три 
категорії: нове обладнання,  модифіковане 
обладнання та відновлене обладнання  . 
Зокрема, для нових газових систем потрібно:
- відкрити вікна та двері;
- уникати присутності іскор або відкритого 

полум'я;
- випустити повітря, що міститься в трубі;
- перевірити герметичність системи згідно 

вказівок, що приведені у нормативі.

1.16 ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 
КОТЛА (ВКЛЮЧЕННЯ).

Для видачі Декларації відповідності, передба-
ченої законом, мають бути виконані наступні 
вимоги до введення котла в експлуатацію 
(операції, наведені нижче, мають виконуватись 
лише вповноваженою компанією і тільки в 
присутності її співробітників):
- перевірити герметичність системи згідно 

вказівок, що приведені у нормативі.
- перевірити відповідність використовуваного 

газу для цього котла ;
перевірте, щоб не було ніяких зовнішніх фак-

торів, що могли б спричинити утворення 
накопичень пального;

- увімкніть котел і перевірте правильність 
запалювання;

- перевірте подачу газу та відповідні параме-
три тиску згідно з вказаними в посібнику 
(Парагр. 3.17);

- перевірте спрацьовування запобіжного 
пристрою у випадку відсутності газу і від-
повідний проміжок часу спрацьовування;

- перевірити активацію електричного вимика-
ча, розташованого перед котлом;

- переконатися, що концентричний термінал 
впуску повітря/випуску димових газів (в разі 
його наявності), не засмічений.

Навіть, якщо лише одна з таких перевірок 
виявила проблеми, забороняється запускати 
котел в роботу.

Примітка: тільки після того, як усі роботи 
з установки та підготовки до роботи з боку 
відповідального за установку завершені, для 
початку дії гарантії Immergas уповноважений 
технік або підприємство можуть провести 
попередню перевірку котла для пуску в експлу-
атацію. Сертифікат попередньої початкової 
перевірки та гарантія видаються в руки 
користувачеві.

1.12 ВСТАНОВЛЕННЯ ТРУБ У ІСНУЮЧІ 
ДИМАРІ.

За допомогою спеціальної «системи вставлян-
ня труб» можна знову використати димарі, 
димові труби, існуючі технічні отвори для 
відведення продуктів згоряння котла. Для ди-
моходу слід використовувати канали, визнані 
придатними для  цих цілей заводом-вироб-
ником, у відповідності з методами установки 
і використання, як зазначено заводом-вироб-
ником, і у відповідності з вимогами норм.

1.13 ДИМОВІ КАНАЛИ, ДИМОВІ 
ТРУБИ, ДИМАРІ ТА ТЕРМІНАЛИ 
ДАХОВИХ ДИМАРІВ.

Димові канали, димарі, каміни і димоходи для 
виводу продуктів згоряння повинні відпові-
дати нормативним вимогам. Димові труби та 
дахові термінали повинні відповідати норма-
тивним розмірам, передбаченим технічними 
вимогами чинного технічного регламенту.

Монтаж терміналів відведення димових 
газів на стіні. Термінали виведення димових 
газів повинні:

- бути розташовані на зовнішніх стінах будівлі;
- бути розташовані таким чином, щоб відстань 

відповідала мінімальним значенням, вказа-
ним у чинному технічному регламенті.

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

1.14 ЗАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ.
Після виконання приєднання котла перейти 
до заповнення системи через кран заповнення 
(Мал. 2-8
Заповнення системи повинно здійснюватися 
повільно, щоб бульбашки повітря у воді, могли 
виділитись та бути видаленими. В котлі наяв-
ний автоматичний повітряний клапан.
В котлі вбудовано автоматичний клапан-ван-
туз, розташований на розповсюджувачі. Пе-
реконатися, 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 мано-
метр котла покаже 1,2 бар.

ПРИМІТКА: під час виконання цих операцій 
необхідно вмикати циркуляційний насос на 
певні інтервали часу, натискаючи кнопку очі-
кування "stand-by", що знаходиться на панелі. 
Стравити повітря з циркуляційного насосу, 
відкрутивши передню кришку та підтримуючи 
двигун у робочому стані.
Після виконаних дій знову закрутити кришку.

• Втрата температури в ізольованому димохо-
ди . Щоб запобігти проблемі утворення 
конденсату димових газів у трубопроводах 
відведення Ø 80 з ізоляцією, внаслідок їх 
охолодження через стінку, необхідно обме-
жити довжину трубопроводу відведення лише 
12 метрами. На мал. (Мал. 1-26) зображено 
типовий випадок ізоляції, впускної і випус-
кної 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 охолодже-
ною повітрям, що поступає ззовні. Ізольова-
ний 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 
трубоводів через кожні 2 метри повинні бути 
встановлені хомути з вкладишем, переділя-
ючі канал.

• Конфігурація типу B з відкритою камерою 
та примусовою тягою.

Зніміть зовнішню заглушку з герметичної 
камери і, використовуючи комплект кришки 
(опціонально), під’єднайте повітрозабор без-
посередньо 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. 1-8 ÷ 1-9), класифікуються 
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 пови-
нен бути виведений до окремого димоходу 
або безпосередньо в атмосферу назовні.

- котли з відкритою камерою типу B не можна 
встановлювати у приміщеннях промисло-
вого, індустріального та комерційного при-
значення, де використовуються матеріали, 
здатні виробляти пар та летючі речовини 
(напр., кислотні випаровування, клеї, фарби, 
розчинники, горючі матеріали, тощо), поро-
шкові та порошкуваті матеріали (напр., пил 
від обробки дерева, вугілля, цемент, тощо), 
які можуть пошкодити складові частини при-
ладу 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.

1.11 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. Димоходи 
мають бути спеціально розроблені згідно с 
методики розрахунку і нормативів уповнова-
женим підприємством.
Поперечні перетини димових труб або димохо-
дів, до яких під’єднана димова труба пристрою, 
мають відповідати нормативним вимогам.
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1.15 ВВЕДЕННЯ ГАЗОВОЇ СИСТЕМИ В 
ЕКСПЛУАТАЦІЮ.

Для введення в експлуатацію системи слід 
приймати до уваги чинні технічні нормативи. 
Обладнання, а з ним і введення газової сис-
теми в експлуатацію, підрозділяється на три 
категорії: нове обладнання,  модифіковане 
обладнання та відновлене обладнання  . 
Зокрема, для нових газових систем потрібно:
- відкрити вікна та двері;
- уникати присутності іскор або відкритого 

полум'я;
- випустити повітря, що міститься в трубі;
- перевірити герметичність системи згідно 

вказівок, що приведені у нормативі.

1.16 ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 
КОТЛА (ВКЛЮЧЕННЯ).

Для видачі Декларації відповідності, передба-
ченої законом, мають бути виконані наступні 
вимоги до введення котла в експлуатацію 
(операції, наведені нижче, мають виконуватись 
лише вповноваженою компанією і тільки в 
присутності її співробітників):
- перевірити герметичність системи згідно 

вказівок, що приведені у нормативі.
- перевірити відповідність використовуваного 

газу для цього котла ;
перевірте, щоб не було ніяких зовнішніх фак-

торів, що могли б спричинити утворення 
накопичень пального;

- увімкніть котел і перевірте правильність 
запалювання;

- перевірте подачу газу та відповідні параме-
три тиску згідно з вказаними в посібнику 
(Парагр. 3.17);

- перевірте спрацьовування запобіжного 
пристрою у випадку відсутності газу і від-
повідний проміжок часу спрацьовування;

- перевірити активацію електричного вимика-
ча, розташованого перед котлом;

- переконатися, що концентричний термінал 
впуску повітря/випуску димових газів (в разі 
його наявності), не засмічений.

Навіть, якщо лише одна з таких перевірок 
виявила проблеми, забороняється запускати 
котел в роботу.

Примітка: тільки після того, як усі роботи 
з установки та підготовки до роботи з боку 
відповідального за установку завершені, для 
початку дії гарантії Immergas уповноважений 
технік або підприємство можуть провести 
попередню перевірку котла для пуску в експлу-
атацію. Сертифікат попередньої початкової 
перевірки та гарантія видаються в руки 
користувачеві.

1.12 ВСТАНОВЛЕННЯ ТРУБ У ІСНУЮЧІ 
ДИМАРІ.

За допомогою спеціальної «системи вставлян-
ня труб» можна знову використати димарі, 
димові труби, існуючі технічні отвори для 
відведення продуктів згоряння котла. Для ди-
моходу слід використовувати канали, визнані 
придатними для  цих цілей заводом-вироб-
ником, у відповідності з методами установки 
і використання, як зазначено заводом-вироб-
ником, і у відповідності з вимогами норм.

1.13 ДИМОВІ КАНАЛИ, ДИМОВІ 
ТРУБИ, ДИМАРІ ТА ТЕРМІНАЛИ 
ДАХОВИХ ДИМАРІВ.

Димові канали, димарі, каміни і димоходи для 
виводу продуктів згоряння повинні відпові-
дати нормативним вимогам. Димові труби та 
дахові термінали повинні відповідати норма-
тивним розмірам, передбаченим технічними 
вимогами чинного технічного регламенту.

Монтаж терміналів відведення димових 
газів на стіні. Термінали виведення димових 
газів повинні:

- бути розташовані на зовнішніх стінах будівлі;
- бути розташовані таким чином, щоб відстань 

відповідала мінімальним значенням, вказа-
ним у чинному технічному регламенті.

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

1.14 ЗАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ.
Після виконання приєднання котла перейти 
до заповнення системи через кран заповнення 
(Мал. 2-8
Заповнення системи повинно здійснюватися 
повільно, щоб бульбашки повітря у воді, могли 
виділитись та бути видаленими. В котлі наяв-
ний автоматичний повітряний клапан.
В котлі вбудовано автоматичний клапан-ван-
туз, розташований на розповсюджувачі. Пе-
реконатися, 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 мано-
метр котла покаже 1,2 бар.

ПРИМІТКА: під час виконання цих операцій 
необхідно вмикати циркуляційний насос на 
певні інтервали часу, натискаючи кнопку очі-
кування "stand-by", що знаходиться на панелі. 
Стравити повітря з циркуляційного насосу, 
відкрутивши передню кришку та підтримуючи 
двигун у робочому стані.
Після виконаних дій знову закрутити кришку.

• Втрата температури в ізольованому димохо-
ди . Щоб запобігти проблемі утворення 
конденсату димових газів у трубопроводах 
відведення Ø 80 з ізоляцією, внаслідок їх 
охолодження через стінку, необхідно обме-
жити довжину трубопроводу відведення лише 
12 метрами. На мал. (Мал. 1-26) зображено 
типовий випадок ізоляції, впускної і випус-
кної 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 охолодже-
ною повітрям, що поступає ззовні. Ізольова-
ний 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 
трубоводів через кожні 2 метри повинні бути 
встановлені хомути з вкладишем, переділя-
ючі канал.

• Конфігурація типу B з відкритою камерою 
та примусовою тягою.

Зніміть зовнішню заглушку з герметичної 
камери і, використовуючи комплект кришки 
(опціонально), під’єднайте повітрозабор без-
посередньо 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. 1-8 ÷ 1-9), класифікуються 
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 пови-
нен бути виведений до окремого димоходу 
або безпосередньо в атмосферу назовні.

- котли з відкритою камерою типу B не можна 
встановлювати у приміщеннях промисло-
вого, індустріального та комерційного при-
значення, де використовуються матеріали, 
здатні виробляти пар та летючі речовини 
(напр., кислотні випаровування, клеї, фарби, 
розчинники, горючі матеріали, тощо), поро-
шкові та порошкуваті матеріали (напр., пил 
від обробки дерева, вугілля, цемент, тощо), 
які можуть пошкодити складові частини при-
ладу 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.

1.11 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. Димоходи 
мають бути спеціально розроблені згідно с 
методики розрахунку і нормативів уповнова-
женим підприємством.
Поперечні перетини димових труб або димохо-
дів, до яких під’єднана димова труба пристрою, 
мають відповідати нормативним вимогам.
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1.15 ВВЕДЕННЯ ГАЗОВОЇ СИСТЕМИ В 
ЕКСПЛУАТАЦІЮ.

Для введення в експлуатацію системи слід 
приймати до уваги чинні технічні нормативи. 
Обладнання, а з ним і введення газової сис-
теми в експлуатацію, підрозділяється на три 
категорії: нове обладнання,  модифіковане 
обладнання та відновлене обладнання  . 
Зокрема, для нових газових систем потрібно:
- відкрити вікна та двері;
- уникати присутності іскор або відкритого 

полум'я;
- випустити повітря, що міститься в трубі;
- перевірити герметичність системи згідно 

вказівок, що приведені у нормативі.

1.16 ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 
КОТЛА (ВКЛЮЧЕННЯ).

Для видачі Декларації відповідності, передба-
ченої законом, мають бути виконані наступні 
вимоги до введення котла в експлуатацію 
(операції, наведені нижче, мають виконуватись 
лише вповноваженою компанією і тільки в 
присутності її співробітників):
- перевірити герметичність системи згідно 

вказівок, що приведені у нормативі.
- перевірити відповідність використовуваного 

газу для цього котла ;
перевірте, щоб не було ніяких зовнішніх фак-

торів, що могли б спричинити утворення 
накопичень пального;

- увімкніть котел і перевірте правильність 
запалювання;

- перевірте подачу газу та відповідні параме-
три тиску згідно з вказаними в посібнику 
(Парагр. 3.17);

- перевірте спрацьовування запобіжного 
пристрою у випадку відсутності газу і від-
повідний проміжок часу спрацьовування;

- перевірити активацію електричного вимика-
ча, розташованого перед котлом;

- переконатися, що концентричний термінал 
впуску повітря/випуску димових газів (в разі 
його наявності), не засмічений.

Навіть, якщо лише одна з таких перевірок 
виявила проблеми, забороняється запускати 
котел в роботу.

Примітка: тільки після того, як усі роботи 
з установки та підготовки до роботи з боку 
відповідального за установку завершені, для 
початку дії гарантії Immergas уповноважений 
технік або підприємство можуть провести 
попередню перевірку котла для пуску в експлу-
атацію. Сертифікат попередньої початкової 
перевірки та гарантія видаються в руки 
користувачеві.

1.12 ВСТАНОВЛЕННЯ ТРУБ У ІСНУЮЧІ 
ДИМАРІ.

За допомогою спеціальної «системи вставлян-
ня труб» можна знову використати димарі, 
димові труби, існуючі технічні отвори для 
відведення продуктів згоряння котла. Для ди-
моходу слід використовувати канали, визнані 
придатними для  цих цілей заводом-вироб-
ником, у відповідності з методами установки 
і використання, як зазначено заводом-вироб-
ником, і у відповідності з вимогами норм.

1.13 ДИМОВІ КАНАЛИ, ДИМОВІ 
ТРУБИ, ДИМАРІ ТА ТЕРМІНАЛИ 
ДАХОВИХ ДИМАРІВ.

Димові канали, димарі, каміни і димоходи для 
виводу продуктів згоряння повинні відпові-
дати нормативним вимогам. Димові труби та 
дахові термінали повинні відповідати норма-
тивним розмірам, передбаченим технічними 
вимогами чинного технічного регламенту.

Монтаж терміналів відведення димових 
газів на стіні. Термінали виведення димових 
газів повинні:

- бути розташовані на зовнішніх стінах будівлі;
- бути розташовані таким чином, щоб відстань 

відповідала мінімальним значенням, вказа-
ним у чинному технічному регламенті.

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

1.14 ЗАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ.
Після виконання приєднання котла перейти 
до заповнення системи через кран заповнення 
(Мал. 2-8
Заповнення системи повинно здійснюватися 
повільно, щоб бульбашки повітря у воді, могли 
виділитись та бути видаленими. В котлі наяв-
ний автоматичний повітряний клапан.
В котлі вбудовано автоматичний клапан-ван-
туз, розташований на розповсюджувачі. Пе-
реконатися, 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 мано-
метр котла покаже 1,2 бар.

ПРИМІТКА: під час виконання цих операцій 
необхідно вмикати циркуляційний насос на 
певні інтервали часу, натискаючи кнопку очі-
кування "stand-by", що знаходиться на панелі. 
Стравити повітря з циркуляційного насосу, 
відкрутивши передню кришку та підтримуючи 
двигун у робочому стані.
Після виконаних дій знову закрутити кришку.

• Втрата температури в ізольованому димохо-
ди . Щоб запобігти проблемі утворення 
конденсату димових газів у трубопроводах 
відведення Ø 80 з ізоляцією, внаслідок їх 
охолодження через стінку, необхідно обме-
жити довжину трубопроводу відведення лише 
12 метрами. На мал. (Мал. 1-26) зображено 
типовий випадок ізоляції, впускної і випус-
кної 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 охолодже-
ною повітрям, що поступає ззовні. Ізольова-
ний 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 
трубоводів через кожні 2 метри повинні бути 
встановлені хомути з вкладишем, переділя-
ючі канал.

• Конфігурація типу B з відкритою камерою 
та примусовою тягою.

Зніміть зовнішню заглушку з герметичної 
камери і, використовуючи комплект кришки 
(опціонально), під’єднайте повітрозабор без-
посередньо 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. 1-8 ÷ 1-9), класифікуються 
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 пови-
нен бути виведений до окремого димоходу 
або безпосередньо в атмосферу назовні.

- котли з відкритою камерою типу B не можна 
встановлювати у приміщеннях промисло-
вого, індустріального та комерційного при-
значення, де використовуються матеріали, 
здатні виробляти пар та летючі речовини 
(напр., кислотні випаровування, клеї, фарби, 
розчинники, горючі матеріали, тощо), поро-
шкові та порошкуваті матеріали (напр., пил 
від обробки дерева, вугілля, цемент, тощо), 
які можуть пошкодити складові частини при-
ладу 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.

1.11 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. Димоходи 
мають бути спеціально розроблені згідно с 
методики розрахунку і нормативів уповнова-
женим підприємством.
Поперечні перетини димових труб або димохо-
дів, до яких під’єднана димова труба пристрою, 
мають відповідати нормативним вимогам.
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1.15 ВВЕДЕННЯ ГАЗОВОЇ СИСТЕМИ В 
ЕКСПЛУАТАЦІЮ.

Для введення в експлуатацію системи слід 
приймати до уваги чинні технічні нормативи. 
Обладнання, а з ним і введення газової сис-
теми в експлуатацію, підрозділяється на три 
категорії: нове обладнання,  модифіковане 
обладнання та відновлене обладнання  . 
Зокрема, для нових газових систем потрібно:
- відкрити вікна та двері;
- уникати присутності іскор або відкритого 

полум'я;
- випустити повітря, що міститься в трубі;
- перевірити герметичність системи згідно 

вказівок, що приведені у нормативі.

1.16 ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 
КОТЛА (ВКЛЮЧЕННЯ).

Для видачі Декларації відповідності, передба-
ченої законом, мають бути виконані наступні 
вимоги до введення котла в експлуатацію 
(операції, наведені нижче, мають виконуватись 
лише вповноваженою компанією і тільки в 
присутності її співробітників):
- перевірити герметичність системи згідно 

вказівок, що приведені у нормативі.
- перевірити відповідність використовуваного 

газу для цього котла ;
перевірте, щоб не було ніяких зовнішніх фак-

торів, що могли б спричинити утворення 
накопичень пального;

- увімкніть котел і перевірте правильність 
запалювання;

- перевірте подачу газу та відповідні параме-
три тиску згідно з вказаними в посібнику 
(Парагр. 3.17);

- перевірте спрацьовування запобіжного 
пристрою у випадку відсутності газу і від-
повідний проміжок часу спрацьовування;

- перевірити активацію електричного вимика-
ча, розташованого перед котлом;

- переконатися, що концентричний термінал 
впуску повітря/випуску димових газів (в разі 
його наявності), не засмічений.

Навіть, якщо лише одна з таких перевірок 
виявила проблеми, забороняється запускати 
котел в роботу.

Примітка: тільки після того, як усі роботи 
з установки та підготовки до роботи з боку 
відповідального за установку завершені, для 
початку дії гарантії Immergas уповноважений 
технік або підприємство можуть провести 
попередню перевірку котла для пуску в експлу-
атацію. Сертифікат попередньої початкової 
перевірки та гарантія видаються в руки 
користувачеві.

1.12 ВСТАНОВЛЕННЯ ТРУБ У ІСНУЮЧІ 
ДИМАРІ.

За допомогою спеціальної «системи вставлян-
ня труб» можна знову використати димарі, 
димові труби, існуючі технічні отвори для 
відведення продуктів згоряння котла. Для ди-
моходу слід використовувати канали, визнані 
придатними для  цих цілей заводом-вироб-
ником, у відповідності з методами установки 
і використання, як зазначено заводом-вироб-
ником, і у відповідності з вимогами норм.

1.13 ДИМОВІ КАНАЛИ, ДИМОВІ 
ТРУБИ, ДИМАРІ ТА ТЕРМІНАЛИ 
ДАХОВИХ ДИМАРІВ.

Димові канали, димарі, каміни і димоходи для 
виводу продуктів згоряння повинні відпові-
дати нормативним вимогам. Димові труби та 
дахові термінали повинні відповідати норма-
тивним розмірам, передбаченим технічними 
вимогами чинного технічного регламенту.

Монтаж терміналів відведення димових 
газів на стіні. Термінали виведення димових 
газів повинні:

- бути розташовані на зовнішніх стінах будівлі;
- бути розташовані таким чином, щоб відстань 

відповідала мінімальним значенням, вказа-
ним у чинному технічному регламенті.

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

1.14 ЗАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ.
Після виконання приєднання котла перейти 
до заповнення системи через кран заповнення 
(Мал. 2-8
Заповнення системи повинно здійснюватися 
повільно, щоб бульбашки повітря у воді, могли 
виділитись та бути видаленими. В котлі наяв-
ний автоматичний повітряний клапан.
В котлі вбудовано автоматичний клапан-ван-
туз, розташований на розповсюджувачі. Пе-
реконатися, 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 мано-
метр котла покаже 1,2 бар.

ПРИМІТКА: під час виконання цих операцій 
необхідно вмикати циркуляційний насос на 
певні інтервали часу, натискаючи кнопку очі-
кування "stand-by", що знаходиться на панелі. 
Стравити повітря з циркуляційного насосу, 
відкрутивши передню кришку та підтримуючи 
двигун у робочому стані.
Після виконаних дій знову закрутити кришку.

• Втрата температури в ізольованому димохо-
ди . Щоб запобігти проблемі утворення 
конденсату димових газів у трубопроводах 
відведення Ø 80 з ізоляцією, внаслідок їх 
охолодження через стінку, необхідно обме-
жити довжину трубопроводу відведення лише 
12 метрами. На мал. (Мал. 1-26) зображено 
типовий випадок ізоляції, впускної і випус-
кної 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 охолодже-
ною повітрям, що поступає ззовні. Ізольова-
ний 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 
трубоводів через кожні 2 метри повинні бути 
встановлені хомути з вкладишем, переділя-
ючі канал.

• Конфігурація типу B з відкритою камерою 
та примусовою тягою.

Зніміть зовнішню заглушку з герметичної 
камери і, використовуючи комплект кришки 
(опціонально), під’єднайте повітрозабор без-
посередньо 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. 1-8 ÷ 1-9), класифікуються 
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 пови-
нен бути виведений до окремого димоходу 
або безпосередньо в атмосферу назовні.

- котли з відкритою камерою типу B не можна 
встановлювати у приміщеннях промисло-
вого, індустріального та комерційного при-
значення, де використовуються матеріали, 
здатні виробляти пар та летючі речовини 
(напр., кислотні випаровування, клеї, фарби, 
розчинники, горючі матеріали, тощо), поро-
шкові та порошкуваті матеріали (напр., пил 
від обробки дерева, вугілля, цемент, тощо), 
які можуть пошкодити складові частини при-
ладу 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.

1.11 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. Димоходи 
мають бути спеціально розроблені згідно с 
методики розрахунку і нормативів уповнова-
женим підприємством.
Поперечні перетини димових труб або димохо-
дів, до яких під’єднана димова труба пристрою, 
мають відповідати нормативним вимогам.
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• Pérdida de temperatura en los conductos de 
humos con aislamiento. Para evitar problemas 
de condensación de humos en el conducto 
de descarga Ø 80 con aislamiento, debidos a 
enfriamiento a través de las paredes, es nece-
sario llimitar la longitud del tubo de descarga 
a 12 metros. En la figura (Fig. 1-26) se ha re-
presentado un caso típico de aislamiento, con 
conducto de aspiración corto y conducto de 
descarga muy largo (superior a 5 m). Todo el 
conducto de aspiración está aislado para evitar 
la condensación del aire húmedo del ambiente 
donde se encuentra la caldera cuando entra 
en contacto con el tubo enfriado por el aire 
que entra del exterior. Todo el conducto de 
descarga está aislado, excepto el codo de salida 
desde el que se desdobla, para reducir así las 
dispersiones de calor del conducto, evitando la 
formación de condensación de humos.

Importante: cuando se instalen los conductos 
aislados es necesario montar cada 2 metros una 
una abrazadera de fijación con tacos.

• Configuración tipo B con cámara abierta y 
tiro forzado.

Retirando el tapón más externo en la cámara 
estanca y utilizando el kit cubierta (accesorio), 
el aire es directamente aspirado del ambiente 
en que está ubicada la caldera y la descarga de 
humos es efectuada en una chimenea individual 
o directamente al exterior.
Con esta configuración, la caldera, si se siguen 
las instrucciones de montaje (Fig. 1-8÷1-9), está 
clasificada como tipo B.
Con esta configuración:
- el aire es directamente aspirado del ambiente 

en que está ubicada la caldera, que sólo podrá 
funcionar en locales permanentemente venti-
lados;

- la descarga de humos deberá estar conectada a 
una chimenea individual o verter directamente 
al exterior;

- las calderas de cámara abierta tipo B no deben insta-
larse en locales comerciales, ni destinados a servicios 
auxiliares o industriales en los que se utilicen produc-
tos que puedan emanar vapores o sustancias volátiles 
(p.ej.: vapores de ácidos, colas, pinturas, solventes, 
combustibles, etc.), ni donde se produzca polvo (p.ej.: 
por trabajo con maderas, carbón, cemento, etc.) que 
puedan dañar los componentes del aparato y afectar 
a su funcionamiento.

En instalaciones en locales interiores con configuración 
tipo B es obligatorio montar el correspondiente kit 
cubierta junto con el kit descarga de humos.
En cualquier caso serán respetadas las normas técnicas 
en vigor.

1.12 SALIDA DE HUMOS A TRAVÉS DEL 
CONDUCTO DE EVACUACIÓN DE 
HUMOS/CHIMENEA.

La salida de humos no debe conectarse a un 
conducto de evacuación de humos colectivo rami-
ficado de tipo tradicional. La salida de humos sí 
puede ser conectada a un conducto de evacua-
ción de humos colectivo especial, tipo LAS. Los 
conductos de evacuación de humos deben ser 
diseñados de acuerdo con los métodos de cálculo 
y las especificaciones normativas, siempre por 
personal técnico profesionalmente cualificado. 
Las secciones de las chimeneas y conductos de 
evacuación de humos a los que se conecta el tubo 
de salida de humos deben cumplir los requisitos 
normativos.

1.13 CANALIZACIÓN DE HUMOS EN 
CHIMENEAS YA EXISTENTES.

Mediante un adecuado “sistema de canalización 
de humos”, es posible aprovechar chimeneas, 
conductos de evacuación de humos y aberturas 
técnicas ya existentes para la evacuación de los 
productos de combustión de la caldera. Para la 
canalización de humos deben utilizarse conduc-
tos declarados idóneos por el fabricante, respe-
tando las indicaciones de instalación y empleo 
del fabricante y las especificaciones normativas.

1.14 CONDUCTOS DE EVACUACIÓN 
DE HUMOS, CHIMENEAS Y 
SOMBRERETES.

Los conductos de salida de humos, las chime-
neas y los sombreretes para la evacuación de los 
residuos generados por la combustión deben 
cumplir los requisitos de las normativas técnicas 
aplicables. Los sombreretes y los terminales de 
descarga en el techo deben respetar las alturas 
de desembocadura y las distancias de los vo-
lúmenes técnicos previstos por la normativa 
técnica vigente.

Colocación de los terminales de descarga en 
pared. Los terminales de descarga deben:

- estar situados en las paredes perimetrales 
externas del edificio;

- estar situados de forma que se respeten las 
distancias mínimas indicadas por la normativa 
técnica vigente.

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

1.15 LLENADO DE LA INSTALACIÓN.
Una vez conectada la caldera, proceder al llenado de 
la instalación a través del grifo de llenado (Fig. 2-8).
El llenado debe ser efectuado lentamente para 
que las burbujas contenidas en el agua puedan 
liberarse y salir a través de los purgadores de la 
caldera y de la instalación de calefacción.
La caldera tiene incorporada una válvula de 
purga automática que se encuentra en el vaso de 
expansión situado al lado de la cámara estanca. 
Controlar que la caperuza esté aflojada. Abrir las 
válvulas de purga de los radiadores.
Las válvulas de purga de los radiadores deben 
cerrarse cuando sólo sale agua.
El grifo de llenado debe cerrarse cuando el 
manómetro de la caldera indica 1,2 bar apro-
ximadamente.

Importante: durante estas operaciones poner 
en funcionamiento la bomba de circulación a 
intervalos, a través del interruptor general situa-
do en el panel. Purgar la bomba de circulación 
desenroscando el tapón anterior y manteniendo 
el motor en funcionamiento.
Cerrar el tapón cuando se haya finalizado.

1.16 PUESTA EN SERVICIO DE LA 
INSTALACIÓN DE GAS.

Para la puesta en servicio de la instalación es ne-
cesario remitirse a la normativa técnica vigente. 
Esta subdivide las instalaciones y las operaciones 
de puesta en servicio en tres categorías: insta-
laciones nuevas, instalaciones modificadas e 
instalaciones puestas de nuevo en servicio. 
En particular, para instalaciones de gas nuevas, 
se debe:
- abrir ventanas y puertas;
- evitar chispas y llamas desnudas;
- purgar el aire contenido en las tuberías;
- controlar la estanqueidad de la instalación 

interna de acuerdo con las indicaciones de las 
normativas.

1.17 PUESTA EN SERVICIO DE LA 
 CALDERA (ENCENDIDO).
Para poder emitir la Declaración de Conformi-
dad prevista por la Ley es necesario que se rea-
licen los siguientes controles antes de requisitos 
necesarios para la puesta en servicio de la caldera 
(las operaciones que se indican a continuación 
debe realizarlas solo una empresa habilitada y 
solo en presencia de los operarios encargados 
de los trabajos):
- controlar la estanqueidad de la instalación 

interna de acuerdo con las indicaciones de las 
normativas;

- comprobar que el gas utilizado es del tipo 
previsto para la caldera;

-  comprobar que no existan causas externas 
que puedan provocar formación de bolsas de 
combustible.;

- poner en marcha la caldera y comprobar que el 
encendido es correcto;

- comprobar que el caudal de gas y las presiones 
correspondientes sean conformes con las indi-
cadas en el manual (Apdo. 3.17);

- comprobar que el dispositivo de seguridad 
actúa en caso de falta de gas y que el tiempo 
de esta actuación es correcto;

- comprobar el funcionamiento de los interrup-
tores generales situados en tramo eléctrico 
anterior de la caldera y en la misma caldera;

- comprobar que el terminal concéntrico de 
aspiración/descarga (si se ha montado) no 
esté obstruido.

Si el resultado de uno de estos controles fuera ne-
gativo, la caldera no debe ser puesta en servicio.

Importante: solo cuando finalicen las operaciones 
de puesta en servicio realizadas por el instalador, 
una empresa habilitada puede realizar el control 
inicial de la caldera, necesario para la activación 
de la garantía Immergas. El certificado de control 
y garantía se entrega al usuario.
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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. 
1-26) 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:  в о  время ус т ановки 
изалированных каналов необхадимо 
устанавливать через каждые 2 метра 
монтажный хомутик с колышком..

• Конфигурация типа B с открытой камерой 
и  форсированной вытяжкой.

Снять б оковые з агл у шки с  камеры 
сгорания и с помощью комплекта покрытия 
(опция) всасывания воздуха происходит 
непосредственно с помещения и выход дыма 
через отдельный анал или непосредственно 
наружу. Бойлер данной конфигурации, 
соблюдая указания по монтажу (Fig. 1-8÷1-9), 
классифицируется как тип B.
С данной 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 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 
порошки (например: мелкая деревянная 
пыль от обработки дерева, угольная пыль, 
цементная пыль, и т.д.) которые могут 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.

1.12 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 спе-
циально спроектирован, следуя метод расчёта и 
предписания норм, техническим квалифициро-
ванным персоналом. 
Те участки дымохода или камина, к которым 
подключаются труба для дымоудаления, долж-
ны соответствовать нормативным требованиям.

1.13 ПРОВЕДЕНИЕ ТРУБ ДЛЯ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ КАМИНОВ.

С помощью специальной “системы для про-
ведения труб” можно использовать уже суще-
ствующие камины, дымоходы, технические 
отверстия, для выводя продуктов сгорания 
бойлера. Для проведения трубопровода, должны 
быть использованы каналы, которые изгото-
витель указал как подходящие для этих целей, 
используя метод установки и применения, ука-
занные производителем, а также придерживаясь 
нормативных требований.

1.14 ДЫМООТВОДЫ, ДЫМОХОДЫ И 
ДЫМНИКИ

Дымоотводы, дымоходы и дымники для уда-
ления продуктов сгорания, должны отвечать 
требованиям применяемых норм. Выводные 
трубы и выводы дымоходов на крыши и рас-
стояния между нами должны проектироваться 
согласно установленным размерам для техниче-
ских отверстий в действующих законодательных 
нормах. 

Установка настенных выводов. Выводы 
должны быть:

- установленны на наружных стенах здания;
- установленны, соблюдая минимальные рас-

стояния, указанные в действующих техниче-
ских нормативных требованиях.

Вывод продуктов сгорания из аппарата фор-
сированной вытяжкой в закрытых помеще-
ния 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 норма-
тивные требования.

1.15 ЗАПОЛНЕНИЕ УСТАНОВКИ.
После подключения бойлера, приступить к 
заполнению установки с помощью крана за-
полнения (Илл. 2-8).
Заполнение должно происходить медленно, 
давая  таким образом возможность выйти пу-
зырькам 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.
Клапаны для выхода воздуха на радиаторах 
должны быть тогда закрыты, когда  выходит 
только вода. Закрыть кран наполнения, когда 
манометр показывает около  1,2 бар.

N.B.: 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 остав-
ляя включенным мотор
Закрутить колпачок в конце операции.

1.16 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОВОЙ 
УСТАНОВКИ

Для подключения установки необходимо учиты-
вать требования стандарта. Который разделяет 
системы, и следовательно операции по запуску, 
на три категории: новые системы, модифици-
рованные системы, перезапущенные системы.
В частности, для газовых систем нового испол-
нения, таких как:
- открыть окна и двери;
- избегать присутствие искр и открытого огня;
- приступить к выдуванию воздуха, находяще-

гося в трубопроводе;
- проверить непроницаемость внутренней 

установки, согласно указанием нормативных 
требований.

1.17 ПРИВЕДЕНИЕ БОЙЛЕРА В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ (ВКЛЮЧЕНИЕ).

Для получения Декларации о Соответствии, 
предусмотренной законом, необходимо соблю-
дать следующие условия для приведения бойле-
ров в эксплуатацию (приведённые ниже операции 
должны быть проведены только уполномоченной 
компанией и без посторонних лиц):
- проверить герметичность внутренней уста-

новки, согласно указанием нормативных 
требований;

- проверить соответствие используемого газа, с 
тем на который настроен бойлер;

- проверить, что отсутствуют внешние факторы, ко-
торые могут привести к образованию накоплений 
не сгоревшего топлива;

- включить бойлер и проверить правильность 
зажигания

- проверить что газовый расход и соответству-
ющие давление, отвечает тем, что указанны в 
паспорте (Параг. 3.17);

- проверить включение защитного устройства, 
в случае отсутствия газа и затраченное на это 
время;

- проверить действие рубильника, установлен-
ного перед бойлера;

- проверить, что концентрический выход 
всасывания/дымоудаления  (если имеется в 
наличии), не загорожен.

Если всего одна из этих проверок имеет негатив-
ный результат, котёл не может быть подключён.

Внимание: только по завершении операции по 
запуску в эксплуатацию, выполняемой установщи-
ком, уполномоченная компания может выполнить 
приемочные испытания котла, необходимые для 
вступления в действие гарантии Immergas. Поль-
зователю оставляются сертификат проверки и 
гарантия.
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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. 
1-26) 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:  в о  время ус т ановки 
изалированных каналов необхадимо 
устанавливать через каждые 2 метра 
монтажный хомутик с колышком..

• Конфигурация типа B с открытой камерой 
и  форсированной вытяжкой.

Снять б оковые з агл у шки с  камеры 
сгорания и с помощью комплекта покрытия 
(опция) всасывания воздуха происходит 
непосредственно с помещения и выход дыма 
через отдельный анал или непосредственно 
наружу. Бойлер данной конфигурации, 
соблюдая указания по монтажу (Fig. 1-8÷1-9), 
классифицируется как тип B.
С данной 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 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 
порошки (например: мелкая деревянная 
пыль от обработки дерева, угольная пыль, 
цементная пыль, и т.д.) которые могут 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.

1.12 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 спе-
циально спроектирован, следуя метод расчёта и 
предписания норм, техническим квалифициро-
ванным персоналом. 
Те участки дымохода или камина, к которым 
подключаются труба для дымоудаления, долж-
ны соответствовать нормативным требованиям.

1.13 ПРОВЕДЕНИЕ ТРУБ ДЛЯ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ КАМИНОВ.

С помощью специальной “системы для про-
ведения труб” можно использовать уже суще-
ствующие камины, дымоходы, технические 
отверстия, для выводя продуктов сгорания 
бойлера. Для проведения трубопровода, должны 
быть использованы каналы, которые изгото-
витель указал как подходящие для этих целей, 
используя метод установки и применения, ука-
занные производителем, а также придерживаясь 
нормативных требований.

1.14 ДЫМООТВОДЫ, ДЫМОХОДЫ И 
ДЫМНИКИ

Дымоотводы, дымоходы и дымники для уда-
ления продуктов сгорания, должны отвечать 
требованиям применяемых норм. Выводные 
трубы и выводы дымоходов на крыши и рас-
стояния между нами должны проектироваться 
согласно установленным размерам для техниче-
ских отверстий в действующих законодательных 
нормах. 

Установка настенных выводов. Выводы 
должны быть:

- установленны на наружных стенах здания;
- установленны, соблюдая минимальные рас-

стояния, указанные в действующих техниче-
ских нормативных требованиях.

Вывод продуктов сгорания из аппарата фор-
сированной вытяжкой в закрытых помеще-
ния 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 норма-
тивные требования.

1.15 ЗАПОЛНЕНИЕ УСТАНОВКИ.
После подключения бойлера, приступить к 
заполнению установки с помощью крана за-
полнения (Илл. 2-8).
Заполнение должно происходить медленно, 
давая  таким образом возможность выйти пу-
зырькам 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.
Клапаны для выхода воздуха на радиаторах 
должны быть тогда закрыты, когда  выходит 
только вода. Закрыть кран наполнения, когда 
манометр показывает около  1,2 бар.

N.B.: 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 остав-
ляя включенным мотор
Закрутить колпачок в конце операции.

1.16 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОВОЙ 
УСТАНОВКИ

Для подключения установки необходимо учиты-
вать требования стандарта. Который разделяет 
системы, и следовательно операции по запуску, 
на три категории: новые системы, модифици-
рованные системы, перезапущенные системы.
В частности, для газовых систем нового испол-
нения, таких как:
- открыть окна и двери;
- избегать присутствие искр и открытого огня;
- приступить к выдуванию воздуха, находяще-

гося в трубопроводе;
- проверить непроницаемость внутренней 

установки, согласно указанием нормативных 
требований.

1.17 ПРИВЕДЕНИЕ БОЙЛЕРА В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ (ВКЛЮЧЕНИЕ).

Для получения Декларации о Соответствии, 
предусмотренной законом, необходимо соблю-
дать следующие условия для приведения бойле-
ров в эксплуатацию (приведённые ниже операции 
должны быть проведены только уполномоченной 
компанией и без посторонних лиц):
- проверить герметичность внутренней уста-

новки, согласно указанием нормативных 
требований;

- проверить соответствие используемого газа, с 
тем на который настроен бойлер;

- проверить, что отсутствуют внешние факторы, ко-
торые могут привести к образованию накоплений 
не сгоревшего топлива;

- включить бойлер и проверить правильность 
зажигания

- проверить что газовый расход и соответству-
ющие давление, отвечает тем, что указанны в 
паспорте (Параг. 3.17);

- проверить включение защитного устройства, 
в случае отсутствия газа и затраченное на это 
время;

- проверить действие рубильника, установлен-
ного перед бойлера;

- проверить, что концентрический выход 
всасывания/дымоудаления  (если имеется в 
наличии), не загорожен.

Если всего одна из этих проверок имеет негатив-
ный результат, котёл не может быть подключён.

Внимание: только по завершении операции по 
запуску в эксплуатацию, выполняемой установщи-
ком, уполномоченная компания может выполнить 
приемочные испытания котла, необходимые для 
вступления в действие гарантии Immergas. Поль-
зователю оставляются сертификат проверки и 
гарантия.
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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. 
1-26) 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:  в о  время ус т ановки 
изалированных каналов необхадимо 
устанавливать через каждые 2 метра 
монтажный хомутик с колышком..

• Конфигурация типа B с открытой камерой 
и  форсированной вытяжкой.

Снять б оковые з агл у шки с  камеры 
сгорания и с помощью комплекта покрытия 
(опция) всасывания воздуха происходит 
непосредственно с помещения и выход дыма 
через отдельный анал или непосредственно 
наружу. Бойлер данной конфигурации, 
соблюдая указания по монтажу (Fig. 1-8÷1-9), 
классифицируется как тип B.
С данной 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 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 
порошки (например: мелкая деревянная 
пыль от обработки дерева, угольная пыль, 
цементная пыль, и т.д.) которые могут 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.

1.12 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 спе-
циально спроектирован, следуя метод расчёта и 
предписания норм, техническим квалифициро-
ванным персоналом. 
Те участки дымохода или камина, к которым 
подключаются труба для дымоудаления, долж-
ны соответствовать нормативным требованиям.

1.13 ПРОВЕДЕНИЕ ТРУБ ДЛЯ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ КАМИНОВ.

С помощью специальной “системы для про-
ведения труб” можно использовать уже суще-
ствующие камины, дымоходы, технические 
отверстия, для выводя продуктов сгорания 
бойлера. Для проведения трубопровода, должны 
быть использованы каналы, которые изгото-
витель указал как подходящие для этих целей, 
используя метод установки и применения, ука-
занные производителем, а также придерживаясь 
нормативных требований.

1.14 ДЫМООТВОДЫ, ДЫМОХОДЫ И 
ДЫМНИКИ

Дымоотводы, дымоходы и дымники для уда-
ления продуктов сгорания, должны отвечать 
требованиям применяемых норм. Выводные 
трубы и выводы дымоходов на крыши и рас-
стояния между нами должны проектироваться 
согласно установленным размерам для техниче-
ских отверстий в действующих законодательных 
нормах. 

Установка настенных выводов. Выводы 
должны быть:

- установленны на наружных стенах здания;
- установленны, соблюдая минимальные рас-

стояния, указанные в действующих техниче-
ских нормативных требованиях.

Вывод продуктов сгорания из аппарата фор-
сированной вытяжкой в закрытых помеще-
ния 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 норма-
тивные требования.

1.15 ЗАПОЛНЕНИЕ УСТАНОВКИ.
После подключения бойлера, приступить к 
заполнению установки с помощью крана за-
полнения (Илл. 2-8).
Заполнение должно происходить медленно, 
давая  таким образом возможность выйти пу-
зырькам 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.
Клапаны для выхода воздуха на радиаторах 
должны быть тогда закрыты, когда  выходит 
только вода. Закрыть кран наполнения, когда 
манометр показывает около  1,2 бар.

N.B.: 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 остав-
ляя включенным мотор
Закрутить колпачок в конце операции.

1.16 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОВОЙ 
УСТАНОВКИ

Для подключения установки необходимо учиты-
вать требования стандарта. Который разделяет 
системы, и следовательно операции по запуску, 
на три категории: новые системы, модифици-
рованные системы, перезапущенные системы.
В частности, для газовых систем нового испол-
нения, таких как:
- открыть окна и двери;
- избегать присутствие искр и открытого огня;
- приступить к выдуванию воздуха, находяще-

гося в трубопроводе;
- проверить непроницаемость внутренней 

установки, согласно указанием нормативных 
требований.

1.17 ПРИВЕДЕНИЕ БОЙЛЕРА В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ (ВКЛЮЧЕНИЕ).

Для получения Декларации о Соответствии, 
предусмотренной законом, необходимо соблю-
дать следующие условия для приведения бойле-
ров в эксплуатацию (приведённые ниже операции 
должны быть проведены только уполномоченной 
компанией и без посторонних лиц):
- проверить герметичность внутренней уста-

новки, согласно указанием нормативных 
требований;

- проверить соответствие используемого газа, с 
тем на который настроен бойлер;

- проверить, что отсутствуют внешние факторы, ко-
торые могут привести к образованию накоплений 
не сгоревшего топлива;

- включить бойлер и проверить правильность 
зажигания

- проверить что газовый расход и соответству-
ющие давление, отвечает тем, что указанны в 
паспорте (Параг. 3.17);

- проверить включение защитного устройства, 
в случае отсутствия газа и затраченное на это 
время;

- проверить действие рубильника, установлен-
ного перед бойлера;

- проверить, что концентрический выход 
всасывания/дымоудаления  (если имеется в 
наличии), не загорожен.

Если всего одна из этих проверок имеет негатив-
ный результат, котёл не может быть подключён.

Внимание: только по завершении операции по 
запуску в эксплуатацию, выполняемой установщи-
ком, уполномоченная компания может выполнить 
приемочные испытания котла, необходимые для 
вступления в действие гарантии Immergas. Поль-
зователю оставляются сертификат проверки и 
гарантия.
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• Configuration type B, open chamber and 
forced draught.

By removing the most external cap 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. 1-8÷1-
9), 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.

1.12 FUME EXHAUST TO FLUE/
CHIMNEY.

Flue exhaust does not necessarily have to be 
connected to a branched type traditional flue. 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.

1.13 DUCTING OF EXISTING FLUES.
With a specific “ducting system” it is possible 
to reuse 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.

1.14 FLUES, CHIMNEYS AND CHIMNEY 
CAPS.

The flues, chimneys and chimney caps for the 
evacuation of combustion products must be in 
compliance with standards in force. The chimney 
caps and the roof exhaust terminals must respect 
the outlet quotas and the distance of the foreseen 
technical volumes from the current technical 
regulations.

Positioning the wall exhaust terminals. The 
exhaust terminals must:

- be installed on external perimeter walls of the 
building;

- be positioned according to the minimum 
distances specified in current technical 
standards.

Fume exhaust of forced draught appliances in 
closed open-top environments. In spaces closed 
on all sides with open tops (ventilation pits, 
courtyards etc.), direct 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.

1.15 SYSTEM FILLING.
Once the boiler is connected, proceed with 
system filling via the filling valve (Fig. 2-8).
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 panel. Vent 
the circulation pump by loosening the front cap 
and keeping the motor running. Re-tighten the 
cap afterwards.

1.16 GAS SYSTEM START-UP.
To start up the system, refer to the current 
regulations. This divides the systems and 
therefore the start-up operations into three 
categories: new systems, modified systems, re-
activated systems.
In particular, for new gas systems:
- 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.

1.17 BOILER START-UP (LIGHTING).
In order to issue the Declaration of Conformity 
required by the laws in force, the following re-
quirements must be fulfilled to commission the 
boiler (the operations listed below must only be 
performed by a qualified firm and without any 
unauthorised persons):
- check that the internal system is properly sealed 

according to 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 flowrate and relevant 

pressure values comply with those given in the 
manual (Par. 3.17);

- ensure that the safety device is engaged in the 
event of gas supply failure and check activation 
time;

- check activation of the main circuit-breaker 
selector upstream from the boiler 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.: only upon completing commissioning by 
an installer, may an authorised firm carry out an 
initial inspection of the boiler, which is required to 
activate the Immergas warranty. The test certificate 
and warranty is issued to the user.
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Доступна висота напору.

Умовні позначення:
 A = Доступна висота напору системи 

на максимальній швидкості при 
закритому байпасі (регулювальний 
гвинт повністю вкручений)

 B = Доступна висота напору системи 
на максимальній швидкості (гвинт 
вкручується на 1,5 обороту порівня-
но з повністю викрученим регулю-
вальним гвинтом)

 C = Доступна висота напору системи 
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двигуна. Робіть це з особливою обережністю, 
щоб не пошкодити його.

М
О

Н
ТА

Ж
Н

И
К

К
О

РИ
С

ТУ
ВА

Ч
ТЕ

Х
Н

ІК

Ви
со

т
а 

на
по

ру
 (к

П
а)

Продуктивність (л/год)

Ви
со

т
а 

на
по

ру
 (м

 H
2O

)

Ви
со

т
а 

на
по

ру
 (к

П
а)

Продуктивність (л/год)

Ви
со

т
а 

на
по

ру
 (м

 H
2O

)

Ви
со

т
а 

на
по

ру
 (к

П
а)

Продуктивність (л/год)

Ви
со

т
а 

на
по

ру
 (м

 H
2O

)

Доступна висота напору.

Умовні позначення:
 A = Доступна висота напору системи 

на максимальній швидкості при 
закритому байпасі (регулювальний 
гвинт повністю вкручений)

 B = Доступна висота напору системи 
на максимальній швидкості (гвинт 
вкручується на 1,5 обороту порівня-
но з повністю викрученим регулю-
вальним гвинтом)
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гвинт повністю викручений)

На кришці фланця встановлені кріплення для 
з’єднання з системою гарячого водопостачан-
ня (холодний вхід та гарячий вихід) і кришка 
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1.18 НАГРІВАЧ ГВП
Котел Zeus Superior kW оснащений накопи-
чувальним баком 60 ємністю літрів. Всере-
дині є теплообмінна труба, що являє собою 
змійовик достатнього розміру з нержавіючої 
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забезпечують довгий строк служби.
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1.17 ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС.
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ється використовувати циркуляційний насос, 
встановлений на максимальну швидкість. 
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Розблокування насосу (за необхідності). 
Якщо після тривалого простою вал насосу 
блокується, необхідно відкрутити передню 
заглушку та прокрутити викруткою вал 
двигуна. Робіть це з особливою обережністю, 
щоб не пошкодити його.
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1.18 BOMBA DE CIRCULACIÓN.
Las calderas de la serie Zeus Superior kW están 
equipadas con un circulador incorporado con re-
gulador eléctrico de velocidad de tres posiciones. 
Con el circulador en primera velocidad la caldera 
no funciona correctamente. Para obtener el fun-
cionamiento óptimo de la caldera es aconsejable, 
en instalaciones nuevas (monotubo y modular) 
poner la bomba de circulación a máxima velo-
cidad. El circulador dispone de condensador.

Desbloqueo de la bomba. Si, tras un largo 
periodo de inactividad, el circulador se hubiera 
bloqueado, será necesario desenroscar el tapón 
anterior y girar con la ayuda de un destornillador 
el eje motor. Efectuar esta operación con mucho 
cuidado para no dañar este último.

1.19 ACUMULADOR PARA AGUA 
CALIENTE SANITARIA.

El acumulador Zeus Superior kW tiene 60 litros 
de capacidad. Dentro se encuentra un tubo de 
intercambio térmico de acero inoxidable de una 
cierta longitud y enrollado en forma de serpen-
tín, que permite reducir considerablemente el 
tiempo necesario para producir agua caliente. 
Los acumuladores están fabricados con camisa 
y fondo de acero INOXIDABLE que garantizan 
su larga duración.
El ensamblaje de las piezas y la soldadura (T.I.G.) 
se han realizado con la máxima precisión, de 
forma que son absolutamente fiables.
El collarín de inspección inferior permite el 
control cómodo del acumulador y del tubo de 
intercambio del serpentín así como una fácil 
limpieza interna.

En la tapa del collarín se encuentran las cone-
xiones del agua sanitaria (entrada fría y salida 
caliente) y el tapón porta Ánodo de Magnesio 
que incluye éste, suministrado de serie para 
la protección interna del acumulador frente a 
posibles fenómenos de corrosión

Importante: le recomendamos que compruebe  
anualmente por una empresa calificada (por 
ejemplo el Servicio de Asistencia Técnica) la 
eficiencia del ánodo de magnesio de la caldera. 
El acumulador está preparado para conexión de 
recirculación de agua sanitaria.

Leyenda:
 A = Alt. elevación disponible en la insta-

lación con velocidad máxima y by 
pass cerrado (tornillo de regulación 
totalmente enroscado)

 B = Alt. elevación disponible en la insta-
lación con velocidad máxima (tornillo 
de regulación enroscado 1,5 vueltas 
respecto a posición totalmente desen-
roscado)

 C = Alt. elevación disponible en la insta-
lación con velocidad máxima y by-pass 
abierto (tornillo de regulación total-
mente desenroscado)

Altura de elevación disponible en la instalación.
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1.18 ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС.
Бойлеры серии Zeus Superior kW поставляются 
со встроенным циркуляционным насосом 
с  т р ехпозиционным элект риче ским 
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.

1.19 ГОРЕЛКА ГОРЯЧЕЙ 
САНТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ.

Горелка Zeus Superior kW накопительного 
типа ёмкостью 60  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 
удо бный конт роль горелки и т ру бу 
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 вну тренней защиты горелки от 
возможных феноменов коррозии.

Примечание:  пров одить ежегодн ую 
проверку квалифицированным техником 
(например авторизированная сервисная 
служба компании Immergas), эффективности 
магниев ого анода  гор елки.  Гор елка 
предназначена для установки в оборотное 
соеденение сантехнической воды.

Обозначение:
 A = Напор достигаемый в системе 

на максимальной скорости с 
отключенным байпассом 
(закручены все регулирующие болты)

 B = Напор достигаемый в системе на 
максимальной скорости 
(болты закрученные на 1,5 оборота 
относительно, полностью 
открученного регулирующего болта)

 C = Напор достигаемый в системе 
на максимальной скорости с 
открытым байпассом (откручены все 
регулирующие болты)

Напор достигаемый в системе.
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обеспечения оптимальной работы бойлера 
рекомендуется в новых отопительных 
системах (цельнотрубных и модульных) 
использовать циркуляционный насос 
на максимальной (третьей) скорости. 
Насос поставляется уже оборудованный 
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теля. Эту операцию следует выполнять с 
крайней осторожностью, чтобы не повредить 
насос.
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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 
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теплоообменника, а также упрощсет очистку. 
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для подсоединия ссантехнической воды (вход 
холодной и выход горячей) и заглушка из  
Магниевого Анода , серийно оснащённого, 
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возможных феноменов коррозии.
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проверку квалифицированным техником 
(например авторизированная сервисная 
служба компании Immergas), эффективности 
магниев ого анода  гор елки.  Гор елка 
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соеденение сантехнической воды.

Обозначение:
 A = Напор достигаемый в системе 

на максимальной скорости с 
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Примечание:  пров одить ежегодн ую 
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1.18 CIRCULATION PUMP.
Zeus Superior 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 optimal 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 anti-block. If, after a prolonged period 
of inactivity, the circulation pump is blocked, 
unscrew the front cap and turn the motor shaft 
using a screwdriver. Take great care during this 
operation to avoid damage to the motor.

1.19 DOMESTIC HOT WATER BOILER 
DEVICE.

The Zeus Superior kW boiler is the accumulation 
type with a capacity of 60 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.: we suggest to do an annual check by a 
qualified company (eg the Technical Assistance 
Service), the efficiency of the magnesium anode 
of the storage tank. The boiler is prepared for 
introduction of the domestic water re-circulation 
connection.

Key:
 A = Total head available to the plant on 

the max. speed with by-pass excluded  
(screws tightened totally)
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• Комплект рециркуляції (за запитом). До 
бойлера можливо під’єднати комплект ре-
циркуляції. Компанія Immergas поставляє 
ряд фітингів та з’єднань, що дозволяють 
з’єднати бойлер і систему ГВП. На мон-
тажній схемі також вказане під’єднання 
комплекту рециркуляції.

Всі описані вище комплекти постачаються 
в комплекті з інструкціями з монтажу та 
експлуатації.

Immergas на вимогу поставляє комплекти 
для розділення систем на зони. 

• Котел підготовлений для роботи з комп-
лектом дозатору поліфосфатів. Дозатор 
поліфосфатів знижує рівень утворення 
кальцієвого осаду, підтримуючи протягом 
часу початкові умови теплового обміну та 
виробництво гарячої побутової води. Котел 
підготовлений для роботи з комплектом 
дозатору поліфосфатів.

• Плата реле (за запитом). Котельний агрегат 
передбачає встановлення плати реле, яка 
дає змогу розширити технічні характери-
стики пристрою, а з ними - і можливості 
його роботи.

1.19 ОПЦІЙНІ КОМПЛЕКТИ.
• Комплект перекривних кранів систе-

ми (за запитом). Котельний агрегат пе-
редбачає встановлення запірних кра-
нів системи, які можна вставити на 
трубах подачі та повернення системи 
опалення. Такий набір є дуже корисним, 
оскільки дозволяє під час технічного об-
слуговування,  звільнити тільки котел  без 
спорожнення всієї установки.

• Комплект управління для системи, розпо-
діленої на зони (за запитом). У випадку, 
якщо користувач бажає розділити систему 
опалення на зони (максимум три) з мож-
ливістю регулювання кожної зони окремо, 

 18 - Кран опорожнення бойлера
 19 - Герметична камера
 20 - Витяжний ковпак
 21 - Термостат безпеки
 22 - Датчик подачі
 23 - Камера згоряння
 24 - Електрод розпалу та контролю
 25 - Пальник
 26 - Регульований байпас

 9 - Первинний теплообмінник
 10 - Вентилятор
 11 - Пробовідбірники (повітря А) - (дим F)
 12 - Розширювальний бак
 13 - Ємнісний зонд
 14 - Розширювальний бак ГВП
 15 - Бойлер з нерж. сталі
 16 - Запобіжний клапан 3 бар
 17 -  Запобіжний клапан 8 бар

1.20 КОМПОНЕНТИ КОТЛА.

Умовні позначення:
 1 - Кран заповнення системи
 2 - Кран зливу системи
 3 - Триходовий клапан (з електроприво-

дом)
 4 - Газовий клапан
 5 - Реле мінімального тиску
 6 - Циркуляційний насос котла
 7 - Автоматичний повітряний клапан
 8 - Витратомір димосмока
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стики пристрою, а з ними - і можливості 
його роботи.

1.19 ОПЦІЙНІ КОМПЛЕКТИ.
• Комплект перекривних кранів систе-

ми (за запитом). Котельний агрегат пе-
редбачає встановлення запірних кра-
нів системи, які можна вставити на 
трубах подачі та повернення системи 
опалення. Такий набір є дуже корисним, 
оскільки дозволяє під час технічного об-
слуговування,  звільнити тільки котел  без 
спорожнення всієї установки.

• Комплект управління для системи, розпо-
діленої на зони (за запитом). У випадку, 
якщо користувач бажає розділити систему 
опалення на зони (максимум три) з мож-
ливістю регулювання кожної зони окремо, 

 18 - Кран опорожнення бойлера
 19 - Герметична камера
 20 - Витяжний ковпак
 21 - Термостат безпеки
 22 - Датчик подачі
 23 - Камера згоряння
 24 - Електрод розпалу та контролю
 25 - Пальник
 26 - Регульований байпас

 9 - Первинний теплообмінник
 10 - Вентилятор
 11 - Пробовідбірники (повітря А) - (дим F)
 12 - Розширювальний бак
 13 - Ємнісний зонд
 14 - Розширювальний бак ГВП
 15 - Бойлер з нерж. сталі
 16 - Запобіжний клапан 3 бар
 17 -  Запобіжний клапан 8 бар

1.20 КОМПОНЕНТИ КОТЛА.

Умовні позначення:
 1 - Кран заповнення системи
 2 - Кран зливу системи
 3 - Триходовий клапан (з електроприво-

дом)
 4 - Газовий клапан
 5 - Реле мінімального тиску
 6 - Циркуляційний насос котла
 7 - Автоматичний повітряний клапан
 8 - Витратомір димосмока
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1.20 KITS DISPONIBLES BAJO PEDIDO.
• Kit válvulas de corte (bajo pedido). La caldera 

está preparada para la instalación de válvulas de 
corte que se montarán en los tubos de descarga 
y retorno del grupo de conexión. Este kit es 
muy útil para efectuar el mantenimiento pues 
permite vaciar exclusivamente la caldera sin ne-
cesidad de tener que vaciar toda la instalación

• Kit centralita para instalación por zonas 
(bajo pedido). Útil cuando se quiere dividir 
la instalación de calefacción en varias zonas 
(tres como máximo) para servirlas por sepa-
rado con regulaciones independientes y para 
mantenerelevado el caudal de agua para cada 
zona, Immergas suministra bajo pedido el kit 
centralita para instalación por zonas. 

• Kit dosificador de polifosfatos (bajo pedido). El 
dosificador de polifosfatos reduce la formación 
de incrustaciones calcáreas, pudiéndose de esta 
forma mantener las condiciones originales de 
intercambio térmico y de producción de agua 
caliente sanitaria. La caldera está preparada 
para el montaje del kit dosificador de polifos-
fatos.

• Tarjeta relé (bajo pedido). La caldera prevé 
la instalación de una tarjeta para ampliar las 
posibilidades de funcionamiento del aparato.

• Kit recirculación (bajo pedido). El acumulador 
de la caldera prevé el montaje del kit recir-
culación. Immergas suministra una serie de 
racores y conexiones para la conexión entre 
acumulador e instalación de agua sanitaria. La 
plantilla de instalación de la caldera marca el 
punto de conexión del kit recirculación.

Los Kits mencionados arriba se entregan com-
pletos y con las instrucciones para su montaje 
y empleo.

Leyenda:
 1 - Grifo de llenado calefacción
 2 - Grifo de vaciado calefacción
 3 - Válvula tres vías (motorizada)
 4 - Válvula de gas
 5 - Presostato instalación calefacción
 6 - Circulador caldera
 7 - Purgador de aire
 8 - Medidor de caudal de humos
 9 - Intercambiador primario

1.21 COMPONENTES DE LA CALDERA .

 10 - Ventilador
 11 - Tomas para análisis (aire A) - (humos F)
 12 - Vaso de expansión calefacción
 13 - Sonda sanitaria
 14 - Vaso de expansión sanitario
 15 - Acumulador Inox
 16 - Válvula de seguridad 3 bar
 17 - Válvula de seguridad 8 bar
 18 - Grifo vaciado acumulador

 19 - Cámara estanca
 20 - Campana de humos
 21 - Termostato de seguridad
 22 - Sonda de descarga
 23 - Cámara de combustión
 24 - Bujías de encendido - captación
 25 - Quemador
 26 - By-pass regulable

УС
ТА

Н
О

ВЩ
И

К
П

О
Л

ЬЗ
О

ВА
ТЕ

Л
Ь

РЕ
М

О
Н

ТН
И

К

1.20 КОМПЛЕКТЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ПО ЗАКАЗУ.

• Комплект вентилей для отопительной 
системы (опция). Конструкция бойлера 
позволяет установить запорные вентили на 
трубе подачи воды в отопительную систему 
и на трубе возврата воды из системы . Такая 
установка очень удобна с точки зрения 
работ по техобслуживанию, потому что 
позволяет слить воду из одного бойлера, 
оставляя при этом ее в системе.

• Комплект подстанции 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 
п е р в о н ач а л ь н ы е  х а р а к т е р и с т и к и 
теплообмена и нагрева сантехнической 
воды. Кострукция бойлера разработана с 
учетом возможности установки дозатора 
полифосфатов.

• Релейная плата (по заказу). Бойлер 
предусмотрен для установки релейной 
платы, которая позволяет расширить 

х а р а к т и р и с т и к и  а г р е г а т а  и  е г о 
функциональные возможности.

• Комплепкт рециркуляции (по заказу). 
Горелка бойлера  предусмотрена для 
установки комплекта рециркуляции. 
Immergas поставляет серию переходников 
и соеденителей, которые позволяют 
с о е д и н е н и е  м е ж д у  б о й л е р о м  и 
сантехнической установкой. На шаблоне 
ус тановки приведены указания по 
соединению комплекта рециркуляции.

В ы ш е п е р е ч и с л е н н ы е  к о м п л е к т ы 
поставляются с инструкцией по монтажу и 
эксплуатации.

Обозначение:
 1 - Кран заполнения системы
 2 - Кран для слива воды из системы
 3 - Трехходовой клапан (моторизи-

рованный)
 4 - Газовый клапан
 5 - Реле давления установки
 6 - Циркулятор бойлера
 7 - Клапан стравления воздуха
 8 - Измеритель расхода воздуха
 9 - Первичный теплообменник

1.21 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ БОЙЛЕРА.

 10 - Венилятор
 11 - Впускные/выпускные отверстия (воз-

дух A)
 12 - Расширительный бак установки
 13 - Сантехнический пробник
 14 - Сантехнический расширительный бак
 15 - Бойлер из нержавеющей стали
 16 -  Предохранительный клапан 3 бар
 17 -  Предохранительный клапан 8 бар
 18 -  Кран для слива воды из бойлера

 19 - Герметичная камера
 20 - Вытяжной кожух
 21 - Предохранительный термостат
 22 - Термопара
 23 - Камера сгорания
 24 - Свечи зажигания / детектирова-

ния пламени
 25 - Горелка
 26 - Байпас
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1.20 КОМПЛЕКТЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ПО ЗАКАЗУ.

• Комплект вентилей для отопительной 
системы (опция). Конструкция бойлера 
позволяет установить запорные вентили на 
трубе подачи воды в отопительную систему 
и на трубе возврата воды из системы . Такая 
установка очень удобна с точки зрения 
работ по техобслуживанию, потому что 
позволяет слить воду из одного бойлера, 
оставляя при этом ее в системе.

• Комплект подстанции 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 
п е р в о н ач а л ь н ы е  х а р а к т е р и с т и к и 
теплообмена и нагрева сантехнической 
воды. Кострукция бойлера разработана с 
учетом возможности установки дозатора 
полифосфатов.

• Релейная плата (по заказу). Бойлер 
предусмотрен для установки релейной 
платы, которая позволяет расширить 

х а р а к т и р и с т и к и  а г р е г а т а  и  е г о 
функциональные возможности.

• Комплепкт рециркуляции (по заказу). 
Горелка бойлера  предусмотрена для 
установки комплекта рециркуляции. 
Immergas поставляет серию переходников 
и соеденителей, которые позволяют 
с о е д и н е н и е  м е ж д у  б о й л е р о м  и 
сантехнической установкой. На шаблоне 
ус тановки приведены указания по 
соединению комплекта рециркуляции.

В ы ш е п е р е ч и с л е н н ы е  к о м п л е к т ы 
поставляются с инструкцией по монтажу и 
эксплуатации.

Обозначение:
 1 - Кран заполнения системы
 2 - Кран для слива воды из системы
 3 - Трехходовой клапан (моторизи-

рованный)
 4 - Газовый клапан
 5 - Реле давления установки
 6 - Циркулятор бойлера
 7 - Клапан стравления воздуха
 8 - Измеритель расхода воздуха
 9 - Первичный теплообменник

1.21 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ БОЙЛЕРА.

 10 - Венилятор
 11 - Впускные/выпускные отверстия (воз-

дух A)
 12 - Расширительный бак установки
 13 - Сантехнический пробник
 14 - Сантехнический расширительный бак
 15 - Бойлер из нержавеющей стали
 16 -  Предохранительный клапан 3 бар
 17 -  Предохранительный клапан 8 бар
 18 -  Кран для слива воды из бойлера

 19 - Герметичная камера
 20 - Вытяжной кожух
 21 - Предохранительный термостат
 22 - Термопара
 23 - Камера сгорания
 24 - Свечи зажигания / детектирова-

ния пламени
 25 - Горелка
 26 - Байпас
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1.20 КОМПЛЕКТЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ПО ЗАКАЗУ.

• Комплект вентилей для отопительной 
системы (опция). Конструкция бойлера 
позволяет установить запорные вентили на 
трубе подачи воды в отопительную систему 
и на трубе возврата воды из системы . Такая 
установка очень удобна с точки зрения 
работ по техобслуживанию, потому что 
позволяет слить воду из одного бойлера, 
оставляя при этом ее в системе.

• Комплект подстанции 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 
п е р в о н ач а л ь н ы е  х а р а к т е р и с т и к и 
теплообмена и нагрева сантехнической 
воды. Кострукция бойлера разработана с 
учетом возможности установки дозатора 
полифосфатов.

• Релейная плата (по заказу). Бойлер 
предусмотрен для установки релейной 
платы, которая позволяет расширить 

х а р а к т и р и с т и к и  а г р е г а т а  и  е г о 
функциональные возможности.

• Комплепкт рециркуляции (по заказу). 
Горелка бойлера  предусмотрена для 
установки комплекта рециркуляции. 
Immergas поставляет серию переходников 
и соеденителей, которые позволяют 
с о е д и н е н и е  м е ж д у  б о й л е р о м  и 
сантехнической установкой. На шаблоне 
ус тановки приведены указания по 
соединению комплекта рециркуляции.

В ы ш е п е р е ч и с л е н н ы е  к о м п л е к т ы 
поставляются с инструкцией по монтажу и 
эксплуатации.

Обозначение:
 1 - Кран заполнения системы
 2 - Кран для слива воды из системы
 3 - Трехходовой клапан (моторизи-

рованный)
 4 - Газовый клапан
 5 - Реле давления установки
 6 - Циркулятор бойлера
 7 - Клапан стравления воздуха
 8 - Измеритель расхода воздуха
 9 - Первичный теплообменник

1.21 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ БОЙЛЕРА.

 10 - Венилятор
 11 - Впускные/выпускные отверстия (воз-

дух A)
 12 - Расширительный бак установки
 13 - Сантехнический пробник
 14 - Сантехнический расширительный бак
 15 - Бойлер из нержавеющей стали
 16 -  Предохранительный клапан 3 бар
 17 -  Предохранительный клапан 8 бар
 18 -  Кран для слива воды из бойлера

 19 - Герметичная камера
 20 - Вытяжной кожух
 21 - Предохранительный термостат
 22 - Термопара
 23 - Камера сгорания
 24 - Свечи зажигания / детектирова-

ния пламени
 25 - Горелка
 26 - Байпас
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1.20 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.

• Relay card (on request).The boiler is prepared 
for installation of a relay card that allows 
to extend the features of the appliance and 
therefore functioning possibilities.

• Circulation kit (on request). The boiler cylinder 
is prepared for the application of the circulation 
kit.Immergas supplies a series of joints and 
attachments that allow connection between 
the boiler and the domestic water plant. The 
indication of the attachment of the circulation 
kit is also envisioned on the installation 
template.

The above kits are supplied complete with 
instructions for assembly and use.

Key:
 1 - System filler tap
 2 - Plant emptying cock
 3 - V3-way valve (motorised)
 4 - Gas valve
 5 - Fumes pressure switch
 6 - Boiler circulation pump
 7 - Air bleeding vale
 8 - Fumes flow measuring device
 9 - Primary heat exchanger

 10 - Fan
 11 - Intake points (air A) 
 12 - System expansion vessel
 13 - Domestic water probe
 14 - Domestic water expansion vessel
 15 - Stainless steel Boiler 
 16 - Safety valve 3 bar
 17 - Safety valve  8 bar
 18 - System emptying tap

1.21 BOILER COMPONENTS.

 19 - Sealed chamber
 20 - Fumes hood
 21 - Safety thermostat
 22 - Delivery probe
 23 - Combustion chamber
 24 - Ignition and detection plugs
 25 - Burner
 26 - Adjustable By-pass 
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 5 - Наявність несправностей
 6 - Відображення стану роботи котла
 8 - Умовне позначення присутності полум'я і відповідна шкала 

потужності
9 і 7). - Температура води на виході з первинного теплообмінника
 10 - Котел перебуває в режимі очікування
 11 - Котел підключений до пристрою ДК (опція)
 12 - Робота в режимі "Літо"
 13 - Функція захисту від замерзання працює
 14 - Робота в режимі "Зима"
 15 - Робота з пріоритетом ГВП
 16 - Під’єднання до зовнішніх інструментів для техніка
 17 - Пункти меню дисплея
 18 - Робота з увімкненим зондом зовнішньої температури 
 19 - Відображення підтвердження налаштування чи доступу до 

меню
20 і 7) - Відображення зовнішньої температури при під’єднаному 

зовнішньому зонді (опціонально)
 21 - Відображення потрібного скидання чи вхід з меню
 22 - Функцію очищення труби ввімкнено
 23 - Манометр котла
 24 - Дисплей за багатьма функціями

Умовні позначення:
  - Кнопка Stand-by - On
A - Кнопка вибору режиму «Літо» ( )< і «Зима» ( )
 B - Кнопка пріоритету ГВП ( )
 C - Кнопка скидання (RESET)/виходу з меню (ESC)
 D - Кнопка входу в меню (MENU)/підтвердження налаштування (OK)
 1 - (*) Перемикач температури гарячої сантехнічної води
 2 - Задане значення температури гарячої води
 3 - Перемикач температури опалювання
 4 - Задана температура опалення

2.6 ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ.

2 ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУА-
ТАЦІЇ 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 

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 нагрівається до 
високої температури; З метою безпеки слідкуйте, 
щоб концентричний термінал для забору повітря/
відведення димових газів (в разі його наявності), 
ніколи не був закритий, навіть тимчасово.
Щоб тимчасово відключити котел від мережі, 
необхідно:
a) 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 ди-
мовидалення вимкніть котел. Після завершення таких 
робіт викличте кваліфікованого фахівця для перевір-
ки роботи трубопроводів та всіх наявних пристроїв.
Забороняється очищувати котел або його частини 
легкозаймистими речовинами.

до правил, що зазначені на упаковці за допомогою 
міжнародних стандартизованих піктограм.
Температура зовнішнього повітря при транспорту-
ванні повинна бути від - 40 до +40 °С. Так як всі котли 
проходять контроль функціонування, то наявність 
не великої кількості води в теплообміннику цілком 
можливе. При дотриманні правил транспортування 
наявна вода не призводить до виходу з ладу узлів котла.

2.3 ВТОРИННА ПЕРЕРОБКА ТА 
УТИЛІЗАЦІЯ.

Ваш газовий опалювальний котел Immergas та його 
транспортувальна упаковка здебільшого складаються з 
матеріалів, які придатні до вторинного використання.
Котел.
Ваш газовий опалювальний котел Immergas, а також 
приналежності не належать до побутових відходів. 
Простежте за тим, щоб старий котел і, можливо, наявні 
приналежності, були належним чином утилизовані.
Упаковка
Утилізацію транспортувальної упаковки надайте 
спеціалізованому підприємству, що встановило котел.
Увага!
Будь ласка, дотримуйтесь встановлених законом 
діючих внутрішньодержавних приписів.

2.4 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 
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 5 - Наявність несправностей
 6 - Відображення стану роботи котла
 8 - Умовне позначення присутності полум'я і відповідна шкала 

потужності
9 і 7). - Температура води на виході з первинного теплообмінника
 10 - Котел перебуває в режимі очікування
 11 - Котел підключений до пристрою ДК (опція)
 12 - Робота в режимі "Літо"
 13 - Функція захисту від замерзання працює
 14 - Робота в режимі "Зима"
 15 - Робота з пріоритетом ГВП
 16 - Під’єднання до зовнішніх інструментів для техніка
 17 - Пункти меню дисплея
 18 - Робота з увімкненим зондом зовнішньої температури 
 19 - Відображення підтвердження налаштування чи доступу до 

меню
20 і 7) - Відображення зовнішньої температури при під’єднаному 

зовнішньому зонді (опціонально)
 21 - Відображення потрібного скидання чи вхід з меню
 22 - Функцію очищення труби ввімкнено
 23 - Манометр котла
 24 - Дисплей за багатьма функціями

Умовні позначення:
  - Кнопка Stand-by - On
A - Кнопка вибору режиму «Літо» ( )< і «Зима» ( )
 B - Кнопка пріоритету ГВП ( )
 C - Кнопка скидання (RESET)/виходу з меню (ESC)
 D - Кнопка входу в меню (MENU)/підтвердження налаштування (OK)
 1 - (*) Перемикач температури гарячої сантехнічної води
 2 - Задане значення температури гарячої води
 3 - Перемикач температури опалювання
 4 - Задана температура опалення

2.6 ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ.

2 ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУА-
ТАЦІЇ 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 

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 нагрівається до 
високої температури; З метою безпеки слідкуйте, 
щоб концентричний термінал для забору повітря/
відведення димових газів (в разі його наявності), 
ніколи не був закритий, навіть тимчасово.
Щоб тимчасово відключити котел від мережі, 
необхідно:
a) 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 ди-
мовидалення вимкніть котел. Після завершення таких 
робіт викличте кваліфікованого фахівця для перевір-
ки роботи трубопроводів та всіх наявних пристроїв.
Забороняється очищувати котел або його частини 
легкозаймистими речовинами.

до правил, що зазначені на упаковці за допомогою 
міжнародних стандартизованих піктограм.
Температура зовнішнього повітря при транспорту-
ванні повинна бути від - 40 до +40 °С. Так як всі котли 
проходять контроль функціонування, то наявність 
не великої кількості води в теплообміннику цілком 
можливе. При дотриманні правил транспортування 
наявна вода не призводить до виходу з ладу узлів котла.

2.3 ВТОРИННА ПЕРЕРОБКА ТА 
УТИЛІЗАЦІЯ.

Ваш газовий опалювальний котел Immergas та його 
транспортувальна упаковка здебільшого складаються з 
матеріалів, які придатні до вторинного використання.
Котел.
Ваш газовий опалювальний котел Immergas, а також 
приналежності не належать до побутових відходів. 
Простежте за тим, щоб старий котел і, можливо, наявні 
приналежності, були належним чином утилизовані.
Упаковка
Утилізацію транспортувальної упаковки надайте 
спеціалізованому підприємству, що встановило котел.
Увага!
Будь ласка, дотримуйтесь встановлених законом 
діючих внутрішньодержавних приписів.

2.4 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 
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 5 - Наявність несправностей
 6 - Відображення стану роботи котла
 8 - Умовне позначення присутності полум'я і відповідна шкала 

потужності
9 і 7). - Температура води на виході з первинного теплообмінника
 10 - Котел перебуває в режимі очікування
 11 - Котел підключений до пристрою ДК (опція)
 12 - Робота в режимі "Літо"
 13 - Функція захисту від замерзання працює
 14 - Робота в режимі "Зима"
 15 - Робота з пріоритетом ГВП
 16 - Під’єднання до зовнішніх інструментів для техніка
 17 - Пункти меню дисплея
 18 - Робота з увімкненим зондом зовнішньої температури 
 19 - Відображення підтвердження налаштування чи доступу до 

меню
20 і 7) - Відображення зовнішньої температури при під’єднаному 

зовнішньому зонді (опціонально)
 21 - Відображення потрібного скидання чи вхід з меню
 22 - Функцію очищення труби ввімкнено
 23 - Манометр котла
 24 - Дисплей за багатьма функціями

Умовні позначення:
  - Кнопка Stand-by - On
A - Кнопка вибору режиму «Літо» ( )< і «Зима» ( )
 B - Кнопка пріоритету ГВП ( )
 C - Кнопка скидання (RESET)/виходу з меню (ESC)
 D - Кнопка входу в меню (MENU)/підтвердження налаштування (OK)
 1 - (*) Перемикач температури гарячої сантехнічної води
 2 - Задане значення температури гарячої води
 3 - Перемикач температури опалювання
 4 - Задана температура опалення

2.6 ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ.

2 ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУА-
ТАЦІЇ 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 

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 нагрівається до 
високої температури; З метою безпеки слідкуйте, 
щоб концентричний термінал для забору повітря/
відведення димових газів (в разі його наявності), 
ніколи не був закритий, навіть тимчасово.
Щоб тимчасово відключити котел від мережі, 
необхідно:
a) 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 ди-
мовидалення вимкніть котел. Після завершення таких 
робіт викличте кваліфікованого фахівця для перевір-
ки роботи трубопроводів та всіх наявних пристроїв.
Забороняється очищувати котел або його частини 
легкозаймистими речовинами.

до правил, що зазначені на упаковці за допомогою 
міжнародних стандартизованих піктограм.
Температура зовнішнього повітря при транспорту-
ванні повинна бути від - 40 до +40 °С. Так як всі котли 
проходять контроль функціонування, то наявність 
не великої кількості води в теплообміннику цілком 
можливе. При дотриманні правил транспортування 
наявна вода не призводить до виходу з ладу узлів котла.

2.3 ВТОРИННА ПЕРЕРОБКА ТА 
УТИЛІЗАЦІЯ.

Ваш газовий опалювальний котел Immergas та його 
транспортувальна упаковка здебільшого складаються з 
матеріалів, які придатні до вторинного використання.
Котел.
Ваш газовий опалювальний котел Immergas, а також 
приналежності не належать до побутових відходів. 
Простежте за тим, щоб старий котел і, можливо, наявні 
приналежності, були належним чином утилизовані.
Упаковка
Утилізацію транспортувальної упаковки надайте 
спеціалізованому підприємству, що встановило котел.
Увага!
Будь ласка, дотримуйтесь встановлених законом 
діючих внутрішньодержавних приписів.

2.4 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 
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 5 - Наявність несправностей
 6 - Відображення стану роботи котла
 8 - Умовне позначення присутності полум'я і відповідна шкала 

потужності
9 і 7). - Температура води на виході з первинного теплообмінника
 10 - Котел перебуває в режимі очікування
 11 - Котел підключений до пристрою ДК (опція)
 12 - Робота в режимі "Літо"
 13 - Функція захисту від замерзання працює
 14 - Робота в режимі "Зима"
 15 - Робота з пріоритетом ГВП
 16 - Під’єднання до зовнішніх інструментів для техніка
 17 - Пункти меню дисплея
 18 - Робота з увімкненим зондом зовнішньої температури 
 19 - Відображення підтвердження налаштування чи доступу до 

меню
20 і 7) - Відображення зовнішньої температури при під’єднаному 

зовнішньому зонді (опціонально)
 21 - Відображення потрібного скидання чи вхід з меню
 22 - Функцію очищення труби ввімкнено
 23 - Манометр котла
 24 - Дисплей за багатьма функціями

Умовні позначення:
  - Кнопка Stand-by - On
A - Кнопка вибору режиму «Літо» ( )< і «Зима» ( )
 B - Кнопка пріоритету ГВП ( )
 C - Кнопка скидання (RESET)/виходу з меню (ESC)
 D - Кнопка входу в меню (MENU)/підтвердження налаштування (OK)
 1 - (*) Перемикач температури гарячої сантехнічної води
 2 - Задане значення температури гарячої води
 3 - Перемикач температури опалювання
 4 - Задана температура опалення

2.6 ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ.

2 ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУА-
ТАЦІЇ 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 

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 нагрівається до 
високої температури; З метою безпеки слідкуйте, 
щоб концентричний термінал для забору повітря/
відведення димових газів (в разі його наявності), 
ніколи не був закритий, навіть тимчасово.
Щоб тимчасово відключити котел від мережі, 
необхідно:
a) 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 ди-
мовидалення вимкніть котел. Після завершення таких 
робіт викличте кваліфікованого фахівця для перевір-
ки роботи трубопроводів та всіх наявних пристроїв.
Забороняється очищувати котел або його частини 
легкозаймистими речовинами.

до правил, що зазначені на упаковці за допомогою 
міжнародних стандартизованих піктограм.
Температура зовнішнього повітря при транспорту-
ванні повинна бути від - 40 до +40 °С. Так як всі котли 
проходять контроль функціонування, то наявність 
не великої кількості води в теплообміннику цілком 
можливе. При дотриманні правил транспортування 
наявна вода не призводить до виходу з ладу узлів котла.

2.3 ВТОРИННА ПЕРЕРОБКА ТА 
УТИЛІЗАЦІЯ.

Ваш газовий опалювальний котел Immergas та його 
транспортувальна упаковка здебільшого складаються з 
матеріалів, які придатні до вторинного використання.
Котел.
Ваш газовий опалювальний котел Immergas, а також 
приналежності не належать до побутових відходів. 
Простежте за тим, щоб старий котел і, можливо, наявні 
приналежності, були належним чином утилизовані.
Упаковка
Утилізацію транспортувальної упаковки надайте 
спеціалізованому підприємству, що встановило котел.
Увага!
Будь ласка, дотримуйтесь встановлених законом 
діючих внутрішньодержавних приписів.

2.4 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 
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 5 - Наявність несправностей
 6 - Відображення стану роботи котла
 8 - Умовне позначення присутності полум'я і відповідна шкала 

потужності
9 і 7). - Температура води на виході з первинного теплообмінника
 10 - Котел перебуває в режимі очікування
 11 - Котел підключений до пристрою ДК (опція)
 12 - Робота в режимі "Літо"
 13 - Функція захисту від замерзання працює
 14 - Робота в режимі "Зима"
 15 - Робота з пріоритетом ГВП
 16 - Під’єднання до зовнішніх інструментів для техніка
 17 - Пункти меню дисплея
 18 - Робота з увімкненим зондом зовнішньої температури 
 19 - Відображення підтвердження налаштування чи доступу до 

меню
20 і 7) - Відображення зовнішньої температури при під’єднаному 

зовнішньому зонді (опціонально)
 21 - Відображення потрібного скидання чи вхід з меню
 22 - Функцію очищення труби ввімкнено
 23 - Манометр котла
 24 - Дисплей за багатьма функціями

Умовні позначення:
  - Кнопка Stand-by - On
A - Кнопка вибору режиму «Літо» ( )< і «Зима» ( )
 B - Кнопка пріоритету ГВП ( )
 C - Кнопка скидання (RESET)/виходу з меню (ESC)
 D - Кнопка входу в меню (MENU)/підтвердження налаштування (OK)
 1 - (*) Перемикач температури гарячої сантехнічної води
 2 - Задане значення температури гарячої води
 3 - Перемикач температури опалювання
 4 - Задана температура опалення

2.6 ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ.

2 ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУА-
ТАЦІЇ 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 

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 нагрівається до 
високої температури; З метою безпеки слідкуйте, 
щоб концентричний термінал для забору повітря/
відведення димових газів (в разі його наявності), 
ніколи не був закритий, навіть тимчасово.
Щоб тимчасово відключити котел від мережі, 
необхідно:
a) 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 ди-
мовидалення вимкніть котел. Після завершення таких 
робіт викличте кваліфікованого фахівця для перевір-
ки роботи трубопроводів та всіх наявних пристроїв.
Забороняється очищувати котел або його частини 
легкозаймистими речовинами.

до правил, що зазначені на упаковці за допомогою 
міжнародних стандартизованих піктограм.
Температура зовнішнього повітря при транспорту-
ванні повинна бути від - 40 до +40 °С. Так як всі котли 
проходять контроль функціонування, то наявність 
не великої кількості води в теплообміннику цілком 
можливе. При дотриманні правил транспортування 
наявна вода не призводить до виходу з ладу узлів котла.

2.3 ВТОРИННА ПЕРЕРОБКА ТА 
УТИЛІЗАЦІЯ.

Ваш газовий опалювальний котел Immergas та його 
транспортувальна упаковка здебільшого складаються з 
матеріалів, які придатні до вторинного використання.
Котел.
Ваш газовий опалювальний котел Immergas, а також 
приналежності не належать до побутових відходів. 
Простежте за тим, щоб старий котел і, можливо, наявні 
приналежності, були належним чином утилизовані.
Упаковка
Утилізацію транспортувальної упаковки надайте 
спеціалізованому підприємству, що встановило котел.
Увага!
Будь ласка, дотримуйтесь встановлених законом 
діючих внутрішньодержавних приписів.

2.4 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 
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 5 - Наявність несправностей
 6 - Відображення стану роботи котла
 8 - Умовне позначення присутності полум'я і відповідна шкала 

потужності
9 і 7). - Температура води на виході з первинного теплообмінника
 10 - Котел перебуває в режимі очікування
 11 - Котел підключений до пристрою ДК (опція)
 12 - Робота в режимі "Літо"
 13 - Функція захисту від замерзання працює
 14 - Робота в режимі "Зима"
 15 - Робота з пріоритетом ГВП
 16 - Під’єднання до зовнішніх інструментів для техніка
 17 - Пункти меню дисплея
 18 - Робота з увімкненим зондом зовнішньої температури 
 19 - Відображення підтвердження налаштування чи доступу до 

меню
20 і 7) - Відображення зовнішньої температури при під’єднаному 

зовнішньому зонді (опціонально)
 21 - Відображення потрібного скидання чи вхід з меню
 22 - Функцію очищення труби ввімкнено
 23 - Манометр котла
 24 - Дисплей за багатьма функціями

Умовні позначення:
  - Кнопка Stand-by - On
A - Кнопка вибору режиму «Літо» ( )< і «Зима» ( )
 B - Кнопка пріоритету ГВП ( )
 C - Кнопка скидання (RESET)/виходу з меню (ESC)
 D - Кнопка входу в меню (MENU)/підтвердження налаштування (OK)
 1 - (*) Перемикач температури гарячої сантехнічної води
 2 - Задане значення температури гарячої води
 3 - Перемикач температури опалювання
 4 - Задана температура опалення

2.6 ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ.

2 ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУА-
ТАЦІЇ 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 

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 нагрівається до 
високої температури; З метою безпеки слідкуйте, 
щоб концентричний термінал для забору повітря/
відведення димових газів (в разі його наявності), 
ніколи не був закритий, навіть тимчасово.
Щоб тимчасово відключити котел від мережі, 
необхідно:
a) 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 ди-
мовидалення вимкніть котел. Після завершення таких 
робіт викличте кваліфікованого фахівця для перевір-
ки роботи трубопроводів та всіх наявних пристроїв.
Забороняється очищувати котел або його частини 
легкозаймистими речовинами.

до правил, що зазначені на упаковці за допомогою 
міжнародних стандартизованих піктограм.
Температура зовнішнього повітря при транспорту-
ванні повинна бути від - 40 до +40 °С. Так як всі котли 
проходять контроль функціонування, то наявність 
не великої кількості води в теплообміннику цілком 
можливе. При дотриманні правил транспортування 
наявна вода не призводить до виходу з ладу узлів котла.

2.3 ВТОРИННА ПЕРЕРОБКА ТА 
УТИЛІЗАЦІЯ.

Ваш газовий опалювальний котел Immergas та його 
транспортувальна упаковка здебільшого складаються з 
матеріалів, які придатні до вторинного використання.
Котел.
Ваш газовий опалювальний котел Immergas, а також 
приналежності не належать до побутових відходів. 
Простежте за тим, щоб старий котел і, можливо, наявні 
приналежності, були належним чином утилизовані.
Упаковка
Утилізацію транспортувальної упаковки надайте 
спеціалізованому підприємству, що встановило котел.
Увага!
Будь ласка, дотримуйтесь встановлених законом 
діючих внутрішньодержавних приписів.

2.4 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 
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2 INSTRUCCIONES DE USO  
Y MANTENIMIENTO

2.1 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
Atención: para conservar la integridad de la 
caldera y mantener inalteradas en el tiempo las 
características de seguridad, rendimiento y fiabi-
lidad que la distinguen, es necesario realizar un 
mantenimiento con frecuencia al menos anual, 
como se indica en el punto correspondiente al 
‘’control y mantenimiento anual del aparato’’, res-
petando las disposiciones nacionales, regionales 
o locales vigentes. El mantenimiento anual es 
indispensable para la validez de la garantía con-
vencional Immergas. La recomendamos firmar 
contratos anuales de limpieza y mantenimiento 
con una empresa habilitada de su zona.

2.2 ADVERTENCIAS GENERALES.
Prohibir el manejo de la caldera a niños y a 
personas inexpertas.
No tocar el terminal de evacuación de humos 
(si existe) pues alcanza una temperatura muy 
elevada.
Por razones de seguridad, comprobar que el 
terminal concéntrico de aspiración de aire/
descarga de humos (si existe) no esté obstruido 
(ni siquiera temporalmente).

Cuando se decida llevar a cabo la desactivación 
temporal de la caldera se deberá:

a) proceder al vaciado de la instalación de 
agua, a no ser que esté previsto el empleo de 
anticongelante;

b) cortar las alimentaciones eléctrica, de agua 
y de gas.

En caso de tener que realizar trabajos u opera-
ciones de mantenimiento de estructuras situadas 
cerca de los conductos o en los dispositivos de 
salida de humos y sus accesorios, apague el apa-
rato y, una vez finalizados los trabajos, haga que 
una empresa habilitada compruebe la eficiencia 
de los conductos y de los dispositivos.
No efectuar limpiezas del aparato o de sus piezas 
con sustancias fácilmente inflamables.

No dejar recipientes con sustancias inflamables 
en el local donde está instalado el aparato.

• Atención, para usar dispositivos que utilizan 
energía eléctrica se deben tener en cuenta 
algunas reglas principales, como:

- no tocar el aparato con partes del cuerpo 
mojadas o húmedas;tampoco tocarlo estando 
descalzos;

- no estirar los cables eléctricos, no exponer el 
aparato a los agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.);

- el cable de alimentación del aparato no debe 
ser sustituido por el usuario;

- en caso de daños en el cable, apague el aparato 
y diríjase exclusivamente a una empresa 
habilitada para sustituirlo;

- si se decide no utilizar el aparato durante 
un cierto tiempo, conviene desactivar el 
interruptor eléctrico de alimentación.

IMPORTANTE: las temperaturas indicadas en la 
pantalla tienen una tolerancia de +/- 3°C debida 
a las condiciones ambientales y no dependen de 
la caldera.

Al final de su vida útil, el producto no debe ser 
eliminado como los residuos domésticos norma-
les ni abandonado en el medio ambiente, sino que 
debe ser removido por una empresa profesional 
habilitada. Para las instrucciones de eliminación 
contacte con el fabricante.

Leyenda:
  - Botón Stand-by - On
 A - Botón de selección modo de funcionamiento verano ( ) e invierno ( )
 B - Botón prioridad sanitario ( )
 C - Botón Reset (RESET) / salida menú (ESC)
 D - Botón entrada menú (MENU)/ confirmación de datos (OK)
 1 - Selector de temperatura agua caliente sanitaria
 2 - Temperatura seleccionada agua caliente sanitaria
 3 - Selector de temperatura calefacción
 4 - Temperatura seleccionada calefacción

2.3 PANEL DE CONTROL.

 5 - Anomalía
 6 - Visualización del estado de funcionamiento de la caldera
 8 - Símbolo de presencia de llama y relativa escala de potencia
9 y 7 - Temperatura del agua en salida intercambiador primario
 10 - Caldera en stand-by
 11 - Caldera conectada a mando remoto (Accesorio)
 12 - Funcionamiento en modo verano
 13 - Función antihielo en marcha
 14 - Funcionamiento en modo invierno
 15 - Funcionamiento prioridad sanitario activado
 16 - Conexión a herramientas externas (para técnico)
 17 - Secciones del menú
 18 - Funcionamiento con sonda temperatura exterior activada
 19 - Visualización confirmación de dato o acceso al menú
20 y 7- Visualización temperatura exterior con sonda exterior 

conectada (Accesorio)
 21 - Visualización solicitud de reset o salida menú
 22 - Función limpia chimenea en marcha
 23 - Manómetro caldera
 24 - Display multifunción
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2 ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ   
И ПРИМЕНЕНИЮ

2.1 ЧИСТКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ.
Внимание: В целях сохранения целостности 
котла и чтобы характеристики безопасно-
сти, производительности и надёжности не 
менялись со временем, необходимо прово-
дить техобслуживание не реже одного раза 
в год, согласно указаниям, приведённым в 
пункте «ежегодная проверка и техобслужи-
вание котла», с соблюдением действующих 
государственных, региональных и местных 
положений.
Мы рекомендуем вам заключить договор 
на ежегодное проведение работ по чистке и 
техобслуживанию с компанией, обслужива-
ющей вашу территорию.

2.2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО 
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Подвесной бойлер не должен подвергаться 
прямому воздействию пара, поднимаю-
щегося с кухонной плиты . Запрещается 
эксплуатация бойлера детьми и лицами, не 
имеющими опыта работы с такими устрой-
ствами. 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 ко-
роткое время. В случае принятия решения 
о временной приостановке эсплуатации 
бойлера следует:
a)  слить вод у из отопительной сис темы 

за исключением того случая, когда пред-
усмотрено использование антифриза;

b)  отключить агрегат от газовой магистра-
ли, водопровода и сети электропитания.

В случае проведения каких-либо работ 
вблизи воздуховодов или устройств ды-
моудаления и их комплектующих, следует 
выключить агрегат и по завершении работ 
поручить уполномоченной компании про-
верку функционирования этих воздуховодов 
или устройств.
Не производите чистку агрегата или его ча-
стей легко воспламеняющимися веществами.
Не оставляйте огнеопасные вещества или 
содержащие их емкости в помещении, в 
котором установлен котел.

• Внимание: эксплуатация любого устрой-
ства, потребляющего электроэнергию, 
подразумевает соблюдение некоторых 
фундаментальных норм:

- нельзя касаться агергата мокрыми или 
влажными частями тела; также нельзя де-
лать этого, если вы стоите на полу босыми 
ногами.

- нельзя дергать за электрические кабели; 
не допускайте, чтобы агрегат подвергался 
воздействию атмосферных агентов (дождь, 
солнце и т.д.);

- кабель электропитания не должен заме-
няться самим пользователем;

- в случае повреждения кабеля выключите 
устройство и  для замены кабеля обращай-
тесь исключительно к квалифицированно-
му специалисту;

- в случае принятия решения о неиспользо-
вании агрегата в течение продолжительного 
времени, выключите рубильник электро-
питания.

Примечание: указанные на дисплее темпе-
ратуры имеют погрешность +/- 3°C , которая 
обуславливается условиями окружающей 
среды и не зависят от бойлера.
По окончании срока службы изделие не 
должно утилизироваться как бытовой отход 
и оставляться в окружающей среде, необ-
ходимо обратиться в специализированную 
компанию для его вывоза. По вопросам 
утилизации обращайтесь к производителю.

Обозначения:
  - Кнопка Стэнд-бай - Вкл
 A - Кнопка выбора летнего ( ) и зимнего ( ) режима работы.
 B - Кнопка приоритета ГВС ( )
 C - Кнопка Сброса (RESET) / выхода из меню (ESC)
 D - Кнопка входа в меню (MENU)/ подтверждения данных (OK)
 1 - Регулятор ГВС
 2 - Установленная температура горячей сантехнической воды
 3 - Регулятор температуры отопления
 4 - Установленная температуры отопления

2.3 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.

 5 - Наличие неполадок
 6 - Отображение рабочего состояния бойлера
 8 - Знак наличия пламени и соотвествующая шкала мощности 
9 e 7 - Температура воды на выходе первичного теплообменникаo
 10 - Бойлер в стэнд-байе
 11 - Бойлер подключённый к дистанционному управлению 

(Опция)
 12 - Работа в летнем режиме
 13 - Подключена защита от перезамерзания
 14 - Работа в зимнем режиме
 15 - Работает в режиме приоритета ГВС
 16 - Соединения к внешним инструментам (для техника)
 17 - Отображение функций меню
 18 - Запущена работа с внешним температурным пробником
 19 - Отображение подтверждения данных или входа в меню  
20 e 7- Отображение внешней температуры с подключённым внеш-

ним пробником (опция)
 21 - Отображения запроса сброса или выхода из меню
 22 - Идёт работа в режиме «трубочиста»
 23 - Манометр бойлера
 24 -  Мультифункциональный дисплей
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 17 - Отображение функций меню
 18 - Запущена работа с внешним температурным пробником
 19 - Отображение подтверждения данных или входа в меню  
20 e 7- Отображение внешней температуры с подключённым внеш-

ним пробником (опция)
 21 - Отображения запроса сброса или выхода из меню
 22 - Идёт работа в режиме «трубочиста»
 23 - Манометр бойлера
 24 -  Мультифункциональный дисплей
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2 ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ   
И ПРИМЕНЕНИЮ

2.1 ЧИСТКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ.
Внимание: В целях сохранения целостности 
котла и чтобы характеристики безопасно-
сти, производительности и надёжности не 
менялись со временем, необходимо прово-
дить техобслуживание не реже одного раза 
в год, согласно указаниям, приведённым в 
пункте «ежегодная проверка и техобслужи-
вание котла», с соблюдением действующих 
государственных, региональных и местных 
положений.
Мы рекомендуем вам заключить договор 
на ежегодное проведение работ по чистке и 
техобслуживанию с компанией, обслужива-
ющей вашу территорию.

2.2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО 
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Подвесной бойлер не должен подвергаться 
прямому воздействию пара, поднимаю-
щегося с кухонной плиты . Запрещается 
эксплуатация бойлера детьми и лицами, не 
имеющими опыта работы с такими устрой-
ствами. 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 ко-
роткое время. В случае принятия решения 
о временной приостановке эсплуатации 
бойлера следует:
a)  слить вод у из отопительной сис темы 

за исключением того случая, когда пред-
усмотрено использование антифриза;

b)  отключить агрегат от газовой магистра-
ли, водопровода и сети электропитания.

В случае проведения каких-либо работ 
вблизи воздуховодов или устройств ды-
моудаления и их комплектующих, следует 
выключить агрегат и по завершении работ 
поручить уполномоченной компании про-
верку функционирования этих воздуховодов 
или устройств.
Не производите чистку агрегата или его ча-
стей легко воспламеняющимися веществами.
Не оставляйте огнеопасные вещества или 
содержащие их емкости в помещении, в 
котором установлен котел.

• Внимание: эксплуатация любого устрой-
ства, потребляющего электроэнергию, 
подразумевает соблюдение некоторых 
фундаментальных норм:

- нельзя касаться агергата мокрыми или 
влажными частями тела; также нельзя де-
лать этого, если вы стоите на полу босыми 
ногами.

- нельзя дергать за электрические кабели; 
не допускайте, чтобы агрегат подвергался 
воздействию атмосферных агентов (дождь, 
солнце и т.д.);

- кабель электропитания не должен заме-
няться самим пользователем;

- в случае повреждения кабеля выключите 
устройство и  для замены кабеля обращай-
тесь исключительно к квалифицированно-
му специалисту;

- в случае принятия решения о неиспользо-
вании агрегата в течение продолжительного 
времени, выключите рубильник электро-
питания.

Примечание: указанные на дисплее темпе-
ратуры имеют погрешность +/- 3°C , которая 
обуславливается условиями окружающей 
среды и не зависят от бойлера.
По окончании срока службы изделие не 
должно утилизироваться как бытовой отход 
и оставляться в окружающей среде, необ-
ходимо обратиться в специализированную 
компанию для его вывоза. По вопросам 
утилизации обращайтесь к производителю.

Обозначения:
  - Кнопка Стэнд-бай - Вкл
 A - Кнопка выбора летнего ( ) и зимнего ( ) режима работы.
 B - Кнопка приоритета ГВС ( )
 C - Кнопка Сброса (RESET) / выхода из меню (ESC)
 D - Кнопка входа в меню (MENU)/ подтверждения данных (OK)
 1 - Регулятор ГВС
 2 - Установленная температура горячей сантехнической воды
 3 - Регулятор температуры отопления
 4 - Установленная температуры отопления

2.3 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.

 5 - Наличие неполадок
 6 - Отображение рабочего состояния бойлера
 8 - Знак наличия пламени и соотвествующая шкала мощности 
9 e 7 - Температура воды на выходе первичного теплообменникаo
 10 - Бойлер в стэнд-байе
 11 - Бойлер подключённый к дистанционному управлению 

(Опция)
 12 - Работа в летнем режиме
 13 - Подключена защита от перезамерзания
 14 - Работа в зимнем режиме
 15 - Работает в режиме приоритета ГВС
 16 - Соединения к внешним инструментам (для техника)
 17 - Отображение функций меню
 18 - Запущена работа с внешним температурным пробником
 19 - Отображение подтверждения данных или входа в меню  
20 e 7- Отображение внешней температуры с подключённым внеш-

ним пробником (опция)
 21 - Отображения запроса сброса или выхода из меню
 22 - Идёт работа в режиме «трубочиста»
 23 - Манометр бойлера
 24 -  Мультифункциональный дисплей
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2 USER AND MAINTENANCE   
INSTRUCTIONS

2.1 CLEANING AND MAINTENANCE.
Attention: to preserve the boiler’s integrity 
and keep the safety features, performance and 
reliability, which distinguish it, unchanged over 
time, you must at least execute maintenance 
operations on a yearly basis in compliance 
with what is stated in the relative point at “an-
nual check and maintenance of the appliance”, 
in compliance with national, regional, or local 
standards in force. Annual maintenance is es-
sential to validate the conventional warranty of 
Immergas. We recommend stipulating a yearly 
cleaning and maintenance contract with an 
authorised local firm.

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 event of work or maintenance to structures 
near ducting or flue extraction devices and their 
accessories, switch off the appliance and on com-
pletion of the operations ensure an authorised 
company verifies the efficiency of the ducting 
or the devices.
Never clean the appliance or connected parts 
with easily flammable substances.

Never leave containers or flammable substances 
in the same environment as the appliance.

• 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;

- if the cable is damaged, switch off the appliance 
and solely contact an authorised company to 
replace it;

- if the appliance is not to be used for a certain 
period, disconnect the main power switch.

N.B.: the temperatures indicated by the display 
have a tolerance of +/- 3°C due to environmental 
conditions that cannot be attributed to the boiler.

At the end of its service life the appliance must 
not be disposed of like normal household waste 
nor abandoned in the environment, but must 
be removed by a professionally authorised 
company. Contact the manufacturer for disposal 
instructions.

Key:
  - Stand-by – On Button
 A - Summer ( ) and winter ( ) functioning mode selector button
 B - Domestic water priority button ( )
 C - Reset (RESET) / exit menu(ESC) button
 D - Menu entry (MENU)/ confirm data (OK) button
 1 - Domestic hot water temperature selector switch
 2 - Domestic hot water temperature set
 3 - Heating water temperature selector switch

2.3 CONTROL PANEL.

 4 - Heating water temperature set
 5 - Anomaly presence
 6 - Display boiler functioning state
 8 - Flame presence symbol and relative power scale
 9 and 7 - Primary heat exchanger outlet water temperature
 10 - Boiler in stand-by
 11 - Boiler connected to remote control (Optional)
 12 - Functioning in summer mode
 13 - Anti-freeze function in progress
 14 - Functioning in winter mode
 15 - Priority domestic water functioning
 16 - Connection to external tools for technician
 17 - Display of menu items
 18 - Functioning with external temperature probe active
 19 - Display of data confirmation or menu access
 20 and 7 - Display of external temperature with external probe connected  

 (optional)
 21 - Display of reset request or exit menu
 22 - Chimney sweep function in progress
 23 - Boiler manometer
 24 - Multi-function Display 
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Робота в зимовому режимі з  опаленням 
приміщень

Регулювання температури подачі системи

Літний режим роботи з 
нагрівом для ГВП

Регулювання ГВП

а також дозволяє перейти від літнього режи-
му ( ) до зимового режиму ( ).

• Літо ( ): у цьому режимі котел працює 
тільки для подачі гарячої води, темпе-
ратура встановлюється перемикачем (1), 
температура води відображається на дис-
плеї (24) за допомогою індикатора (2), і на 
дисплеї виводиться повідомлення «SET» 
(мал. 2-2). При повороті перемикача (3) 
за годинниковою стрілкою температура 
підвищується, а проти годинникової 
стрілки — знижується.

2.8 КОРИСТУВАННЯ КОТЛОМ.
Перед увімкненням котла необхідно за-
повнити систему водою, перевіряючи, щоб 
стрілка манометра (23) вказувала на значен-
ня у межах між 1 та 1,2 барами.
Відкрийте газовий кран перед котлом.

Коли котел вимкнений, на дисплеї відо-
бражається лише символ Stand-by (10), 
ввімкнення котла здійснюється натискан-
ням на кнопку « ».
Після ввімкнення котла повторюване натис-
кання на кнопку «А» змінює режим роботи, 

 

 При награванні гарячої води на дисплеї 
(24) з’являється повідомлення “DHW ON” 
(мал. 2-3) на індикаторі стану (6) і одночас-
но з запалюванням пальника з’являється 
значок наявності полум’я (8) зі шкалою 
відносної потужності та індикатор (9 и 7) 
миттєвої температури на виході первин-
ного теплообмінника.

• Зима:  в цьому режимі котел працює 
як для нагрівання гарячої води для до-
машнього вжитку, так і для обігрівання 
приміщення.  Температу ра гарячої 
води завжди регулюється за допомогою 
перемикача (1), температура опалення — 
перемикача (3), і відповідна температура 
відображається на дисплеї (24) за допомо-
гою індикатора (4) і повідомлення "SET" 
(мал. 2-4. При повороті перемикача (3) за 
годинниковою стрілкою температура під-
вищується, а проти годинникової стрілки 
— знижується.

 На запит опалення приміщення на дисплеї 
(24) відображається «CH ON» (мал. 2-5) на 
індикаторі стану (6) і одночасно з запа-
люванням пальника з’являється значок 
наявності полум’я (8) зі шкалою відносної 
потужності та індикатор (9 и 7) миттєвої 
температури на виході первинного тепло-
обмінника. Якщо на етапі опалення тем-
пература води в контурі опалення котла є 
достатньою для нагрівання радіаторних 
батарей, для роботи котла буде достатнім 
увімкненого циркуляційного насосу.

Дисплей Опис режимів роботи

ЛІТО Режим роботи летом без запитів живлення. 
Котел очікує на запит на воду ГВП.

ЗИМА Режим роботи взимку без запитів споживання.
Котел очікує на запит на воду ГВП або опалення приміщень.

DHW ON ГВП працює
Котел працює, підігріває воду ГВП

CH ON Опалення працює
Котел працює, опалює приміщення

F3
Захист від замерзання працює
Котел працює, щоб відновити мінімально безпечну температуру для недо-
пущення замерзання котла.

CAR OFF Дистанційне керування (опціональне) вимкнене

DHW OFF

За вимкненого пріоритету ГВП (індикатор 15 вимкнений) котел працює 
тільки в режимі опалення приміщення впродовж 1 години, підтримуючи 
при цьому температуру на мінімальному рівні (20 °C), після чого котел 
повертається до звичайного режиму роботи, встановленого раніше.
У разі використання ДК Super CAR одночасно з періодом роботи в режимі 
скороченого таймера ГВП на дисплеї з’являється повідомлення «SAN OFF», 
а індикатори 15 і 2 вимикаються (див. посібник користувача ДК Super CAR).

F4
Робота вентилятора після запиту ГВП або опалення
Вентилятор працює після запиту гарячої води або опалення приміщень 
для видалення залишків диму.

F5
Робота циркуляційного насоса після запиту ГВП або опалення
Циркуляційний насос працює після запиту гарячої води або опалення 
приміщень для охолодження первинного контуру.

P33

При під’єднаному пульті дистанційного керування (опціональний) або 
кімнатному термостаті (TA) (опціональний) рівним чином вмикається 
режим опалення котла. (Можна активувати з меню Personalizzazioni (На-
лаштування), що дозволить активувати опалення навіть при під’єднаному 
пульті дистанційного керування або термостаті.)

STOP
Спроби скидання завершені.
Потрібно зачекати одну годину, щоб зробити першу спробу. 
(Див. блокування при відмові запалювання.)

ERR xx Наявність нестравності з відповідним кодом помилки.
Котел не працює. (Див. параграф сигналізації відмов і несправностей).

SET При обертанні перемикача температури нагрівання (1 мал. 2-1) відображає 
фактичний стан регулювання температури ГВП.

SET При обертанні перемикача температури нагрівання (3 мал. 2-1) відображає 
стан регулювання температури подачі котла для опалення приміщень.

SET
За наявності зовнішнього зонда (опціональний) замінюється пункт «SET».
Значення, що з’являється, означає корекцію температури подачі відносно 
робочої кривої, задану зовнішнім зондом.

му дисплеї (24) за допомогою індикатора (6) з 
коротким описом і посиланнями на посібник 
користувача з повним поясненням.

2.7 ОПИС РЕЖИМУ І 
ФУНКЦІОНУВАННЯ.

Нижче наведені різні режими роботи котла, 
які відображаються на багатофункціонально-

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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Робота в зимовому режимі з  опаленням 
приміщень

Регулювання температури подачі системи

Літний режим роботи з 
нагрівом для ГВП

Регулювання ГВП

а також дозволяє перейти від літнього режи-
му ( ) до зимового режиму ( ).

• Літо ( ): у цьому режимі котел працює 
тільки для подачі гарячої води, темпе-
ратура встановлюється перемикачем (1), 
температура води відображається на дис-
плеї (24) за допомогою індикатора (2), і на 
дисплеї виводиться повідомлення «SET» 
(мал. 2-2). При повороті перемикача (3) 
за годинниковою стрілкою температура 
підвищується, а проти годинникової 
стрілки — знижується.

2.8 КОРИСТУВАННЯ КОТЛОМ.
Перед увімкненням котла необхідно за-
повнити систему водою, перевіряючи, щоб 
стрілка манометра (23) вказувала на значен-
ня у межах між 1 та 1,2 барами.
Відкрийте газовий кран перед котлом.

Коли котел вимкнений, на дисплеї відо-
бражається лише символ Stand-by (10), 
ввімкнення котла здійснюється натискан-
ням на кнопку « ».
Після ввімкнення котла повторюване натис-
кання на кнопку «А» змінює режим роботи, 

 

 При награванні гарячої води на дисплеї 
(24) з’являється повідомлення “DHW ON” 
(мал. 2-3) на індикаторі стану (6) і одночас-
но з запалюванням пальника з’являється 
значок наявності полум’я (8) зі шкалою 
відносної потужності та індикатор (9 и 7) 
миттєвої температури на виході первин-
ного теплообмінника.

• Зима:  в цьому режимі котел працює 
як для нагрівання гарячої води для до-
машнього вжитку, так і для обігрівання 
приміщення.  Температу ра гарячої 
води завжди регулюється за допомогою 
перемикача (1), температура опалення — 
перемикача (3), і відповідна температура 
відображається на дисплеї (24) за допомо-
гою індикатора (4) і повідомлення "SET" 
(мал. 2-4. При повороті перемикача (3) за 
годинниковою стрілкою температура під-
вищується, а проти годинникової стрілки 
— знижується.

 На запит опалення приміщення на дисплеї 
(24) відображається «CH ON» (мал. 2-5) на 
індикаторі стану (6) і одночасно з запа-
люванням пальника з’являється значок 
наявності полум’я (8) зі шкалою відносної 
потужності та індикатор (9 и 7) миттєвої 
температури на виході первинного тепло-
обмінника. Якщо на етапі опалення тем-
пература води в контурі опалення котла є 
достатньою для нагрівання радіаторних 
батарей, для роботи котла буде достатнім 
увімкненого циркуляційного насосу.

ЛІТО Режим роботи летом без запитів живлення. 
Котел очікує на запит на воду ГВП.

ЗИМА Режим роботи взимку без запитів споживання.
Котел очікує на запит на воду ГВП або опалення приміщень.

DHW ON ГВП працює
Котел працює, підігріває воду ГВП

CH ON Опалення працює
Котел працює, опалює приміщення

F3
Захист від замерзання працює
Котел працює, щоб відновити мінімально безпечну температуру для недо-
пущення замерзання котла.

CAR OFF Дистанційне керування (опціональне) вимкнене

DHW OFF

За вимкненого пріоритету ГВП (індикатор 15 вимкнений) котел працює 
тільки в режимі опалення приміщення впродовж 1 години, підтримуючи 
при цьому температуру на мінімальному рівні (20 °C), після чого котел 
повертається до звичайного режиму роботи, встановленого раніше.
У разі використання ДК Super CAR одночасно з періодом роботи в режимі 
скороченого таймера ГВП на дисплеї з’являється повідомлення «SAN OFF», 
а індикатори 15 і 2 вимикаються (див. посібник користувача ДК Super CAR).

F4
Робота вентилятора після запиту ГВП або опалення
Вентилятор працює після запиту гарячої води або опалення приміщень 
для видалення залишків диму.

F5
Робота циркуляційного насоса після запиту ГВП або опалення
Циркуляційний насос працює після запиту гарячої води або опалення 
приміщень для охолодження первинного контуру.

P33

При під’єднаному пульті дистанційного керування (опціональний) або 
кімнатному термостаті (TA) (опціональний) рівним чином вмикається 
режим опалення котла. (Можна активувати з меню Personalizzazioni (На-
лаштування), що дозволить активувати опалення навіть при під’єднаному 
пульті дистанційного керування або термостаті.)

STOP
Спроби скидання завершені.
Потрібно зачекати одну годину, щоб зробити першу спробу. 
(Див. блокування при відмові запалювання.)

ERR xx Наявність нестравності з відповідним кодом помилки.
Котел не працює. (Див. параграф сигналізації відмов і несправностей).

SET При обертанні перемикача температури нагрівання (1 мал. 2-1) відображає 
фактичний стан регулювання температури ГВП.

SET При обертанні перемикача температури нагрівання (3 мал. 2-1) відображає 
стан регулювання температури подачі котла для опалення приміщень.

SET
За наявності зовнішнього зонда (опціональний) замінюється пункт «SET».
Значення, що з’являється, означає корекцію температури подачі відносно 
робочої кривої, задану зовнішнім зондом.

му дисплеї (24) за допомогою індикатора (6) з 
коротким описом і посиланнями на посібник 
користувача з повним поясненням.

2.7 ОПИС РЕЖИМУ І 
ФУНКЦІОНУВАННЯ.

Нижче наведені різні режими роботи котла, 
які відображаються на багатофункціонально-

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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а також дозволяє перейти від літнього режи-
му ( ) до зимового режиму ( ).

• Літо ( ): у цьому режимі котел працює 
тільки для подачі гарячої води, темпе-
ратура встановлюється перемикачем (1), 
температура води відображається на дис-
плеї (24) за допомогою індикатора (2), і на 
дисплеї виводиться повідомлення «SET» 
(мал. 2-2). При повороті перемикача (3) 
за годинниковою стрілкою температура 
підвищується, а проти годинникової 
стрілки — знижується.

2.8 КОРИСТУВАННЯ КОТЛОМ.
Перед увімкненням котла необхідно за-
повнити систему водою, перевіряючи, щоб 
стрілка манометра (23) вказувала на значен-
ня у межах між 1 та 1,2 барами.
Відкрийте газовий кран перед котлом.

Коли котел вимкнений, на дисплеї відо-
бражається лише символ Stand-by (10), 
ввімкнення котла здійснюється натискан-
ням на кнопку « ».
Після ввімкнення котла повторюване натис-
кання на кнопку «А» змінює режим роботи, 

 

 При награванні гарячої води на дисплеї 
(24) з’являється повідомлення “DHW ON” 
(мал. 2-3) на індикаторі стану (6) і одночас-
но з запалюванням пальника з’являється 
значок наявності полум’я (8) зі шкалою 
відносної потужності та індикатор (9 и 7) 
миттєвої температури на виході первин-
ного теплообмінника.

• Зима:  в цьому режимі котел працює 
як для нагрівання гарячої води для до-
машнього вжитку, так і для обігрівання 
приміщення.  Температу ра гарячої 
води завжди регулюється за допомогою 
перемикача (1), температура опалення — 
перемикача (3), і відповідна температура 
відображається на дисплеї (24) за допомо-
гою індикатора (4) і повідомлення "SET" 
(мал. 2-4. При повороті перемикача (3) за 
годинниковою стрілкою температура під-
вищується, а проти годинникової стрілки 
— знижується.

 На запит опалення приміщення на дисплеї 
(24) відображається «CH ON» (мал. 2-5) на 
індикаторі стану (6) і одночасно з запа-
люванням пальника з’являється значок 
наявності полум’я (8) зі шкалою відносної 
потужності та індикатор (9 и 7) миттєвої 
температури на виході первинного тепло-
обмінника. Якщо на етапі опалення тем-
пература води в контурі опалення котла є 
достатньою для нагрівання радіаторних 
батарей, для роботи котла буде достатнім 
увімкненого циркуляційного насосу.

ЛІТО Режим роботи летом без запитів живлення. 
Котел очікує на запит на воду ГВП.

ЗИМА Режим роботи взимку без запитів споживання.
Котел очікує на запит на воду ГВП або опалення приміщень.

DHW ON ГВП працює
Котел працює, підігріває воду ГВП

CH ON Опалення працює
Котел працює, опалює приміщення

F3
Захист від замерзання працює
Котел працює, щоб відновити мінімально безпечну температуру для недо-
пущення замерзання котла.

CAR OFF Дистанційне керування (опціональне) вимкнене

DHW OFF

За вимкненого пріоритету ГВП (індикатор 15 вимкнений) котел працює 
тільки в режимі опалення приміщення впродовж 1 години, підтримуючи 
при цьому температуру на мінімальному рівні (20 °C), після чого котел 
повертається до звичайного режиму роботи, встановленого раніше.
У разі використання ДК Super CAR одночасно з періодом роботи в режимі 
скороченого таймера ГВП на дисплеї з’являється повідомлення «SAN OFF», 
а індикатори 15 і 2 вимикаються (див. посібник користувача ДК Super CAR).

F4
Робота вентилятора після запиту ГВП або опалення
Вентилятор працює після запиту гарячої води або опалення приміщень 
для видалення залишків диму.

F5
Робота циркуляційного насоса після запиту ГВП або опалення
Циркуляційний насос працює після запиту гарячої води або опалення 
приміщень для охолодження первинного контуру.

P33

При під’єднаному пульті дистанційного керування (опціональний) або 
кімнатному термостаті (TA) (опціональний) рівним чином вмикається 
режим опалення котла. (Можна активувати з меню Personalizzazioni (На-
лаштування), що дозволить активувати опалення навіть при під’єднаному 
пульті дистанційного керування або термостаті.)

STOP
Спроби скидання завершені.
Потрібно зачекати одну годину, щоб зробити першу спробу. 
(Див. блокування при відмові запалювання.)

ERR xx Наявність нестравності з відповідним кодом помилки.
Котел не працює. (Див. параграф сигналізації відмов і несправностей).

SET При обертанні перемикача температури нагрівання (1 мал. 2-1) відображає 
фактичний стан регулювання температури ГВП.

SET При обертанні перемикача температури нагрівання (3 мал. 2-1) відображає 
стан регулювання температури подачі котла для опалення приміщень.

SET
За наявності зовнішнього зонда (опціональний) замінюється пункт «SET».
Значення, що з’являється, означає корекцію температури подачі відносно 
робочої кривої, задану зовнішнім зондом.

му дисплеї (24) за допомогою індикатора (6) з 
коротким описом і посиланнями на посібник 
користувача з повним поясненням.

2.7 ОПИС РЕЖИМУ І 
ФУНКЦІОНУВАННЯ.

Нижче наведені різні режими роботи котла, 
які відображаються на багатофункціонально-

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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а також дозволяє перейти від літнього режи-
му ( ) до зимового режиму ( ).

• Літо ( ): у цьому режимі котел працює 
тільки для подачі гарячої води, темпе-
ратура встановлюється перемикачем (1), 
температура води відображається на дис-
плеї (24) за допомогою індикатора (2), і на 
дисплеї виводиться повідомлення «SET» 
(мал. 2-2). При повороті перемикача (3) 
за годинниковою стрілкою температура 
підвищується, а проти годинникової 
стрілки — знижується.

2.8 КОРИСТУВАННЯ КОТЛОМ.
Перед увімкненням котла необхідно за-
повнити систему водою, перевіряючи, щоб 
стрілка манометра (23) вказувала на значен-
ня у межах між 1 та 1,2 барами.
Відкрийте газовий кран перед котлом.

Коли котел вимкнений, на дисплеї відо-
бражається лише символ Stand-by (10), 
ввімкнення котла здійснюється натискан-
ням на кнопку « ».
Після ввімкнення котла повторюване натис-
кання на кнопку «А» змінює режим роботи, 

 

 При награванні гарячої води на дисплеї 
(24) з’являється повідомлення “DHW ON” 
(мал. 2-3) на індикаторі стану (6) і одночас-
но з запалюванням пальника з’являється 
значок наявності полум’я (8) зі шкалою 
відносної потужності та індикатор (9 и 7) 
миттєвої температури на виході первин-
ного теплообмінника.

• Зима:  в цьому режимі котел працює 
як для нагрівання гарячої води для до-
машнього вжитку, так і для обігрівання 
приміщення.  Температу ра гарячої 
води завжди регулюється за допомогою 
перемикача (1), температура опалення — 
перемикача (3), і відповідна температура 
відображається на дисплеї (24) за допомо-
гою індикатора (4) і повідомлення "SET" 
(мал. 2-4. При повороті перемикача (3) за 
годинниковою стрілкою температура під-
вищується, а проти годинникової стрілки 
— знижується.

 На запит опалення приміщення на дисплеї 
(24) відображається «CH ON» (мал. 2-5) на 
індикаторі стану (6) і одночасно з запа-
люванням пальника з’являється значок 
наявності полум’я (8) зі шкалою відносної 
потужності та індикатор (9 и 7) миттєвої 
температури на виході первинного тепло-
обмінника. Якщо на етапі опалення тем-
пература води в контурі опалення котла є 
достатньою для нагрівання радіаторних 
батарей, для роботи котла буде достатнім 
увімкненого циркуляційного насосу.

ЛІТО Режим роботи летом без запитів живлення. 
Котел очікує на запит на воду ГВП.

ЗИМА Режим роботи взимку без запитів споживання.
Котел очікує на запит на воду ГВП або опалення приміщень.

DHW ON ГВП працює
Котел працює, підігріває воду ГВП

CH ON Опалення працює
Котел працює, опалює приміщення

F3
Захист від замерзання працює
Котел працює, щоб відновити мінімально безпечну температуру для недо-
пущення замерзання котла.

CAR OFF Дистанційне керування (опціональне) вимкнене

DHW OFF

За вимкненого пріоритету ГВП (індикатор 15 вимкнений) котел працює 
тільки в режимі опалення приміщення впродовж 1 години, підтримуючи 
при цьому температуру на мінімальному рівні (20 °C), після чого котел 
повертається до звичайного режиму роботи, встановленого раніше.
У разі використання ДК Super CAR одночасно з періодом роботи в режимі 
скороченого таймера ГВП на дисплеї з’являється повідомлення «SAN OFF», 
а індикатори 15 і 2 вимикаються (див. посібник користувача ДК Super CAR).

F4
Робота вентилятора після запиту ГВП або опалення
Вентилятор працює після запиту гарячої води або опалення приміщень 
для видалення залишків диму.

F5
Робота циркуляційного насоса після запиту ГВП або опалення
Циркуляційний насос працює після запиту гарячої води або опалення 
приміщень для охолодження первинного контуру.

P33

При під’єднаному пульті дистанційного керування (опціональний) або 
кімнатному термостаті (TA) (опціональний) рівним чином вмикається 
режим опалення котла. (Можна активувати з меню Personalizzazioni (На-
лаштування), що дозволить активувати опалення навіть при під’єднаному 
пульті дистанційного керування або термостаті.)

STOP
Спроби скидання завершені.
Потрібно зачекати одну годину, щоб зробити першу спробу. 
(Див. блокування при відмові запалювання.)

ERR xx Наявність нестравності з відповідним кодом помилки.
Котел не працює. (Див. параграф сигналізації відмов і несправностей).

SET При обертанні перемикача температури нагрівання (1 мал. 2-1) відображає 
фактичний стан регулювання температури ГВП.

SET При обертанні перемикача температури нагрівання (3 мал. 2-1) відображає 
стан регулювання температури подачі котла для опалення приміщень.

SET
За наявності зовнішнього зонда (опціональний) замінюється пункт «SET».
Значення, що з’являється, означає корекцію температури подачі відносно 
робочої кривої, задану зовнішнім зондом.

му дисплеї (24) за допомогою індикатора (6) з 
коротким описом і посиланнями на посібник 
користувача з повним поясненням.

2.7 ОПИС РЕЖИМУ І 
ФУНКЦІОНУВАННЯ.

Нижче наведені різні режими роботи котла, 
які відображаються на багатофункціонально-

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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Робота в зимовому режимі з  опаленням 
приміщень

Регулювання температури подачі системи

Літний режим роботи з 
нагрівом для ГВП

Регулювання ГВП

а також дозволяє перейти від літнього режи-
му ( ) до зимового режиму ( ).

• Літо ( ): у цьому режимі котел працює 
тільки для подачі гарячої води, темпе-
ратура встановлюється перемикачем (1), 
температура води відображається на дис-
плеї (24) за допомогою індикатора (2), і на 
дисплеї виводиться повідомлення «SET» 
(мал. 2-2). При повороті перемикача (3) 
за годинниковою стрілкою температура 
підвищується, а проти годинникової 
стрілки — знижується.

2.8 КОРИСТУВАННЯ КОТЛОМ.
Перед увімкненням котла необхідно за-
повнити систему водою, перевіряючи, щоб 
стрілка манометра (23) вказувала на значен-
ня у межах між 1 та 1,2 барами.
Відкрийте газовий кран перед котлом.

Коли котел вимкнений, на дисплеї відо-
бражається лише символ Stand-by (10), 
ввімкнення котла здійснюється натискан-
ням на кнопку « ».
Після ввімкнення котла повторюване натис-
кання на кнопку «А» змінює режим роботи, 

 

 При награванні гарячої води на дисплеї 
(24) з’являється повідомлення “DHW ON” 
(мал. 2-3) на індикаторі стану (6) і одночас-
но з запалюванням пальника з’являється 
значок наявності полум’я (8) зі шкалою 
відносної потужності та індикатор (9 и 7) 
миттєвої температури на виході первин-
ного теплообмінника.

• Зима:  в цьому режимі котел працює 
як для нагрівання гарячої води для до-
машнього вжитку, так і для обігрівання 
приміщення.  Температу ра гарячої 
води завжди регулюється за допомогою 
перемикача (1), температура опалення — 
перемикача (3), і відповідна температура 
відображається на дисплеї (24) за допомо-
гою індикатора (4) і повідомлення "SET" 
(мал. 2-4. При повороті перемикача (3) за 
годинниковою стрілкою температура під-
вищується, а проти годинникової стрілки 
— знижується.

 На запит опалення приміщення на дисплеї 
(24) відображається «CH ON» (мал. 2-5) на 
індикаторі стану (6) і одночасно з запа-
люванням пальника з’являється значок 
наявності полум’я (8) зі шкалою відносної 
потужності та індикатор (9 и 7) миттєвої 
температури на виході первинного тепло-
обмінника. Якщо на етапі опалення тем-
пература води в контурі опалення котла є 
достатньою для нагрівання радіаторних 
батарей, для роботи котла буде достатнім 
увімкненого циркуляційного насосу.

ЛІТО Режим роботи летом без запитів живлення. 
Котел очікує на запит на воду ГВП.

ЗИМА Режим роботи взимку без запитів споживання.
Котел очікує на запит на воду ГВП або опалення приміщень.

DHW ON ГВП працює
Котел працює, підігріває воду ГВП

CH ON Опалення працює
Котел працює, опалює приміщення

F3
Захист від замерзання працює
Котел працює, щоб відновити мінімально безпечну температуру для недо-
пущення замерзання котла.

CAR OFF Дистанційне керування (опціональне) вимкнене

DHW OFF

За вимкненого пріоритету ГВП (індикатор 15 вимкнений) котел працює 
тільки в режимі опалення приміщення впродовж 1 години, підтримуючи 
при цьому температуру на мінімальному рівні (20 °C), після чого котел 
повертається до звичайного режиму роботи, встановленого раніше.
У разі використання ДК Super CAR одночасно з періодом роботи в режимі 
скороченого таймера ГВП на дисплеї з’являється повідомлення «SAN OFF», 
а індикатори 15 і 2 вимикаються (див. посібник користувача ДК Super CAR).

F4
Робота вентилятора після запиту ГВП або опалення
Вентилятор працює після запиту гарячої води або опалення приміщень 
для видалення залишків диму.

F5
Робота циркуляційного насоса після запиту ГВП або опалення
Циркуляційний насос працює після запиту гарячої води або опалення 
приміщень для охолодження первинного контуру.

P33

При під’єднаному пульті дистанційного керування (опціональний) або 
кімнатному термостаті (TA) (опціональний) рівним чином вмикається 
режим опалення котла. (Можна активувати з меню Personalizzazioni (На-
лаштування), що дозволить активувати опалення навіть при під’єднаному 
пульті дистанційного керування або термостаті.)

STOP
Спроби скидання завершені.
Потрібно зачекати одну годину, щоб зробити першу спробу. 
(Див. блокування при відмові запалювання.)

ERR xx Наявність нестравності з відповідним кодом помилки.
Котел не працює. (Див. параграф сигналізації відмов і несправностей).

SET При обертанні перемикача температури нагрівання (1 мал. 2-1) відображає 
фактичний стан регулювання температури ГВП.

SET При обертанні перемикача температури нагрівання (3 мал. 2-1) відображає 
стан регулювання температури подачі котла для опалення приміщень.

SET
За наявності зовнішнього зонда (опціональний) замінюється пункт «SET».
Значення, що з’являється, означає корекцію температури подачі відносно 
робочої кривої, задану зовнішнім зондом.

му дисплеї (24) за допомогою індикатора (6) з 
коротким описом і посиланнями на посібник 
користувача з повним поясненням.

2.7 ОПИС РЕЖИМУ І 
ФУНКЦІОНУВАННЯ.

Нижче наведені різні режими роботи котла, 
які відображаються на багатофункціонально-

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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Робота в зимовому режимі з  опаленням 
приміщень

Регулювання температури подачі системи

Літний режим роботи з 
нагрівом для ГВП

Регулювання ГВП

а також дозволяє перейти від літнього режи-
му ( ) до зимового режиму ( ).

• Літо ( ): у цьому режимі котел працює 
тільки для подачі гарячої води, темпе-
ратура встановлюється перемикачем (1), 
температура води відображається на дис-
плеї (24) за допомогою індикатора (2), і на 
дисплеї виводиться повідомлення «SET» 
(мал. 2-2). При повороті перемикача (3) 
за годинниковою стрілкою температура 
підвищується, а проти годинникової 
стрілки — знижується.

2.8 КОРИСТУВАННЯ КОТЛОМ.
Перед увімкненням котла необхідно за-
повнити систему водою, перевіряючи, щоб 
стрілка манометра (23) вказувала на значен-
ня у межах між 1 та 1,2 барами.
Відкрийте газовий кран перед котлом.

Коли котел вимкнений, на дисплеї відо-
бражається лише символ Stand-by (10), 
ввімкнення котла здійснюється натискан-
ням на кнопку « ».
Після ввімкнення котла повторюване натис-
кання на кнопку «А» змінює режим роботи, 

 

 При награванні гарячої води на дисплеї 
(24) з’являється повідомлення “DHW ON” 
(мал. 2-3) на індикаторі стану (6) і одночас-
но з запалюванням пальника з’являється 
значок наявності полум’я (8) зі шкалою 
відносної потужності та індикатор (9 и 7) 
миттєвої температури на виході первин-
ного теплообмінника.

• Зима:  в цьому режимі котел працює 
як для нагрівання гарячої води для до-
машнього вжитку, так і для обігрівання 
приміщення.  Температу ра гарячої 
води завжди регулюється за допомогою 
перемикача (1), температура опалення — 
перемикача (3), і відповідна температура 
відображається на дисплеї (24) за допомо-
гою індикатора (4) і повідомлення "SET" 
(мал. 2-4. При повороті перемикача (3) за 
годинниковою стрілкою температура під-
вищується, а проти годинникової стрілки 
— знижується.

 На запит опалення приміщення на дисплеї 
(24) відображається «CH ON» (мал. 2-5) на 
індикаторі стану (6) і одночасно з запа-
люванням пальника з’являється значок 
наявності полум’я (8) зі шкалою відносної 
потужності та індикатор (9 и 7) миттєвої 
температури на виході первинного тепло-
обмінника. Якщо на етапі опалення тем-
пература води в контурі опалення котла є 
достатньою для нагрівання радіаторних 
батарей, для роботи котла буде достатнім 
увімкненого циркуляційного насосу.

ЛІТО Режим роботи летом без запитів живлення. 
Котел очікує на запит на воду ГВП.

ЗИМА Режим роботи взимку без запитів споживання.
Котел очікує на запит на воду ГВП або опалення приміщень.

DHW ON ГВП працює
Котел працює, підігріває воду ГВП

CH ON Опалення працює
Котел працює, опалює приміщення

F3
Захист від замерзання працює
Котел працює, щоб відновити мінімально безпечну температуру для недо-
пущення замерзання котла.

CAR OFF Дистанційне керування (опціональне) вимкнене

DHW OFF

За вимкненого пріоритету ГВП (індикатор 15 вимкнений) котел працює 
тільки в режимі опалення приміщення впродовж 1 години, підтримуючи 
при цьому температуру на мінімальному рівні (20 °C), після чого котел 
повертається до звичайного режиму роботи, встановленого раніше.
У разі використання ДК Super CAR одночасно з періодом роботи в режимі 
скороченого таймера ГВП на дисплеї з’являється повідомлення «SAN OFF», 
а індикатори 15 і 2 вимикаються (див. посібник користувача ДК Super CAR).

F4
Робота вентилятора після запиту ГВП або опалення
Вентилятор працює після запиту гарячої води або опалення приміщень 
для видалення залишків диму.

F5
Робота циркуляційного насоса після запиту ГВП або опалення
Циркуляційний насос працює після запиту гарячої води або опалення 
приміщень для охолодження первинного контуру.

P33

При під’єднаному пульті дистанційного керування (опціональний) або 
кімнатному термостаті (TA) (опціональний) рівним чином вмикається 
режим опалення котла. (Можна активувати з меню Personalizzazioni (На-
лаштування), що дозволить активувати опалення навіть при під’єднаному 
пульті дистанційного керування або термостаті.)

STOP
Спроби скидання завершені.
Потрібно зачекати одну годину, щоб зробити першу спробу. 
(Див. блокування при відмові запалювання.)

ERR xx Наявність нестравності з відповідним кодом помилки.
Котел не працює. (Див. параграф сигналізації відмов і несправностей).

SET При обертанні перемикача температури нагрівання (1 мал. 2-1) відображає 
фактичний стан регулювання температури ГВП.

SET При обертанні перемикача температури нагрівання (3 мал. 2-1) відображає 
стан регулювання температури подачі котла для опалення приміщень.

SET
За наявності зовнішнього зонда (опціональний) замінюється пункт «SET».
Значення, що з’являється, означає корекцію температури подачі відносно 
робочої кривої, задану зовнішнім зондом.

му дисплеї (24) за допомогою індикатора (6) з 
коротким описом і посиланнями на посібник 
користувача з повним поясненням.

2.7 ОПИС РЕЖИМУ І 
ФУНКЦІОНУВАННЯ.

Нижче наведені різні режими роботи котла, 
які відображаються на багатофункціонально-

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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Display (6) Descripción funcionamiento

SUMMER Modo de funcionamiento verano sin requerimientos de calentamiento en curso. Caldera 
en espera de requerimiento de agua caliente sanitaria.

WINTER Modo de funcionamiento invierno sin requerimiento de calentamiento en curso. Caldera 
en espera de requerimiento de agua caliente sanitaria o calefacción ambiente.

DHW ON Modo sanitario en funcionamiento.
Caldera en marcha, calentamiento de agua sanitaria en marcha.

CH ON Modo calefacción en funcionamiento. Caldera en marcha, calefacción ambiente en 
marcha.

F3
Modo antihielo en funcionamiento.
Caldera en marcha hasta alcanzar la temperatura mínima de seguridad contra congelación 
en la caldera.

CAR OFF Mando Remoto (Accesorio) apagado.

DHW OFF

Con prioridad sanitario desactivada (indicador 15 apagado) la caldera funciona en sólo 
en modo calefacción ambiente, durante 1 hora, pero manteniendo el agua sanitaria a la 
temperatura mínima (20°C); después la caldera vuelve al funcionamiento normal que haya 
sido configurado anteriormente. En el caso de empleo con Super CAR coincidiendo con 
el periodo de funcionamiento en modo Timer sanitario reducido, en el display aparece 
escrito DHW OFF y los indicadores 15 y 2 se apagan (ver manual de instrucciones del 
Super CAR).

F4
Post-ventilación en marcha.
Ventilador en funcionamiento por haberse requerido agua caliente sanitaria o calefacción 
ambiente, para evacuar los residuos de humo.

F5
Post-circulación en marcha.
Circulador en funcionamiento por haberse requerido agua caliente sanitaria o calefacción 
ambiente, para refrigerar el circuito primario.
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Con el Comando Remoto (Accesorio) o el termostato ambiente (TA) (Accesorio) bloquea-
do, la caldera funciona igualmente en modo calefacción. (En el menú “Personalizaciones” 
se puede activar la calefacción incluso si el Comando Remoto o el TA están fuera de 
servicio).

STOP Intentos de Reset agotados. Esperar 1 hora para disponer de otro intento. (Ver bloqueo por 
falta de encendido).

ERR xx Anomalía presente relativa al código de error correspondiente.
La caldera no funciona. (Ver apartado Aviso de averías y anomalías)

SET Durante la rotación del selector de temperatura del agua caliente sanitaria (1 Fig.2-1) 
visualiza el valor de ajuste de la temperatura sanitaria.

SET Durante la rotación del selector de temperatura calefacción (3 Fig. 2-1) visualiza el valor 
de ajuste de la temperatura de descarga de caldera para la calefacción ambiente.

SET
Si está instalada una sonda exterior (Accesorio) sustituye la indicación “SET”. El valor que 
aparece es la corrección de temperatura de salida respecto a la curva de funcionamiento, 
efectuada por la sonda exterior.

2.4 DESCRIPCIÓN DE LOS ESTADOS DE 
FUNCIONAMIENTO.

A continuación se describen brevemente los 
distintos estados  de funcionamiento de la caldera 

que se visualizan en el display multifunción (24) 
mediante el indicador (6), para una explicación 
completa remitirse al manual de instrucciones.

2.5 EMPLEO DE LA CALDERA.
Antes de realizar el encendido, comprobar que la 
instalación contiene suficiente agua a través de 
la aguja del manómetro (23), que deberá indicar 
un valor entre 1 y 1,2 bar.
Abrir la llave de paso del gas situada antes de la 
entrada del gas a la caldera.

Cuando la caldera está apagada en el display 
aparece sólo el símbolo Stand-by (10), pulsando 
el botón “ ” se enciende la caldera.
Una vez la caldera ya está encendida, pulsando 
repetidamente el botón “A” se cambia de modo 

de funcionamiento, pasando de funcionamiento 
verano ( ) a funcionamiento invierno ( ).

• Verano ( ): en este modo la caldera funciona 
sólo para calentar agua sanitaria, la temperatu-
ra es configurada por medio del selector (1) y la 
relativa temperatura es visualizada en el display 
(24) mediante el indicador (2), apareciendo la 
indicación “SET” (Fig. 2-2). Girando el selector 
(1) en sentido horario la temperatura aumenta 
y antihorario se reduce.

 Durante el calentamiento del agua caliente 
sanitaria en el display (24) se lee “DHW ON” 
(Fig. 2-3) en el indicador de estado (6) y si-
multáneamente al encendido del quemador se 
enciende el indicador (8) de presencia de llama, 
con su relativa escala de potencia, y el indicador 
(9 y 7) con la temperatura instantánea en salida 
del intercambiador primario.

• Invierno ( ): en este modo la caldera funciona 
tanto para calentamiento de agua sanitaria 
como para calefacción ambiente. La tempera-
tura del agua caliente sanitaria se ajusta con el 
selector (1), la temperatura de calefacción se 
ajusta con el selector (3), siendo visualizada 
en el display (24) mediante el indicador (4); 
así mismo aparece escrito “SET” (Fig. 2-4). 
Girando el selector (3) en sentido horario la 
temperatura aumenta y antihorario se reduce.

 Cuando es requerida calefacción ambiente, en 
el display (24) aparece “CH ON” (Fig. 2-5) en 
el indicador de estado (6) y simultáneamente 
al encendido del quemador se enciende el indi-
cador (8) de presencia de llama con su relativa 
escala de potencia y el indicador (9 y 7) con la 
temperatura instantánea en salida del inter-
cambiador primario. En fase calefacción, la 
caldera, si la temperatura del agua del circuito 
es suficiente para calentar los radiadores, puede 
funcionar con sólo el circulador de caldera 
activado.

Regulación del agua caliente sanitaria

Funcionamiento modo Verano con agua 
caliente sanitaria

Regulación de la temperatura de salida 
a calefacción

Funcionamiento modo Invierno  
con calefacción ambiente
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2.4 ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ.
Ниже перечислены различные режимы 
работы бойлера, которые отображаются 
на мультифункциональном дисплее (24) 

с помощью индикатора (6) с кратким 
описанием, полное обьяснение  будет 
приведено в дальнейшем в настоящей 
инструкцие.  

Дисплей (6) Описание режима работы

SUMMER Летний режим работы без текущего запроса.
Бойлер в режиме ожидания запроса горячей сантехнической воды.

WINTER Зимний режим работы без текущего запроса. Бойлер в режиме ожидания запроса 
горячей сантехнической воды или отопления помещения.

DHW ON Работа в сантехническм режиме.
Бойлер работает и идёт запрос горячего водоснабжения. 

CH ON Работа в режиме отопления. 
Бойлер в рабочем состоянии, идёт отопление помещения.

F3
Работа в режиме защиты от перезамерзания.
Бойлер в режиме востановления минималной безопасной температуры во избежание 
замерзания бойлера. 

CAR OFF Выключено Дистанционное управление (Опция).

DHW OFF

Отключен приоритет ГВС (выключен индикатор 15) бойлер работает только в 
режитме отопления помещения в течениии 1 часа, тем не менее поддерживает 
температуру сантехнической воды на минимальном уровне  (20°C), после чего бойлер 
врзвращается к нормальному, предварительно установленному, режиму работы. В том 
случае, если используется Super CAR в сочетание с работой в режиме сокращённого 
сантехническогоТаймера на дисплее отображается надпись DHW OFF и выключаются 
индикаторы 15 и 2 (смотри книжку инструкций Super CAR).

F4 Идёт поствентиляция. Работает вентилятор после запроса ГВС или отопления 
помещения для удаления остаточного дыма. 

F5
Идёт постциркуляция.
Работает циркуляционный насос после запроса ГВС или отопления помещения для 
охлаждения первичного теплообменника.
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С блокированным дистанционным управлением (Опция) или термостатом помещения 
(TA) (Опция) бойлер все равно работает в режиме отопления.
(Запускается с помощью меню “Индивидуализации” и позволяет работу в режиме 
отопление, даже если Дистанционное Управление или  TП вне эксплуатации).

STOP
Закончены попытки сброса.
Необходимо подождать 1 час для осуществления 1 попытки.
(смотреть «блокирование  при неосуществлённом зажигание»).

ERR xx Неполадки в работе с соотвествующис кодом ошибки.
Бойлер не работает. (смотреть параграф «оповещение о поломках и неисправностях»).

SET Во время вращения регулятора ГВС (1 Илл. 2-1) отображается состояние текущегоо 
регулирования температуры сантехнической воды.

SET Во время вращения регулятора температуры отопления (3 Илл. 2-1) отображает 
состояние регулирования температуры подачи для отопления помещения. 

SET
При наличие внешнего пробника (опция) заменяет функцию “ SET”.
Отображаемым значением является изменение температуры подачи в зависимости от 
рабочей кривой, установленной внешним пробником.  

2.5 ПРИМЕНЕНИЕ БОЙЛЕРА.
Перед включением, убедитесь,

что в систему залита вода - стрелка манометра 
(23) должна показывать величину между 1 и 
1,2 бар. Откройте вентиль подачи газа на 
входе бойлера.

Если бойлер выключен, то на дисплее 
отображается только знак стэнд-бай (10) 
нажимая на кнопку “ ” бойлер включается.
После того как бойлер включен, нажимая 
многократно на кнопку “A” меняется рабочий 

режим  и происходит переход от летнего 
режима работы ( ) к зимненму ( ).
• Лето ( ): в настощем режиме работы 

бойлер работает только для производства 
горячей сантехнической воды, температура 
устанавливается с помощью регулятора (1) 
и настоящяя температура отображается 
на дисплее (24) с помощью индикатора 
(2) и появляется надпись “SET” (Илл.2-2). 
Вращяя регулятор  (1) по часовой стрелке 
температура увеличивается и против 
часовой стрелки уменьшается.  

 Во время производства горячей сантехнической 
воды, на дисплее, (24) на индикаторе состояния  
появляется надпись “DHW ON.” (Илл. 2-3) 
(6) и одновременно с зажиганием горелки, 
зажигется индикатор (8) наличия пламени с 
соотвествующей шкалой мощности и индикатор 
(9 и 7) с моментальной температурой на выходе 
первичного теплообменника.

• Зима ( ): в настощем режиме работы бойлер 
работает как для производства горячей 
сантехнической воды, так и для отопления 
помещения.  Температура ГВС настраивается с 
помощью регулятора  (1), температура отопления 
настраивается с помощью регулятора (3) и 
настоящяя температура отображается на дисплее 
(24) с помощью индикатора (4) и появляется 
надпись“SET” (Илл. 2-4). Вращяя регулятор (3) 
по часовой стрелке температура увеличивается 
и против часовой стрелки уменьшается.

 При запросе отопления помещения, на дисплее  
(24) , отображается надпись “CH ON” (Илл. 2-5) 
на индикаторе состояния (6) и одновременно с 
зажиганием горелки, зажигется индикатор (8) наличия 
пламени с соотвествующей шкалой мощности и 
индикатор (9 и 7) с моментальной температурой 
на выходе первичного теплообменника. На этапе 
отопления, в том случае если температура воды, 
находящейся в системе, достаточно высока для того, 
чтобы поддерживать в работе термосифоны, бойлер 
может работать только с запуском циркуляционного 
насоса.

Регулирование ГВС

Работа в Летнем режиме с производством 
горячей сантехнической воды.  

Регулирование температуры 
подаваемой воды на установку

Работа в зимнем режиме 
с отоплением помещения
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2.4 ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ.
Ниже перечислены различные режимы 
работы бойлера, которые отображаются 
на мультифункциональном дисплее (24) 

с помощью индикатора (6) с кратким 
описанием, полное обьяснение  будет 
приведено в дальнейшем в настоящей 
инструкцие.  

Дисплей (6) Описание режима работы

SUMMER Летний режим работы без текущего запроса.
Бойлер в режиме ожидания запроса горячей сантехнической воды.

WINTER Зимний режим работы без текущего запроса. Бойлер в режиме ожидания запроса 
горячей сантехнической воды или отопления помещения.

DHW ON Работа в сантехническм режиме.
Бойлер работает и идёт запрос горячего водоснабжения. 

CH ON Работа в режиме отопления. 
Бойлер в рабочем состоянии, идёт отопление помещения.

F3
Работа в режиме защиты от перезамерзания.
Бойлер в режиме востановления минималной безопасной температуры во избежание 
замерзания бойлера. 

CAR OFF Выключено Дистанционное управление (Опция).

DHW OFF

Отключен приоритет ГВС (выключен индикатор 15) бойлер работает только в 
режитме отопления помещения в течениии 1 часа, тем не менее поддерживает 
температуру сантехнической воды на минимальном уровне  (20°C), после чего бойлер 
врзвращается к нормальному, предварительно установленному, режиму работы. В том 
случае, если используется Super CAR в сочетание с работой в режиме сокращённого 
сантехническогоТаймера на дисплее отображается надпись DHW OFF и выключаются 
индикаторы 15 и 2 (смотри книжку инструкций Super CAR).

F4 Идёт поствентиляция. Работает вентилятор после запроса ГВС или отопления 
помещения для удаления остаточного дыма. 

F5
Идёт постциркуляция.
Работает циркуляционный насос после запроса ГВС или отопления помещения для 
охлаждения первичного теплообменника.
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С блокированным дистанционным управлением (Опция) или термостатом помещения 
(TA) (Опция) бойлер все равно работает в режиме отопления.
(Запускается с помощью меню “Индивидуализации” и позволяет работу в режиме 
отопление, даже если Дистанционное Управление или  TП вне эксплуатации).

STOP
Закончены попытки сброса.
Необходимо подождать 1 час для осуществления 1 попытки.
(смотреть «блокирование  при неосуществлённом зажигание»).

ERR xx Неполадки в работе с соотвествующис кодом ошибки.
Бойлер не работает. (смотреть параграф «оповещение о поломках и неисправностях»).

SET Во время вращения регулятора ГВС (1 Илл. 2-1) отображается состояние текущегоо 
регулирования температуры сантехнической воды.

SET Во время вращения регулятора температуры отопления (3 Илл. 2-1) отображает 
состояние регулирования температуры подачи для отопления помещения. 

SET
При наличие внешнего пробника (опция) заменяет функцию “ SET”.
Отображаемым значением является изменение температуры подачи в зависимости от 
рабочей кривой, установленной внешним пробником.  

2.5 ПРИМЕНЕНИЕ БОЙЛЕРА.
Перед включением, убедитесь,

что в систему залита вода - стрелка манометра 
(23) должна показывать величину между 1 и 
1,2 бар. Откройте вентиль подачи газа на 
входе бойлера.

Если бойлер выключен, то на дисплее 
отображается только знак стэнд-бай (10) 
нажимая на кнопку “ ” бойлер включается.
После того как бойлер включен, нажимая 
многократно на кнопку “A” меняется рабочий 

режим  и происходит переход от летнего 
режима работы ( ) к зимненму ( ).
• Лето ( ): в настощем режиме работы 

бойлер работает только для производства 
горячей сантехнической воды, температура 
устанавливается с помощью регулятора (1) 
и настоящяя температура отображается 
на дисплее (24) с помощью индикатора 
(2) и появляется надпись “SET” (Илл.2-2). 
Вращяя регулятор  (1) по часовой стрелке 
температура увеличивается и против 
часовой стрелки уменьшается.  

 Во время производства горячей сантехнической 
воды, на дисплее, (24) на индикаторе состояния  
появляется надпись “DHW ON.” (Илл. 2-3) 
(6) и одновременно с зажиганием горелки, 
зажигется индикатор (8) наличия пламени с 
соотвествующей шкалой мощности и индикатор 
(9 и 7) с моментальной температурой на выходе 
первичного теплообменника.

• Зима ( ): в настощем режиме работы бойлер 
работает как для производства горячей 
сантехнической воды, так и для отопления 
помещения.  Температура ГВС настраивается с 
помощью регулятора  (1), температура отопления 
настраивается с помощью регулятора (3) и 
настоящяя температура отображается на дисплее 
(24) с помощью индикатора (4) и появляется 
надпись“SET” (Илл. 2-4). Вращяя регулятор (3) 
по часовой стрелке температура увеличивается 
и против часовой стрелки уменьшается.

 При запросе отопления помещения, на дисплее  
(24) , отображается надпись “CH ON” (Илл. 2-5) 
на индикаторе состояния (6) и одновременно с 
зажиганием горелки, зажигется индикатор (8) наличия 
пламени с соотвествующей шкалой мощности и 
индикатор (9 и 7) с моментальной температурой 
на выходе первичного теплообменника. На этапе 
отопления, в том случае если температура воды, 
находящейся в системе, достаточно высока для того, 
чтобы поддерживать в работе термосифоны, бойлер 
может работать только с запуском циркуляционного 
насоса.

Регулирование ГВС

Работа в Летнем режиме с производством 
горячей сантехнической воды.  

Регулирование температуры 
подаваемой воды на установку

Работа в зимнем режиме 
с отоплением помещения
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2.4 ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ.
Ниже перечислены различные режимы 
работы бойлера, которые отображаются 
на мультифункциональном дисплее (24) 

с помощью индикатора (6) с кратким 
описанием, полное обьяснение  будет 
приведено в дальнейшем в настоящей 
инструкцие.  

Дисплей (6) Описание режима работы

SUMMER Летний режим работы без текущего запроса.
Бойлер в режиме ожидания запроса горячей сантехнической воды.

WINTER Зимний режим работы без текущего запроса. Бойлер в режиме ожидания запроса 
горячей сантехнической воды или отопления помещения.

DHW ON Работа в сантехническм режиме.
Бойлер работает и идёт запрос горячего водоснабжения. 

CH ON Работа в режиме отопления. 
Бойлер в рабочем состоянии, идёт отопление помещения.

F3
Работа в режиме защиты от перезамерзания.
Бойлер в режиме востановления минималной безопасной температуры во избежание 
замерзания бойлера. 

CAR OFF Выключено Дистанционное управление (Опция).

DHW OFF

Отключен приоритет ГВС (выключен индикатор 15) бойлер работает только в 
режитме отопления помещения в течениии 1 часа, тем не менее поддерживает 
температуру сантехнической воды на минимальном уровне  (20°C), после чего бойлер 
врзвращается к нормальному, предварительно установленному, режиму работы. В том 
случае, если используется Super CAR в сочетание с работой в режиме сокращённого 
сантехническогоТаймера на дисплее отображается надпись DHW OFF и выключаются 
индикаторы 15 и 2 (смотри книжку инструкций Super CAR).

F4 Идёт поствентиляция. Работает вентилятор после запроса ГВС или отопления 
помещения для удаления остаточного дыма. 

F5
Идёт постциркуляция.
Работает циркуляционный насос после запроса ГВС или отопления помещения для 
охлаждения первичного теплообменника.
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С блокированным дистанционным управлением (Опция) или термостатом помещения 
(TA) (Опция) бойлер все равно работает в режиме отопления.
(Запускается с помощью меню “Индивидуализации” и позволяет работу в режиме 
отопление, даже если Дистанционное Управление или  TП вне эксплуатации).

STOP
Закончены попытки сброса.
Необходимо подождать 1 час для осуществления 1 попытки.
(смотреть «блокирование  при неосуществлённом зажигание»).

ERR xx Неполадки в работе с соотвествующис кодом ошибки.
Бойлер не работает. (смотреть параграф «оповещение о поломках и неисправностях»).

SET Во время вращения регулятора ГВС (1 Илл. 2-1) отображается состояние текущегоо 
регулирования температуры сантехнической воды.

SET Во время вращения регулятора температуры отопления (3 Илл. 2-1) отображает 
состояние регулирования температуры подачи для отопления помещения. 

SET
При наличие внешнего пробника (опция) заменяет функцию “ SET”.
Отображаемым значением является изменение температуры подачи в зависимости от 
рабочей кривой, установленной внешним пробником.  

2.5 ПРИМЕНЕНИЕ БОЙЛЕРА.
Перед включением, убедитесь,

что в систему залита вода - стрелка манометра 
(23) должна показывать величину между 1 и 
1,2 бар. Откройте вентиль подачи газа на 
входе бойлера.

Если бойлер выключен, то на дисплее 
отображается только знак стэнд-бай (10) 
нажимая на кнопку “ ” бойлер включается.
После того как бойлер включен, нажимая 
многократно на кнопку “A” меняется рабочий 

режим  и происходит переход от летнего 
режима работы ( ) к зимненму ( ).
• Лето ( ): в настощем режиме работы 

бойлер работает только для производства 
горячей сантехнической воды, температура 
устанавливается с помощью регулятора (1) 
и настоящяя температура отображается 
на дисплее (24) с помощью индикатора 
(2) и появляется надпись “SET” (Илл.2-2). 
Вращяя регулятор  (1) по часовой стрелке 
температура увеличивается и против 
часовой стрелки уменьшается.  

 Во время производства горячей сантехнической 
воды, на дисплее, (24) на индикаторе состояния  
появляется надпись “DHW ON.” (Илл. 2-3) 
(6) и одновременно с зажиганием горелки, 
зажигется индикатор (8) наличия пламени с 
соотвествующей шкалой мощности и индикатор 
(9 и 7) с моментальной температурой на выходе 
первичного теплообменника.

• Зима ( ): в настощем режиме работы бойлер 
работает как для производства горячей 
сантехнической воды, так и для отопления 
помещения.  Температура ГВС настраивается с 
помощью регулятора  (1), температура отопления 
настраивается с помощью регулятора (3) и 
настоящяя температура отображается на дисплее 
(24) с помощью индикатора (4) и появляется 
надпись“SET” (Илл. 2-4). Вращяя регулятор (3) 
по часовой стрелке температура увеличивается 
и против часовой стрелки уменьшается.

 При запросе отопления помещения, на дисплее  
(24) , отображается надпись “CH ON” (Илл. 2-5) 
на индикаторе состояния (6) и одновременно с 
зажиганием горелки, зажигется индикатор (8) наличия 
пламени с соотвествующей шкалой мощности и 
индикатор (9 и 7) с моментальной температурой 
на выходе первичного теплообменника. На этапе 
отопления, в том случае если температура воды, 
находящейся в системе, достаточно высока для того, 
чтобы поддерживать в работе термосифоны, бойлер 
может работать только с запуском циркуляционного 
насоса.

Регулирование ГВС

Работа в Летнем режиме с производством 
горячей сантехнической воды.  

Регулирование температуры 
подаваемой воды на установку

Работа в зимнем режиме 
с отоплением помещения
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2.4 DESCRIPTION OF FUNCTIONING 
STATES.

Below is a list of the various boiler functioning 
states that appear on the multi-function display 

Display (6) Description of functioning state

SUMMER
Summer functioning mode
Without requests in progress.
Boiler in stand-by for domestic hot water request.

WINTER
Winter  functioning mode
Without requests in progress.
Boiler in stand-by for domestic hot water or environmental heating request.

DHW ON Domestic water mode in progress.
Boiler functioning, domestic water heating is in progress.

CH ON Heating mode in progress.
Boiler functioning, environmental heating is in progress.

F3
Anti-freeze mode in progress.
Boiler in function to restore the minimum safety
Temperature against freezing of the boiler.

CAR OFF Remote control (Optional) off.

DHW OFF

With domestic water priority disabled (indicator 15 off) the boiler only fun-
ctions in environmental heating mode for the duration of 1 hour, maintaining 
the domestic hot water at a minimum temperature (20°C), after which the 
boiler goes back to normal functioning, which was previously set.
If used with Super CAR in concomitance of the functioning period in reduced 
domestic water Timer mode, DHW OFF will appear on the screen and indica-
tors 15 and 2 switch off (see Super CAR instructions book).

F4
Postventilation in progress.
Fan working after a request for domestic hot water or environmental heating in 
order to evacuate residual fumes.

F5
Postcirculation in progress.
Circulator pump in working after a request for domestic hot water or envi-
ronmental heating in order to cool the primary circuit.
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With Remote Control (Optional) or environmental thermostat (TA) (Optional)
in block, the boiler functions all the same in heating mode.
(Can be activated using the “Customisation” menu Allows to activate the  
heating also if the Remote Control or TA are out of order).

STOP Reset attempts ended.Wait one hour to re-acquire attempt 1.(See ignition 
block).

ERR xx Anomaly present with relative error code.
The boiler does not function. (see troubleshooting paragraph).

SET During rotation of the domestic hot water temperature selector switch  
(1 Fig. 2-1) it displays the regulation state of the domestic water in progress.

SET During rotation of the heating temperature selector switch (3 Fig. 2-1) it  
displays the regulation state of the boiler delivery for environmental heating.

SET
In presence of the external probe (optional) replaces “SET HEAT”.
The value that appears is the correction of the delivery temperature with 
respect to the functioning curve set from the external probe.

(24) by means of the indicator (6) with a brief 
description. Refer to the instruction book for a 
complete explanation.

2.5 USING THE BOILER.
Before ignition check that the plant is full of 
water, controlling that the manometer needle 
(23) indicates a value between1÷1.2 bar.

Open the gas cock upstream from the boiler.

With the boiler switched-off only the Stand-by 
symbol (10) appears on the display. By pressing 
the  “ ” button, the boiler switches on.
Once the boiler is on, by pressing button “A” 
repeatedly the functioning mode is changed 
and alternatively passes from the summer 

functioning mode ( ) and winter functioning 
mode ( ).

• Summer ( ): in this functioning mode the 
boiler only functions to heat the domestic 
water, the temperature is set using a selector 
switch (1) and the relative temperature is shown 
on the display (24) by means of the indicator 
(2) and “SET” appears (Fig. 2-2). By turning 
the selector switch (1) in a clockwise direction 
the temperature increases and in a clockwise 
direction it decreases.

 During heating of the domestic hot water 
(24) “DHW ON” will appear on the display 
(Fig. 2-3) on the status indicator(6) and at the 
same time on ignition of the burnerThe flame 
presence indicator (8) switches on with relative 
power scale and the indicator (9 and 7) with 
the instantaneous output temperature from 
the primary heat exchanger.

• Winter ( ):  in this mode the boiler 
functions both for heating domestic water 
and environmental heating. The temperature 
of the domestic hot water is always regulated 
using the selector switch (1), the heating 
temperature is regulated using elector switch 
(3) and the relative temperature is shown on 
the display (24) by means of the indicator (4) 
and the“SET” indication appears (Fig. 2-4). By 
turning the selector switch (3) in a clockwise 
direction the temperature increases and in an 
anti-clockwise direction it decreases.

 During the request for environmental heating (24) 
“CH ON” will appear on the display(Fig. 2-5) on 
the status indicator (6) and at the same time on 
ignition of the burner the flame presence indicator 
(8) switches on with relative power scale and the 
indicator (9 and 7) with the instantaneous output 
temperature from the primary heat exchanger. In 
the heating phase the boiler,if the temperature of 
the water contained in the plant is sufficient to heat 
the radiators, can only function with the activation 
of the boiler circulation pump.

Summer functioning mode with domestic 
hot water heating

Domestic hot water regulation

System delivery temperature regulation

Winter functioning mode with environmental hea
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З цього моменту котельний агрегат працює 
в автоматичному режимі. В разі відсутності 
потреби в нагріванні (опаленні або гарячій 
побутовій воді), котел переходить в режим 
"очікування", який еквівалентний режиму 
роботи котла без полум'я.

Примітка: можна автоматично запустити 
бойлер, якщо активована функція захисту 
від замерзання (13). Крім того, котел може 
залишатись у робочому стані впродовж 
короткого періоду після споживання га-
рячої води для відновлення температури в 
контурі ГВП.

Увага: коли котел в режимі stand-by ( ), 
неможливо подати гарячу воду, і не можна 
гарантувати такі функції захисту, як анти-
блокування насоса, захист від замерзання і 
антиблокування триходового вузла.

2.9 СИГНАЛИ ПРО НЕСПРАВНОСТІ 
ТА АНОМАЛІЇ.

Котел Zeus Superior kW сигналізує про 
можливу несправність блиманням символу 
(5) з індикацією «ERRxx» на індикаторі (6), 
де «xx» відповідає коду помилки, описаної 
таблиці нижче. На пульті ДК код помилки 
відображається з використанням того ж 
числового коду, що і у прикладі, наведеному 
далі (наприклад, CARV2 = Exx, Super CAR = 
ERR>xx).

Сигнали та діагностика - Візуалізація на 
дисплеї команд Дистанційного управлін-
ня (Опція). За нормальної роботи котла на 
дисплеї пульта ДК (CARV2 або Super CAR) 
відображається значення температури 
приміщення; в разі несправності чи відмови 
відображення температури замінюється на 
відповідний код помилки згідно парагр. 2.6

Код 
По-

милки

Порушення в 
роботі Причина Стан котла / Вирішення

01
Блокування через 
відсутність запа-
лювання

Котел у разу запиту нагрівання гарячої побутової води або опален-
ня приміщення не вмикається у встановлений час. При першому 
вмиканні або вмиканні після тривалого простою пристрою може 
виникнути необхідність усунення блокування.

Натисніть кнопку скидання «C». МОЖ-
ЛИВО скинути помилку до 5 разів 
поспіль, після чого функція блокується 
впродовж щонайменше однієї години і 
відновлюється щогодини на 5 спроб мак-
симум. Вимкнути і ввімкнути живлення 
після 5 спроб запалювання (1).

02

Спрацьовування 
термостату (безпе-
ки) через перегрів, 
неполадки контр-
олера полум’я

В разі порушення димовидалення з котла, котел блокується. Натисніть кнопку перезапуску "Reset" 
(1)

03 Несправність 
вентилятора

Відбувається у разі, коли вентилятор заблокований або у випадку, 
коли забиті труби  всмоктування - викидання.

У разі відновлення нормальних умов, 
котел запускається знову без необхід-
ності здійснювати перезапуск кнопкою 
«Reset» (1).

04 Блокування опору 
контактів

Несправний запобіжний термостат (перегрівання) або відмова 
керування полум’ям. Котел не вмикається (1).

05
Несправність 
датчика подачі до 
системи опалення

Плата подає сигнал про аномалію на датчику NTC подачі до системи 
опалення. Котел не вмикається (1).

(1) Якщо блокування або аномалія не усувається, зверніться до кваліфікованого фахівця АСЦ.
(2) Дана відмова не відображається на дисплеї CARV2 і Super CAR.

Функціонування у зимовому режимі з зо-
внішнім зондом (опціонально)

Регулювання температури системи з зо-
внішнім зондом (опціональний)

Можна змінювати температуру подавання 
від –15 до +15 °С відносно кривих регулю-
вання (див. значення зміщення (Offset) на 
мал. 1-8). Ця поправка, яку можна внести 
за допомогою перемикача (3), залиша-
ється активною для будь-якої виміряної 
зовнішньої температури, змінення змі-
щення температури відображається за 
допомогою індикатора (7), на індикаторі 
(4) виводиться поточна температура по-
дачі, а через кілька секунд після змінення 
і оновлення за новою поправкою на дис-
плеї відображається «SET»  (мал. 2-6) При 
повороті перемикача (3) за годинниковою 
стрілкою температура підвищується, а 
проти годинникової стрілки знижується.

 На запит опалення приміщення на дисплеї 
(24) відображається «CH ON» (мал. 2-7) на 
індикаторі стану (6) і одночасно з запа-
люванням пальника з’являється значок 
наявності полум’я (8) зі шкалою відносної 
потужності та індикатор (9 и 7) миттєвої 
температури на виході первинного тепло-
обмінника. Якщо на етапі опалення тем-
пература води в контурі опалення котла є 
достатньою для нагрівання радіаторних 
батарей, для роботи котла буде достатнім 
увімкненого циркуляційного насосу.

• Робота з прила дом диста нційного 
управління Amico RemotoV2 (CARV2) 
(Опціонально). При під’єднанні до ДК 
CARV2 котел автоматично виявляє цей 
пристрій, і на дисплеї з’являється символ 
( ). Від цього моменту всі команди і на-
лаштування запитуються з ДК CARV2, при 
цьому на котлі активовані кнопки stand-by 
« », кнопка скидання «C», кнопка входу 
в меню «D» і кнопка пріоритету ГВП «В».

 Увага: якщо перевести котел у режим 
stand-by (10) на CARV2, з’явиться символ 
помилки з’єднання “CON”, але при цьому 
живлення ДК CARV2 підтримується без 
втрати збережених програм.

• Робота з ДК Super Comando Amico 
Remoto (Super CAR) (опціонально). При 
під’єднанні ДК Super CAR котел авто-
матично виявляє пристрій, і на дисплеї 
з’являється символ ( ). З цього моменту 
можна вносити корективи як з ДК Super 
CAR, так і на котлі. За винятком темпера-
тури приміщення, що відображається на 
дисплеї, але регулюється з пульта ДК Super 
CAR.

Увага: Якщо перевести котел у режим stand-
by (10), на пульті ДК Super CAR з’явиться 
символ помилки з’єднання «ERR>CM», 
але при цьому живлення ДК Super CAR 
підтримується без втрати збережених 
програм.

• Функція пріоритету подавання гарячої 
води. При натисканні на кнопку «B» ви-
микається функція пріоритету ГВП, що 
відмічається зникненням на дисплеї (24) 
символу (15). Вимкнення функції зберігає 
воду, що міститься у бойлері, при темпе-
ратурі 20 °С впродовж 1 години, що надає 
пріоритет опаленню приміщення.

• Робота із зовнішнім зондом (мал. (опція) 
У разі встановлення температури подачі 
води з котла для опалення середовища 
за допомогою додаткового зовнішнього 
датчика, ця функція підпорядкована 
зовнішньому датчику у залежності від 
виміряної температури атмосферного 
повітря (Пар. 1.6 і параг. 3.7, пункт "P66"). 
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З цього моменту котельний агрегат працює 
в автоматичному режимі. В разі відсутності 
потреби в нагріванні (опаленні або гарячій 
побутовій воді), котел переходить в режим 
"очікування", який еквівалентний режиму 
роботи котла без полум'я.

Примітка: можна автоматично запустити 
бойлер, якщо активована функція захисту 
від замерзання (13). Крім того, котел може 
залишатись у робочому стані впродовж 
короткого періоду після споживання га-
рячої води для відновлення температури в 
контурі ГВП.

Увага: коли котел в режимі stand-by ( ), 
неможливо подати гарячу воду, і не можна 
гарантувати такі функції захисту, як анти-
блокування насоса, захист від замерзання і 
антиблокування триходового вузла.

2.9 СИГНАЛИ ПРО НЕСПРАВНОСТІ 
ТА АНОМАЛІЇ.

Котел Zeus Superior kW сигналізує про 
можливу несправність блиманням символу 
(5) з індикацією «ERRxx» на індикаторі (6), 
де «xx» відповідає коду помилки, описаної 
таблиці нижче. На пульті ДК код помилки 
відображається з використанням того ж 
числового коду, що і у прикладі, наведеному 
далі (наприклад, CARV2 = Exx, Super CAR = 
ERR>xx).

Сигнали та діагностика - Візуалізація на 
дисплеї команд Дистанційного управлін-
ня (Опція). За нормальної роботи котла на 
дисплеї пульта ДК (CARV2 або Super CAR) 
відображається значення температури 
приміщення; в разі несправності чи відмови 
відображення температури замінюється на 
відповідний код помилки згідно парагр. 2.6

01
Блокування через 
відсутність запа-
лювання

Котел у разу запиту нагрівання гарячої побутової води або опален-
ня приміщення не вмикається у встановлений час. При першому 
вмиканні або вмиканні після тривалого простою пристрою може 
виникнути необхідність усунення блокування.

Натисніть кнопку скидання «C». МОЖ-
ЛИВО скинути помилку до 5 разів 
поспіль, після чого функція блокується 
впродовж щонайменше однієї години і 
відновлюється щогодини на 5 спроб мак-
симум. Вимкнути і ввімкнути живлення 
після 5 спроб запалювання (1).

02

Спрацьовування 
термостату (безпе-
ки) через перегрів, 
неполадки контр-
олера полум’я

В разі порушення димовидалення з котла, котел блокується. Натисніть кнопку перезапуску "Reset" 
(1)

03 Несправність 
вентилятора

Відбувається у разі, коли вентилятор заблокований або у випадку, 
коли забиті труби  всмоктування - викидання.

У разі відновлення нормальних умов, 
котел запускається знову без необхід-
ності здійснювати перезапуск кнопкою 
«Reset» (1).

04 Блокування опору 
контактів

Несправний запобіжний термостат (перегрівання) або відмова 
керування полум’ям. Котел не вмикається (1).

05
Несправність 
датчика подачі до 
системи опалення

Плата подає сигнал про аномалію на датчику NTC подачі до системи 
опалення. Котел не вмикається (1).

Функціонування у зимовому режимі з зо-
внішнім зондом (опціонально)

Регулювання температури системи з зо-
внішнім зондом (опціональний)

Можна змінювати температуру подавання 
від –15 до +15 °С відносно кривих регулю-
вання (див. значення зміщення (Offset) на 
мал. 1-8). Ця поправка, яку можна внести 
за допомогою перемикача (3), залиша-
ється активною для будь-якої виміряної 
зовнішньої температури, змінення змі-
щення температури відображається за 
допомогою індикатора (7), на індикаторі 
(4) виводиться поточна температура по-
дачі, а через кілька секунд після змінення 
і оновлення за новою поправкою на дис-
плеї відображається «SET»  (мал. 2-6) При 
повороті перемикача (3) за годинниковою 
стрілкою температура підвищується, а 
проти годинникової стрілки знижується.

 На запит опалення приміщення на дисплеї 
(24) відображається «CH ON» (мал. 2-7) на 
індикаторі стану (6) і одночасно з запа-
люванням пальника з’являється значок 
наявності полум’я (8) зі шкалою відносної 
потужності та індикатор (9 и 7) миттєвої 
температури на виході первинного тепло-
обмінника. Якщо на етапі опалення тем-
пература води в контурі опалення котла є 
достатньою для нагрівання радіаторних 
батарей, для роботи котла буде достатнім 
увімкненого циркуляційного насосу.

• Робота з прила дом диста нційного 
управління Amico RemotoV2 (CARV2) 
(Опціонально). При під’єднанні до ДК 
CARV2 котел автоматично виявляє цей 
пристрій, і на дисплеї з’являється символ 
( ). Від цього моменту всі команди і на-
лаштування запитуються з ДК CARV2, при 
цьому на котлі активовані кнопки stand-by 
« », кнопка скидання «C», кнопка входу 
в меню «D» і кнопка пріоритету ГВП «В».

 Увага: якщо перевести котел у режим 
stand-by (10) на CARV2, з’явиться символ 
помилки з’єднання “CON”, але при цьому 
живлення ДК CARV2 підтримується без 
втрати збережених програм.

• Робота з ДК Super Comando Amico 
Remoto (Super CAR) (опціонально). При 
під’єднанні ДК Super CAR котел авто-
матично виявляє пристрій, і на дисплеї 
з’являється символ ( ). З цього моменту 
можна вносити корективи як з ДК Super 
CAR, так і на котлі. За винятком темпера-
тури приміщення, що відображається на 
дисплеї, але регулюється з пульта ДК Super 
CAR.

Увага: Якщо перевести котел у режим stand-
by (10), на пульті ДК Super CAR з’явиться 
символ помилки з’єднання «ERR>CM», 
але при цьому живлення ДК Super CAR 
підтримується без втрати збережених 
програм.

• Функція пріоритету подавання гарячої 
води. При натисканні на кнопку «B» ви-
микається функція пріоритету ГВП, що 
відмічається зникненням на дисплеї (24) 
символу (15). Вимкнення функції зберігає 
воду, що міститься у бойлері, при темпе-
ратурі 20 °С впродовж 1 години, що надає 
пріоритет опаленню приміщення.

• Робота із зовнішнім зондом (мал. (опція) 
У разі встановлення температури подачі 
води з котла для опалення середовища 
за допомогою додаткового зовнішнього 
датчика, ця функція підпорядкована 
зовнішньому датчику у залежності від 
виміряної температури атмосферного 
повітря (Пар. 1.6 і параг. 3.7, пункт "P66"). 
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З цього моменту котельний агрегат працює 
в автоматичному режимі. В разі відсутності 
потреби в нагріванні (опаленні або гарячій 
побутовій воді), котел переходить в режим 
"очікування", який еквівалентний режиму 
роботи котла без полум'я.

Примітка: можна автоматично запустити 
бойлер, якщо активована функція захисту 
від замерзання (13). Крім того, котел може 
залишатись у робочому стані впродовж 
короткого періоду після споживання га-
рячої води для відновлення температури в 
контурі ГВП.

Увага: коли котел в режимі stand-by ( ), 
неможливо подати гарячу воду, і не можна 
гарантувати такі функції захисту, як анти-
блокування насоса, захист від замерзання і 
антиблокування триходового вузла.

2.9 СИГНАЛИ ПРО НЕСПРАВНОСТІ 
ТА АНОМАЛІЇ.

Котел Zeus Superior kW сигналізує про 
можливу несправність блиманням символу 
(5) з індикацією «ERRxx» на індикаторі (6), 
де «xx» відповідає коду помилки, описаної 
таблиці нижче. На пульті ДК код помилки 
відображається з використанням того ж 
числового коду, що і у прикладі, наведеному 
далі (наприклад, CARV2 = Exx, Super CAR = 
ERR>xx).

Сигнали та діагностика - Візуалізація на 
дисплеї команд Дистанційного управлін-
ня (Опція). За нормальної роботи котла на 
дисплеї пульта ДК (CARV2 або Super CAR) 
відображається значення температури 
приміщення; в разі несправності чи відмови 
відображення температури замінюється на 
відповідний код помилки згідно парагр. 2.6

01
Блокування через 
відсутність запа-
лювання

Котел у разу запиту нагрівання гарячої побутової води або опален-
ня приміщення не вмикається у встановлений час. При першому 
вмиканні або вмиканні після тривалого простою пристрою може 
виникнути необхідність усунення блокування.

Натисніть кнопку скидання «C». МОЖ-
ЛИВО скинути помилку до 5 разів 
поспіль, після чого функція блокується 
впродовж щонайменше однієї години і 
відновлюється щогодини на 5 спроб мак-
симум. Вимкнути і ввімкнути живлення 
після 5 спроб запалювання (1).

02

Спрацьовування 
термостату (безпе-
ки) через перегрів, 
неполадки контр-
олера полум’я

В разі порушення димовидалення з котла, котел блокується. Натисніть кнопку перезапуску "Reset" 
(1)

03 Несправність 
вентилятора

Відбувається у разі, коли вентилятор заблокований або у випадку, 
коли забиті труби  всмоктування - викидання.

У разі відновлення нормальних умов, 
котел запускається знову без необхід-
ності здійснювати перезапуск кнопкою 
«Reset» (1).

04 Блокування опору 
контактів

Несправний запобіжний термостат (перегрівання) або відмова 
керування полум’ям. Котел не вмикається (1).

05
Несправність 
датчика подачі до 
системи опалення

Плата подає сигнал про аномалію на датчику NTC подачі до системи 
опалення. Котел не вмикається (1).

Функціонування у зимовому режимі з зо-
внішнім зондом (опціонально)

Регулювання температури системи з зо-
внішнім зондом (опціональний)

Можна змінювати температуру подавання 
від –15 до +15 °С відносно кривих регулю-
вання (див. значення зміщення (Offset) на 
мал. 1-8). Ця поправка, яку можна внести 
за допомогою перемикача (3), залиша-
ється активною для будь-якої виміряної 
зовнішньої температури, змінення змі-
щення температури відображається за 
допомогою індикатора (7), на індикаторі 
(4) виводиться поточна температура по-
дачі, а через кілька секунд після змінення 
і оновлення за новою поправкою на дис-
плеї відображається «SET»  (мал. 2-6) При 
повороті перемикача (3) за годинниковою 
стрілкою температура підвищується, а 
проти годинникової стрілки знижується.

 На запит опалення приміщення на дисплеї 
(24) відображається «CH ON» (мал. 2-7) на 
індикаторі стану (6) і одночасно з запа-
люванням пальника з’являється значок 
наявності полум’я (8) зі шкалою відносної 
потужності та індикатор (9 и 7) миттєвої 
температури на виході первинного тепло-
обмінника. Якщо на етапі опалення тем-
пература води в контурі опалення котла є 
достатньою для нагрівання радіаторних 
батарей, для роботи котла буде достатнім 
увімкненого циркуляційного насосу.

• Робота з прила дом диста нційного 
управління Amico RemotoV2 (CARV2) 
(Опціонально). При під’єднанні до ДК 
CARV2 котел автоматично виявляє цей 
пристрій, і на дисплеї з’являється символ 
( ). Від цього моменту всі команди і на-
лаштування запитуються з ДК CARV2, при 
цьому на котлі активовані кнопки stand-by 
« », кнопка скидання «C», кнопка входу 
в меню «D» і кнопка пріоритету ГВП «В».

 Увага: якщо перевести котел у режим 
stand-by (10) на CARV2, з’явиться символ 
помилки з’єднання “CON”, але при цьому 
живлення ДК CARV2 підтримується без 
втрати збережених програм.

• Робота з ДК Super Comando Amico 
Remoto (Super CAR) (опціонально). При 
під’єднанні ДК Super CAR котел авто-
матично виявляє пристрій, і на дисплеї 
з’являється символ ( ). З цього моменту 
можна вносити корективи як з ДК Super 
CAR, так і на котлі. За винятком темпера-
тури приміщення, що відображається на 
дисплеї, але регулюється з пульта ДК Super 
CAR.

Увага: Якщо перевести котел у режим stand-
by (10), на пульті ДК Super CAR з’явиться 
символ помилки з’єднання «ERR>CM», 
але при цьому живлення ДК Super CAR 
підтримується без втрати збережених 
програм.

• Функція пріоритету подавання гарячої 
води. При натисканні на кнопку «B» ви-
микається функція пріоритету ГВП, що 
відмічається зникненням на дисплеї (24) 
символу (15). Вимкнення функції зберігає 
воду, що міститься у бойлері, при темпе-
ратурі 20 °С впродовж 1 години, що надає 
пріоритет опаленню приміщення.

• Робота із зовнішнім зондом (мал. (опція) 
У разі встановлення температури подачі 
води з котла для опалення середовища 
за допомогою додаткового зовнішнього 
датчика, ця функція підпорядкована 
зовнішньому датчику у залежності від 
виміряної температури атмосферного 
повітря (Пар. 1.6 і параг. 3.7, пункт "P66"). 
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З цього моменту котельний агрегат працює 
в автоматичному режимі. В разі відсутності 
потреби в нагріванні (опаленні або гарячій 
побутовій воді), котел переходить в режим 
"очікування", який еквівалентний режиму 
роботи котла без полум'я.

Примітка: можна автоматично запустити 
бойлер, якщо активована функція захисту 
від замерзання (13). Крім того, котел може 
залишатись у робочому стані впродовж 
короткого періоду після споживання га-
рячої води для відновлення температури в 
контурі ГВП.

Увага: коли котел в режимі stand-by ( ), 
неможливо подати гарячу воду, і не можна 
гарантувати такі функції захисту, як анти-
блокування насоса, захист від замерзання і 
антиблокування триходового вузла.

2.9 СИГНАЛИ ПРО НЕСПРАВНОСТІ 
ТА АНОМАЛІЇ.

Котел Zeus Superior kW сигналізує про 
можливу несправність блиманням символу 
(5) з індикацією «ERRxx» на індикаторі (6), 
де «xx» відповідає коду помилки, описаної 
таблиці нижче. На пульті ДК код помилки 
відображається з використанням того ж 
числового коду, що і у прикладі, наведеному 
далі (наприклад, CARV2 = Exx, Super CAR = 
ERR>xx).

Сигнали та діагностика - Візуалізація на 
дисплеї команд Дистанційного управлін-
ня (Опція). За нормальної роботи котла на 
дисплеї пульта ДК (CARV2 або Super CAR) 
відображається значення температури 
приміщення; в разі несправності чи відмови 
відображення температури замінюється на 
відповідний код помилки згідно парагр. 2.6

01
Блокування через 
відсутність запа-
лювання

Котел у разу запиту нагрівання гарячої побутової води або опален-
ня приміщення не вмикається у встановлений час. При першому 
вмиканні або вмиканні після тривалого простою пристрою може 
виникнути необхідність усунення блокування.

Натисніть кнопку скидання «C». МОЖ-
ЛИВО скинути помилку до 5 разів 
поспіль, після чого функція блокується 
впродовж щонайменше однієї години і 
відновлюється щогодини на 5 спроб мак-
симум. Вимкнути і ввімкнути живлення 
після 5 спроб запалювання (1).

02

Спрацьовування 
термостату (безпе-
ки) через перегрів, 
неполадки контр-
олера полум’я

В разі порушення димовидалення з котла, котел блокується. Натисніть кнопку перезапуску "Reset" 
(1)

03 Несправність 
вентилятора

Відбувається у разі, коли вентилятор заблокований або у випадку, 
коли забиті труби  всмоктування - викидання.

У разі відновлення нормальних умов, 
котел запускається знову без необхід-
ності здійснювати перезапуск кнопкою 
«Reset» (1).

04 Блокування опору 
контактів

Несправний запобіжний термостат (перегрівання) або відмова 
керування полум’ям. Котел не вмикається (1).

05
Несправність 
датчика подачі до 
системи опалення

Плата подає сигнал про аномалію на датчику NTC подачі до системи 
опалення. Котел не вмикається (1).

Функціонування у зимовому режимі з зо-
внішнім зондом (опціонально)

Регулювання температури системи з зо-
внішнім зондом (опціональний)

Можна змінювати температуру подавання 
від –15 до +15 °С відносно кривих регулю-
вання (див. значення зміщення (Offset) на 
мал. 1-8). Ця поправка, яку можна внести 
за допомогою перемикача (3), залиша-
ється активною для будь-якої виміряної 
зовнішньої температури, змінення змі-
щення температури відображається за 
допомогою індикатора (7), на індикаторі 
(4) виводиться поточна температура по-
дачі, а через кілька секунд після змінення 
і оновлення за новою поправкою на дис-
плеї відображається «SET»  (мал. 2-6) При 
повороті перемикача (3) за годинниковою 
стрілкою температура підвищується, а 
проти годинникової стрілки знижується.

 На запит опалення приміщення на дисплеї 
(24) відображається «CH ON» (мал. 2-7) на 
індикаторі стану (6) і одночасно з запа-
люванням пальника з’являється значок 
наявності полум’я (8) зі шкалою відносної 
потужності та індикатор (9 и 7) миттєвої 
температури на виході первинного тепло-
обмінника. Якщо на етапі опалення тем-
пература води в контурі опалення котла є 
достатньою для нагрівання радіаторних 
батарей, для роботи котла буде достатнім 
увімкненого циркуляційного насосу.

• Робота з прила дом диста нційного 
управління Amico RemotoV2 (CARV2) 
(Опціонально). При під’єднанні до ДК 
CARV2 котел автоматично виявляє цей 
пристрій, і на дисплеї з’являється символ 
( ). Від цього моменту всі команди і на-
лаштування запитуються з ДК CARV2, при 
цьому на котлі активовані кнопки stand-by 
« », кнопка скидання «C», кнопка входу 
в меню «D» і кнопка пріоритету ГВП «В».

 Увага: якщо перевести котел у режим 
stand-by (10) на CARV2, з’явиться символ 
помилки з’єднання “CON”, але при цьому 
живлення ДК CARV2 підтримується без 
втрати збережених програм.

• Робота з ДК Super Comando Amico 
Remoto (Super CAR) (опціонально). При 
під’єднанні ДК Super CAR котел авто-
матично виявляє пристрій, і на дисплеї 
з’являється символ ( ). З цього моменту 
можна вносити корективи як з ДК Super 
CAR, так і на котлі. За винятком темпера-
тури приміщення, що відображається на 
дисплеї, але регулюється з пульта ДК Super 
CAR.

Увага: Якщо перевести котел у режим stand-
by (10), на пульті ДК Super CAR з’явиться 
символ помилки з’єднання «ERR>CM», 
але при цьому живлення ДК Super CAR 
підтримується без втрати збережених 
програм.

• Функція пріоритету подавання гарячої 
води. При натисканні на кнопку «B» ви-
микається функція пріоритету ГВП, що 
відмічається зникненням на дисплеї (24) 
символу (15). Вимкнення функції зберігає 
воду, що міститься у бойлері, при темпе-
ратурі 20 °С впродовж 1 години, що надає 
пріоритет опаленню приміщення.

• Робота із зовнішнім зондом (мал. (опція) 
У разі встановлення температури подачі 
води з котла для опалення середовища 
за допомогою додаткового зовнішнього 
датчика, ця функція підпорядкована 
зовнішньому датчику у залежності від 
виміряної температури атмосферного 
повітря (Пар. 1.6 і параг. 3.7, пункт "P66"). 
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З цього моменту котельний агрегат працює 
в автоматичному режимі. В разі відсутності 
потреби в нагріванні (опаленні або гарячій 
побутовій воді), котел переходить в режим 
"очікування", який еквівалентний режиму 
роботи котла без полум'я.

Примітка: можна автоматично запустити 
бойлер, якщо активована функція захисту 
від замерзання (13). Крім того, котел може 
залишатись у робочому стані впродовж 
короткого періоду після споживання га-
рячої води для відновлення температури в 
контурі ГВП.

Увага: коли котел в режимі stand-by ( ), 
неможливо подати гарячу воду, і не можна 
гарантувати такі функції захисту, як анти-
блокування насоса, захист від замерзання і 
антиблокування триходового вузла.

2.9 СИГНАЛИ ПРО НЕСПРАВНОСТІ 
ТА АНОМАЛІЇ.

Котел Zeus Superior kW сигналізує про 
можливу несправність блиманням символу 
(5) з індикацією «ERRxx» на індикаторі (6), 
де «xx» відповідає коду помилки, описаної 
таблиці нижче. На пульті ДК код помилки 
відображається з використанням того ж 
числового коду, що і у прикладі, наведеному 
далі (наприклад, CARV2 = Exx, Super CAR = 
ERR>xx).

Сигнали та діагностика - Візуалізація на 
дисплеї команд Дистанційного управлін-
ня (Опція). За нормальної роботи котла на 
дисплеї пульта ДК (CARV2 або Super CAR) 
відображається значення температури 
приміщення; в разі несправності чи відмови 
відображення температури замінюється на 
відповідний код помилки згідно парагр. 2.6

01
Блокування через 
відсутність запа-
лювання

Котел у разу запиту нагрівання гарячої побутової води або опален-
ня приміщення не вмикається у встановлений час. При першому 
вмиканні або вмиканні після тривалого простою пристрою може 
виникнути необхідність усунення блокування.

Натисніть кнопку скидання «C». МОЖ-
ЛИВО скинути помилку до 5 разів 
поспіль, після чого функція блокується 
впродовж щонайменше однієї години і 
відновлюється щогодини на 5 спроб мак-
симум. Вимкнути і ввімкнути живлення 
після 5 спроб запалювання (1).

02

Спрацьовування 
термостату (безпе-
ки) через перегрів, 
неполадки контр-
олера полум’я

В разі порушення димовидалення з котла, котел блокується. Натисніть кнопку перезапуску "Reset" 
(1)

03 Несправність 
вентилятора

Відбувається у разі, коли вентилятор заблокований або у випадку, 
коли забиті труби  всмоктування - викидання.

У разі відновлення нормальних умов, 
котел запускається знову без необхід-
ності здійснювати перезапуск кнопкою 
«Reset» (1).

04 Блокування опору 
контактів

Несправний запобіжний термостат (перегрівання) або відмова 
керування полум’ям. Котел не вмикається (1).

05
Несправність 
датчика подачі до 
системи опалення

Плата подає сигнал про аномалію на датчику NTC подачі до системи 
опалення. Котел не вмикається (1).

Функціонування у зимовому режимі з зо-
внішнім зондом (опціонально)

Регулювання температури системи з зо-
внішнім зондом (опціональний)

Можна змінювати температуру подавання 
від –15 до +15 °С відносно кривих регулю-
вання (див. значення зміщення (Offset) на 
мал. 1-8). Ця поправка, яку можна внести 
за допомогою перемикача (3), залиша-
ється активною для будь-якої виміряної 
зовнішньої температури, змінення змі-
щення температури відображається за 
допомогою індикатора (7), на індикаторі 
(4) виводиться поточна температура по-
дачі, а через кілька секунд після змінення 
і оновлення за новою поправкою на дис-
плеї відображається «SET»  (мал. 2-6) При 
повороті перемикача (3) за годинниковою 
стрілкою температура підвищується, а 
проти годинникової стрілки знижується.

 На запит опалення приміщення на дисплеї 
(24) відображається «CH ON» (мал. 2-7) на 
індикаторі стану (6) і одночасно з запа-
люванням пальника з’являється значок 
наявності полум’я (8) зі шкалою відносної 
потужності та індикатор (9 и 7) миттєвої 
температури на виході первинного тепло-
обмінника. Якщо на етапі опалення тем-
пература води в контурі опалення котла є 
достатньою для нагрівання радіаторних 
батарей, для роботи котла буде достатнім 
увімкненого циркуляційного насосу.

• Робота з прила дом диста нційного 
управління Amico RemotoV2 (CARV2) 
(Опціонально). При під’єднанні до ДК 
CARV2 котел автоматично виявляє цей 
пристрій, і на дисплеї з’являється символ 
( ). Від цього моменту всі команди і на-
лаштування запитуються з ДК CARV2, при 
цьому на котлі активовані кнопки stand-by 
« », кнопка скидання «C», кнопка входу 
в меню «D» і кнопка пріоритету ГВП «В».

 Увага: якщо перевести котел у режим 
stand-by (10) на CARV2, з’явиться символ 
помилки з’єднання “CON”, але при цьому 
живлення ДК CARV2 підтримується без 
втрати збережених програм.

• Робота з ДК Super Comando Amico 
Remoto (Super CAR) (опціонально). При 
під’єднанні ДК Super CAR котел авто-
матично виявляє пристрій, і на дисплеї 
з’являється символ ( ). З цього моменту 
можна вносити корективи як з ДК Super 
CAR, так і на котлі. За винятком темпера-
тури приміщення, що відображається на 
дисплеї, але регулюється з пульта ДК Super 
CAR.

Увага: Якщо перевести котел у режим stand-
by (10), на пульті ДК Super CAR з’явиться 
символ помилки з’єднання «ERR>CM», 
але при цьому живлення ДК Super CAR 
підтримується без втрати збережених 
програм.

• Функція пріоритету подавання гарячої 
води. При натисканні на кнопку «B» ви-
микається функція пріоритету ГВП, що 
відмічається зникненням на дисплеї (24) 
символу (15). Вимкнення функції зберігає 
воду, що міститься у бойлері, при темпе-
ратурі 20 °С впродовж 1 години, що надає 
пріоритет опаленню приміщення.

• Робота із зовнішнім зондом (мал. (опція) 
У разі встановлення температури подачі 
води з котла для опалення середовища 
за допомогою додаткового зовнішнього 
датчика, ця функція підпорядкована 
зовнішньому датчику у залежності від 
виміряної температури атмосферного 
повітря (Пар. 1.6 і параг. 3.7, пункт "P66"). 
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З цього моменту котельний агрегат працює 
в автоматичному режимі. В разі відсутності 
потреби в нагріванні (опаленні або гарячій 
побутовій воді), котел переходить в режим 
"очікування", який еквівалентний режиму 
роботи котла без полум'я.

Примітка: можна автоматично запустити 
бойлер, якщо активована функція захисту 
від замерзання (13). Крім того, котел може 
залишатись у робочому стані впродовж 
короткого періоду після споживання га-
рячої води для відновлення температури в 
контурі ГВП.

Увага: коли котел в режимі stand-by ( ), 
неможливо подати гарячу воду, і не можна 
гарантувати такі функції захисту, як анти-
блокування насоса, захист від замерзання і 
антиблокування триходового вузла.

2.9 СИГНАЛИ ПРО НЕСПРАВНОСТІ 
ТА АНОМАЛІЇ.

Котел Zeus Superior kW сигналізує про 
можливу несправність блиманням символу 
(5) з індикацією «ERRxx» на індикаторі (6), 
де «xx» відповідає коду помилки, описаної 
таблиці нижче. На пульті ДК код помилки 
відображається з використанням того ж 
числового коду, що і у прикладі, наведеному 
далі (наприклад, CARV2 = Exx, Super CAR = 
ERR>xx).

Сигнали та діагностика - Візуалізація на 
дисплеї команд Дистанційного управлін-
ня (Опція). За нормальної роботи котла на 
дисплеї пульта ДК (CARV2 або Super CAR) 
відображається значення температури 
приміщення; в разі несправності чи відмови 
відображення температури замінюється на 
відповідний код помилки згідно парагр. 2.6

01
Блокування через 
відсутність запа-
лювання

Котел у разу запиту нагрівання гарячої побутової води або опален-
ня приміщення не вмикається у встановлений час. При першому 
вмиканні або вмиканні після тривалого простою пристрою може 
виникнути необхідність усунення блокування.

Натисніть кнопку скидання «C». МОЖ-
ЛИВО скинути помилку до 5 разів 
поспіль, після чого функція блокується 
впродовж щонайменше однієї години і 
відновлюється щогодини на 5 спроб мак-
симум. Вимкнути і ввімкнути живлення 
після 5 спроб запалювання (1).

02

Спрацьовування 
термостату (безпе-
ки) через перегрів, 
неполадки контр-
олера полум’я

В разі порушення димовидалення з котла, котел блокується. Натисніть кнопку перезапуску "Reset" 
(1)

03 Несправність 
вентилятора

Відбувається у разі, коли вентилятор заблокований або у випадку, 
коли забиті труби  всмоктування - викидання.

У разі відновлення нормальних умов, 
котел запускається знову без необхід-
ності здійснювати перезапуск кнопкою 
«Reset» (1).

04 Блокування опору 
контактів

Несправний запобіжний термостат (перегрівання) або відмова 
керування полум’ям. Котел не вмикається (1).

05
Несправність 
датчика подачі до 
системи опалення

Плата подає сигнал про аномалію на датчику NTC подачі до системи 
опалення. Котел не вмикається (1).

Функціонування у зимовому режимі з зо-
внішнім зондом (опціонально)

Регулювання температури системи з зо-
внішнім зондом (опціональний)

Можна змінювати температуру подавання 
від –15 до +15 °С відносно кривих регулю-
вання (див. значення зміщення (Offset) на 
мал. 1-8). Ця поправка, яку можна внести 
за допомогою перемикача (3), залиша-
ється активною для будь-якої виміряної 
зовнішньої температури, змінення змі-
щення температури відображається за 
допомогою індикатора (7), на індикаторі 
(4) виводиться поточна температура по-
дачі, а через кілька секунд після змінення 
і оновлення за новою поправкою на дис-
плеї відображається «SET»  (мал. 2-6) При 
повороті перемикача (3) за годинниковою 
стрілкою температура підвищується, а 
проти годинникової стрілки знижується.

 На запит опалення приміщення на дисплеї 
(24) відображається «CH ON» (мал. 2-7) на 
індикаторі стану (6) і одночасно з запа-
люванням пальника з’являється значок 
наявності полум’я (8) зі шкалою відносної 
потужності та індикатор (9 и 7) миттєвої 
температури на виході первинного тепло-
обмінника. Якщо на етапі опалення тем-
пература води в контурі опалення котла є 
достатньою для нагрівання радіаторних 
батарей, для роботи котла буде достатнім 
увімкненого циркуляційного насосу.

• Робота з прила дом диста нційного 
управління Amico RemotoV2 (CARV2) 
(Опціонально). При під’єднанні до ДК 
CARV2 котел автоматично виявляє цей 
пристрій, і на дисплеї з’являється символ 
( ). Від цього моменту всі команди і на-
лаштування запитуються з ДК CARV2, при 
цьому на котлі активовані кнопки stand-by 
« », кнопка скидання «C», кнопка входу 
в меню «D» і кнопка пріоритету ГВП «В».

 Увага: якщо перевести котел у режим 
stand-by (10) на CARV2, з’явиться символ 
помилки з’єднання “CON”, але при цьому 
живлення ДК CARV2 підтримується без 
втрати збережених програм.

• Робота з ДК Super Comando Amico 
Remoto (Super CAR) (опціонально). При 
під’єднанні ДК Super CAR котел авто-
матично виявляє пристрій, і на дисплеї 
з’являється символ ( ). З цього моменту 
можна вносити корективи як з ДК Super 
CAR, так і на котлі. За винятком темпера-
тури приміщення, що відображається на 
дисплеї, але регулюється з пульта ДК Super 
CAR.

Увага: Якщо перевести котел у режим stand-
by (10), на пульті ДК Super CAR з’явиться 
символ помилки з’єднання «ERR>CM», 
але при цьому живлення ДК Super CAR 
підтримується без втрати збережених 
програм.

• Функція пріоритету подавання гарячої 
води. При натисканні на кнопку «B» ви-
микається функція пріоритету ГВП, що 
відмічається зникненням на дисплеї (24) 
символу (15). Вимкнення функції зберігає 
воду, що міститься у бойлері, при темпе-
ратурі 20 °С впродовж 1 години, що надає 
пріоритет опаленню приміщення.

• Робота із зовнішнім зондом (мал. (опція) 
У разі встановлення температури подачі 
води з котла для опалення середовища 
за допомогою додаткового зовнішнього 
датчика, ця функція підпорядкована 
зовнішньому датчику у залежності від 
виміряної температури атмосферного 
повітря (Пар. 1.6 і параг. 3.7, пункт "P66"). 
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• Funcionamiento con Comando Amico 
RemotoV2 (CARV2) (Accesorio). En caso 
de conexión con el CARV2 la caldera detecta 
automáticamente el dispositivo y en el display 
aparece el símbolo ( ). A partir de este 
momento, todos los mandos y ajustes son 
controlados por el CARV2, y en la caldera sólo 
permanecen activos el botón Stand-by “ ”, el 
botón Reset “C”, el botón de entrada menú “D” 
y el botón de selección Prioridad sanitario “B”.

 Atención: Si se pone la caldera en stand-by 
(10), en el CARV2 aparecerá el símbolo de error 
de conexión “CON” pero el CARV2 continua a 
ser alimentado para no perder los programas 
memorizados.

• Funcionamiento con Super Comando Amico 
Remoto (Super CAR) (Accesorio). En caso de 
conexión con el Super CAR la caldera detecta 
automáticamente el dispositivo y en el display 
aparece el símbolo ( ). A partir de este mo-
mento es posible controlar su funcionamiento 
tanto desde el Super CAR como desde la 
caldera. Excepto la temperatura de calefacción 
ambiente, que es visualizada en el display pero 
gestionada desde el Super CAR.

 Atención: Si se pone la caldera en stand-by 
(10), en el Super CAR aparecerá el símbolo de 
error de conexión “ERR>CM” pero el Super 
CAR continua a ser alimentado para no perder 
los programas memorizados.

• Función prioridad sanitario. Presionando el 
botón “B” se desactiva la función prioridad 
sanitario y en el display (24) se apaga el símbolo 
(15). Con la función desactivada, el agua del 
acumulador se mantiene a una temperatura 
mínima de 20°C durante 1 hora, pasando la 
prioridad de funcionamiento a la calefacción 
ambiente.

• Funcionamiento con sonda exterior (Fig. 
2-6) - accesorio. Si está instalado el accesorio 
sonda exterior, la temperatura de descarga de 
la caldera para la calefacción ambiente está 
gestionada por esta sonda exterior, en función 
de la temperatura exterior medida (ver “P66” 
en apdo. 1.6 y 3.7). Es posible modificar la tem-

peratura de descarga desde -15°C hasta +15°C 
respecto a la curva de regulación (Fig. 1-6 valor 
de desviación). Esta regulación, realizable con 
el selector (3) se mantiene activa para cualquier 
temperatura exterior medida, y la diferencia 
de temperatura es señalizada por medio del 
indicador (7); con el indicador (4) se visualiza 
la temperatura actual de salida y, pocos segun-
dos después de ser modificada es actualizada, 
y en el display aparece escrito “SET” (Fig. 2-6). 
Girando el selector (3) en sentido horario la 
temperatura aumenta y antihorario se reduce. A partir de este momento la caldera funciona 

automáticamente. Si no hay requerimiento de 
calor (calefacción o producción de agua caliente 
sanitaria), la caldera se sitúa en función “espera”, 
equivalente a caldera alimentada pero sin llama.

Importante: es posible que la caldera se ponga 
automáticamente en funcionamiento en caso 
que se active la función antihielo (13). Además, 
es posible que la caldera permanezca en fun-
cionamiento un breve periodo de tiempo tras 
haber suministrado agua caliente sanitaria, para 
restablecer la temperatura del circuito sanitario.

Atención: con la caldera en modo stand-by  
( ) no es posible producir agua caliente y no 
se garantizan funciones de seguridad como: an-
tibloqueo de la bomba, antihielo y antibloqueo 
tres vías.

2.6 AVISO DE ANOMALÍAS Y AVERÍAS
La caldera Zeus Superior kW indica las posibles 
anomalías mediante el parpadeo del símbolo (5) 
conjuntamente con el mensaje “ERRxx” en el 
indicador (6), donde “xx” es el código de error 
contenido en la siguiente tabla. Si está activado 
un mando remoto, el código de error estará 
representado por un código numérico según 
este ejemplo (p.ej. CARV2 = Exx, Super CAR = 
ERR>xx).

Avisos y diagnóstico - Display de los mandos 
remotos (Accesorio). Durante el funcionamien-
to normal de la caldera, el display del comando 
remoto (CARV2 o Super CAR) vindicará el valor 
de temperatura ambiente; en caso de problemas 
de funcionamiento o anomalía, la indicación de la 
temperatura será sustituida por el relativo código 
de error del Apdo. 2.6.

Regulación de la temperatura de salida
a calefacción con sonda externa (opcional)

Funcionamiento en modo invierno
con sonda externa (opcional)

 Cuando se requiere calefacción ambiente, en 
el display (24) aparece escrito “CH ON” (Fig. 
2-7) en el indicador de estado (6) y simultánea-
mente al encendido del quemador se enciende 
el indicador (8) de presencia de llama con su 
relativa escala de potencia y el indicador (9 y 
7) con la temperatura instantánea en salida del 
intercambiador primario. En fase calefacción, 
la caldera, si la temperatura del agua del cir-
cuito es suficiente para calentar los radiadores, 
puede funcionar con sólo el circulador de 
caldera activado.

Código 
de Error Anomalía señalada Causa Estado caldera / Solución

01 Bloqueo por fallo de 
encendido

La caldera en caso de solicitud de calefacción ambiente o de producción de 
agua caliente sanitaria no se enciende en el tiempo predeterminado. En el pri-
mer encendido o después de un período prolongado de inactividad del aparato 
puede que sea necesario eliminar un bloqueo.

Pulsar el botón Reset “C”. Es posible rese-
tear una anomalía 5 veces seguidas, pero 
agotadas estas oportunidades el reset ya 
no será posible al menos durante una hora, 
recuperándose una oportunidad de encen-
dido por cada hora transcurrida, hasta un 
máximo de 5 intentos (1).

02
Bloqueo por termos-
tato de seguridad 
(sobretemperatura)

Durante el régimen normal de funcionamiento, si se produce, por causa de una 
anomalía, un excesivo sobrecalentamiento interno, la caldera efectúa un bloqueo. Presione el pulsador de Reset (1).

03 Anomalía en ven-
tilador

Sucede en el caso de bloqueo del ventilador o de obstrucción de los con-
ductos de aspiración o evacuación.

Al restablecerse las condiciones normales 
la caldera se enciende sin necesidad de 
reset (1).

04 Bloqueo por resis-
tencia contactos

Avería el termostato de seguridad (sobretemperatura) o existe una ano-
malía en el control de llama La caldera no arranca (1).

05 Anomalía de la 
sonda de ida La tarjeta detecta una anomalía en la sonda NTC ida. La caldera no arranca (1).

(1) Si el bloqueo o el fallo continúan, es necesario llamar a una empresa habilitada (por ejemplo el Servicio de Asistencia Técnica Autorizado)
(2) Este fallo ha sido mostrado en el CAR V2 y Super CAR.
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• Работа Дистанционным Управлением Друг 
(CARV2) (Опция). При подключении к CARV2, бойлер 
автоматически считывает устройство и на экране 
отображается условный знак ( ). С этого момента, 
все команды и настройки  передаются на  CARV2, на 
борйлере в любом случае действует кнопка стэнд-бай 
“ ”,  кнопка сброса “C”, кнопка входа в меню “D” и 
кнопка режима «приоритет ГВС» “B”.

 Внимание: Если бойлер устанавливается в режим 
стэнд-бай (10) на CARV2 отображается условный знак 
ошибки соединения “CON” к CARV2 в любом случае 
подаётся питание, для того, чтобы не были утерянны 
сохранённые программы.

• Работа с Супер Дистанционным Управлением Друг 
(Super CAR) (Опция). При подключении к Super 
CAR , бойлер автоматически считывает устройство 
и на экране отображается условный знак ( ). С 
этого момента, можно производить все настройки 
как на Super CAR так и на бойлере. Исключением 
является температура отопления помещения, 
которая отображается на дисплее, но управляется с 
помощью Super CAR.

 Внимание: Если бойлер устанавливается в режиме 
стэнд-бай (10) на Super CAR отображается условный 
знак ошибки соединения “ERR>CM” к Super CAR в 
любом случае подаётся питание, для того, чтобы не 
были утеряны сохранённые программы.

• Работа в режиме приоритета ГВС. При нажатие на 
кнопку “B” отключпется функция приоритета ГВС, 
которая обозначается отключением на дисплее (24) 
условного знака (15). При отключённой функции, 
вода в горелке поддерживается при  температуре  
20°C в течении1 часа, предоставляя приоритет 
отоплению помещения.

• Работа с внешним пробником (Fig. 2-6) 
(опция). В том случае, если установка работает с 
факультативным внешним пробником,  температура 
подачи на отопление помещения, управляется 
с помощью внешнего пробника в зависимости 
от измеряемой внешней температуры  (Параг. 
1.6 и Параг. 3.7 в разделе “P66”). Настоящюю 

температуру можно изменять в диапозоне от -15°C 
до +15°C относительно кривой регулирования 
(Илл. 1-6 Значение Offset). Настоящее изменение, 
производится с помощью регулятора (3) И 
остаётся действительны для илюбой измеренной 
внешней температуры, изменение температуры 
offset отображается с помощью индикатора (7), 
на индикаторе (4) отображается настоящяя 
температура посылаемой температуры отопления и 
через несколько секунд после проведения изменения, 
обнавляется с новым изменением, на дисплее 
отображается “SET” (Fig. 2-6 ). Вращяя регулятор 
(3) по часовой стрелке, температура увеличивается 
и против часовой стрелки, уменьшается.

 При запросе отопления помещения, на дисплее 
(24) отображается надпись “CH ON” (Илл. 2-7) 
на индикаторе состояния (6) ) и одновременно 
с зажиганием горелки, зажигется индикатор (8) 
наличия пламени с соотвествующей шкалой 
мощности и индикатор (9 и 7) с моментальной 
темпер ат у р ой на  выходе  перви чног о 
теплообменника. На этапе отопления, в том случае 
если температура воды, находящейся в системе, 
достаточно высока для того, чтобы поддерживать в 
работе термосифоны, бойлер может работать только 
запуском его циркулятора.

Начиная с этого момента бойлер работает в 
автоматическом режиме. При отсутствии запроса 
тепла (отопления или производства горячей воды), 
бойлер переходит в состояние “ожидания” то есть 
бойлеру подаётчя питание но отсутствует пламя.

Примечание: бойлер может автоматически перейти 
в рабочий режим в том случае, если запустится 
функция защиты от перезамерзания (13). Бойлер 
также может находится в рабочем состоянии в течении 
короткого промежутка времени после отбора горячей 
санитехнической воды, для того чтобы установить 
температуру в тракте сантехнической воды.

Внимание: когда бойлер находится в режиме стэнд-
бай( ) невозможно производство  горячей воды и 
не гарантируются функции безопасности, такие как 
антиблокирование насоса, защита от перезамерзания 
и антиблокирование трёхходовой группы. 

2.6 ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЛОМКАХ И 
НЕИСПРАВНОСТЯХ.

Бойлер Zeus Superior kW отображает появление 
возможной неполадки с помощью мигания условного 
знака (5) Вместе с указанием  “ERRxx” на индикаторе, 
(6) где “xx” соотвествует коду ошибуи, описанному в 
следующей таблице. На дистанционном управление, 
код ошибки отображается с помощью того же 
цифрового кода, указанного как на следующем примере 
(es. CARV2 = Exx, Super CAR = ERR>xx).
Сообщения и диагностика – Отображение на 
дисплее Дистанционного Управления (Опция). 
В течении регулярной работы бойлера на дисплее 
Дистанционного Управления (CARV2 или Super CAR) 
отображается температура помещения; при неполадках 
или поломках, отображение температуры заменяется 
отображением кода ошибки, из таблицы (Параг. 2-6).

Регулирование температуры воды подачи на
установку с помощью внешнего пробника (опция)

Работа в зимнем режиме с внешним 
пробником (опция)

Код 
Ошибки

Отображённая непо-
ладка Причина Состояние котла / Решение

01 Блокировка 
зажигания

В случае запроса на отопление помещения или производства ГВС, котел не вклю-
чается в течение установленного времени. При первом включении агрегата или 
после его продолжительного простоя может потребоваться устранение блокировки.

Нажать на кнопку Сброса “C”. Данную 
неисправность можно сбросить до 5 
раз подряд, после чего, доступ к данной 
функцие не предоставляется возможным, 
в течение не менее одного часа, после чего 
бойлер осуществляет 1 попытку каждый час, 
максимальное число попыток – 5. Отключая 
напряжение и перезапуская оборудование, вновь 
предоставляется возможность осуществить 5 
попыток. (1).

02

Блокировка 
предохранительного 
термостата 
(перенагрев),
Неисправность 
котроля пламени

Если, в нормальном режиме работы, имеет место значительный внутренний 
перегрев, или из-за неисправности контроля пламени происходит блокировка 
бойлера по перегреву.

Нажать на кнопку Сброса (1).

03 Неисправность 
вентилятора

Отображается в том случае, если блокирован вентилятор или в том случае, если  
засорены трубы всасывания и дымоудаления.

При возобновлении нормальных условий, 
бойлер переходит на нормальную работу без 
необходимости в переустановке. (1).

(1) Если блокировка или неполадка не устраняется, следует обращаться к уполномоченной организации (например, в Авторизованную 
службу технической поддержки).
(2) Эта неисправность была показана на CAR V2 и Super Car. 
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• Работа Дистанционным Управлением Друг 
(CARV2) (Опция). При подключении к CARV2, бойлер 
автоматически считывает устройство и на экране 
отображается условный знак ( ). С этого момента, 
все команды и настройки  передаются на  CARV2, на 
борйлере в любом случае действует кнопка стэнд-бай 
“ ”,  кнопка сброса “C”, кнопка входа в меню “D” и 
кнопка режима «приоритет ГВС» “B”.

 Внимание: Если бойлер устанавливается в режим 
стэнд-бай (10) на CARV2 отображается условный знак 
ошибки соединения “CON” к CARV2 в любом случае 
подаётся питание, для того, чтобы не были утерянны 
сохранённые программы.

• Работа с Супер Дистанционным Управлением Друг 
(Super CAR) (Опция). При подключении к Super 
CAR , бойлер автоматически считывает устройство 
и на экране отображается условный знак ( ). С 
этого момента, можно производить все настройки 
как на Super CAR так и на бойлере. Исключением 
является температура отопления помещения, 
которая отображается на дисплее, но управляется с 
помощью Super CAR.

 Внимание: Если бойлер устанавливается в режиме 
стэнд-бай (10) на Super CAR отображается условный 
знак ошибки соединения “ERR>CM” к Super CAR в 
любом случае подаётся питание, для того, чтобы не 
были утеряны сохранённые программы.

• Работа в режиме приоритета ГВС. При нажатие на 
кнопку “B” отключпется функция приоритета ГВС, 
которая обозначается отключением на дисплее (24) 
условного знака (15). При отключённой функции, 
вода в горелке поддерживается при  температуре  
20°C в течении1 часа, предоставляя приоритет 
отоплению помещения.

• Работа с внешним пробником (Fig. 2-6) 
(опция). В том случае, если установка работает с 
факультативным внешним пробником,  температура 
подачи на отопление помещения, управляется 
с помощью внешнего пробника в зависимости 
от измеряемой внешней температуры  (Параг. 
1.6 и Параг. 3.7 в разделе “P66”). Настоящюю 

температуру можно изменять в диапозоне от -15°C 
до +15°C относительно кривой регулирования 
(Илл. 1-6 Значение Offset). Настоящее изменение, 
производится с помощью регулятора (3) И 
остаётся действительны для илюбой измеренной 
внешней температуры, изменение температуры 
offset отображается с помощью индикатора (7), 
на индикаторе (4) отображается настоящяя 
температура посылаемой температуры отопления и 
через несколько секунд после проведения изменения, 
обнавляется с новым изменением, на дисплее 
отображается “SET” (Fig. 2-6 ). Вращяя регулятор 
(3) по часовой стрелке, температура увеличивается 
и против часовой стрелки, уменьшается.

 При запросе отопления помещения, на дисплее 
(24) отображается надпись “CH ON” (Илл. 2-7) 
на индикаторе состояния (6) ) и одновременно 
с зажиганием горелки, зажигется индикатор (8) 
наличия пламени с соотвествующей шкалой 
мощности и индикатор (9 и 7) с моментальной 
темпер ат у р ой на  выходе  перви чног о 
теплообменника. На этапе отопления, в том случае 
если температура воды, находящейся в системе, 
достаточно высока для того, чтобы поддерживать в 
работе термосифоны, бойлер может работать только 
запуском его циркулятора.

Начиная с этого момента бойлер работает в 
автоматическом режиме. При отсутствии запроса 
тепла (отопления или производства горячей воды), 
бойлер переходит в состояние “ожидания” то есть 
бойлеру подаётчя питание но отсутствует пламя.

Примечание: бойлер может автоматически перейти 
в рабочий режим в том случае, если запустится 
функция защиты от перезамерзания (13). Бойлер 
также может находится в рабочем состоянии в течении 
короткого промежутка времени после отбора горячей 
санитехнической воды, для того чтобы установить 
температуру в тракте сантехнической воды.

Внимание: когда бойлер находится в режиме стэнд-
бай( ) невозможно производство  горячей воды и 
не гарантируются функции безопасности, такие как 
антиблокирование насоса, защита от перезамерзания 
и антиблокирование трёхходовой группы. 

2.6 ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЛОМКАХ И 
НЕИСПРАВНОСТЯХ.

Бойлер Zeus Superior kW отображает появление 
возможной неполадки с помощью мигания условного 
знака (5) Вместе с указанием  “ERRxx” на индикаторе, 
(6) где “xx” соотвествует коду ошибуи, описанному в 
следующей таблице. На дистанционном управление, 
код ошибки отображается с помощью того же 
цифрового кода, указанного как на следующем примере 
(es. CARV2 = Exx, Super CAR = ERR>xx).
Сообщения и диагностика – Отображение на 
дисплее Дистанционного Управления (Опция). 
В течении регулярной работы бойлера на дисплее 
Дистанционного Управления (CARV2 или Super CAR) 
отображается температура помещения; при неполадках 
или поломках, отображение температуры заменяется 
отображением кода ошибки, из таблицы (Параг. 2-6).

Регулирование температуры воды подачи на
установку с помощью внешнего пробника (опция)

Работа в зимнем режиме с внешним 
пробником (опция)

Код 
Ошибки

Отображённая непо-
ладка Причина Состояние котла / Решение

01 Блокировка 
зажигания

В случае запроса на отопление помещения или производства ГВС, котел не вклю-
чается в течение установленного времени. При первом включении агрегата или 
после его продолжительного простоя может потребоваться устранение блокировки.

Нажать на кнопку Сброса “C”. Данную 
неисправность можно сбросить до 5 
раз подряд, после чего, доступ к данной 
функцие не предоставляется возможным, 
в течение не менее одного часа, после чего 
бойлер осуществляет 1 попытку каждый час, 
максимальное число попыток – 5. Отключая 
напряжение и перезапуская оборудование, вновь 
предоставляется возможность осуществить 5 
попыток. (1).

02

Блокировка 
предохранительного 
термостата 
(перенагрев),
Неисправность 
котроля пламени

Если, в нормальном режиме работы, имеет место значительный внутренний 
перегрев, или из-за неисправности контроля пламени происходит блокировка 
бойлера по перегреву.

Нажать на кнопку Сброса (1).

03 Неисправность 
вентилятора

Отображается в том случае, если блокирован вентилятор или в том случае, если  
засорены трубы всасывания и дымоудаления.

При возобновлении нормальных условий, 
бойлер переходит на нормальную работу без 
необходимости в переустановке. (1).

(1) Если блокировка или неполадка не устраняется, следует обращаться к уполномоченной организации (например, в Авторизованную 
службу технической поддержки).
(2) Эта неисправность была показана на CAR V2 и Super Car. 

УС
ТА

Н
О

ВЩ
И

К
П

О
Л

ЬЗ
О

ВА
ТЕ

Л
Ь

РЕ
М

О
Н

ТН
И

К

• Работа Дистанционным Управлением Друг 
(CARV2) (Опция). При подключении к CARV2, бойлер 
автоматически считывает устройство и на экране 
отображается условный знак ( ). С этого момента, 
все команды и настройки  передаются на  CARV2, на 
борйлере в любом случае действует кнопка стэнд-бай 
“ ”,  кнопка сброса “C”, кнопка входа в меню “D” и 
кнопка режима «приоритет ГВС» “B”.

 Внимание: Если бойлер устанавливается в режим 
стэнд-бай (10) на CARV2 отображается условный знак 
ошибки соединения “CON” к CARV2 в любом случае 
подаётся питание, для того, чтобы не были утерянны 
сохранённые программы.

• Работа с Супер Дистанционным Управлением Друг 
(Super CAR) (Опция). При подключении к Super 
CAR , бойлер автоматически считывает устройство 
и на экране отображается условный знак ( ). С 
этого момента, можно производить все настройки 
как на Super CAR так и на бойлере. Исключением 
является температура отопления помещения, 
которая отображается на дисплее, но управляется с 
помощью Super CAR.

 Внимание: Если бойлер устанавливается в режиме 
стэнд-бай (10) на Super CAR отображается условный 
знак ошибки соединения “ERR>CM” к Super CAR в 
любом случае подаётся питание, для того, чтобы не 
были утеряны сохранённые программы.

• Работа в режиме приоритета ГВС. При нажатие на 
кнопку “B” отключпется функция приоритета ГВС, 
которая обозначается отключением на дисплее (24) 
условного знака (15). При отключённой функции, 
вода в горелке поддерживается при  температуре  
20°C в течении1 часа, предоставляя приоритет 
отоплению помещения.

• Работа с внешним пробником (Fig. 2-6) 
(опция). В том случае, если установка работает с 
факультативным внешним пробником,  температура 
подачи на отопление помещения, управляется 
с помощью внешнего пробника в зависимости 
от измеряемой внешней температуры  (Параг. 
1.6 и Параг. 3.7 в разделе “P66”). Настоящюю 

температуру можно изменять в диапозоне от -15°C 
до +15°C относительно кривой регулирования 
(Илл. 1-6 Значение Offset). Настоящее изменение, 
производится с помощью регулятора (3) И 
остаётся действительны для илюбой измеренной 
внешней температуры, изменение температуры 
offset отображается с помощью индикатора (7), 
на индикаторе (4) отображается настоящяя 
температура посылаемой температуры отопления и 
через несколько секунд после проведения изменения, 
обнавляется с новым изменением, на дисплее 
отображается “SET” (Fig. 2-6 ). Вращяя регулятор 
(3) по часовой стрелке, температура увеличивается 
и против часовой стрелки, уменьшается.

 При запросе отопления помещения, на дисплее 
(24) отображается надпись “CH ON” (Илл. 2-7) 
на индикаторе состояния (6) ) и одновременно 
с зажиганием горелки, зажигется индикатор (8) 
наличия пламени с соотвествующей шкалой 
мощности и индикатор (9 и 7) с моментальной 
темпер ат у р ой на  выходе  перви чног о 
теплообменника. На этапе отопления, в том случае 
если температура воды, находящейся в системе, 
достаточно высока для того, чтобы поддерживать в 
работе термосифоны, бойлер может работать только 
запуском его циркулятора.

Начиная с этого момента бойлер работает в 
автоматическом режиме. При отсутствии запроса 
тепла (отопления или производства горячей воды), 
бойлер переходит в состояние “ожидания” то есть 
бойлеру подаётчя питание но отсутствует пламя.

Примечание: бойлер может автоматически перейти 
в рабочий режим в том случае, если запустится 
функция защиты от перезамерзания (13). Бойлер 
также может находится в рабочем состоянии в течении 
короткого промежутка времени после отбора горячей 
санитехнической воды, для того чтобы установить 
температуру в тракте сантехнической воды.

Внимание: когда бойлер находится в режиме стэнд-
бай( ) невозможно производство  горячей воды и 
не гарантируются функции безопасности, такие как 
антиблокирование насоса, защита от перезамерзания 
и антиблокирование трёхходовой группы. 

2.6 ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЛОМКАХ И 
НЕИСПРАВНОСТЯХ.

Бойлер Zeus Superior kW отображает появление 
возможной неполадки с помощью мигания условного 
знака (5) Вместе с указанием  “ERRxx” на индикаторе, 
(6) где “xx” соотвествует коду ошибуи, описанному в 
следующей таблице. На дистанционном управление, 
код ошибки отображается с помощью того же 
цифрового кода, указанного как на следующем примере 
(es. CARV2 = Exx, Super CAR = ERR>xx).
Сообщения и диагностика – Отображение на 
дисплее Дистанционного Управления (Опция). 
В течении регулярной работы бойлера на дисплее 
Дистанционного Управления (CARV2 или Super CAR) 
отображается температура помещения; при неполадках 
или поломках, отображение температуры заменяется 
отображением кода ошибки, из таблицы (Параг. 2-6).

Регулирование температуры воды подачи на
установку с помощью внешнего пробника (опция)

Работа в зимнем режиме с внешним 
пробником (опция)

Код 
Ошибки

Отображённая непо-
ладка Причина Состояние котла / Решение

01 Блокировка 
зажигания

В случае запроса на отопление помещения или производства ГВС, котел не вклю-
чается в течение установленного времени. При первом включении агрегата или 
после его продолжительного простоя может потребоваться устранение блокировки.

Нажать на кнопку Сброса “C”. Данную 
неисправность можно сбросить до 5 
раз подряд, после чего, доступ к данной 
функцие не предоставляется возможным, 
в течение не менее одного часа, после чего 
бойлер осуществляет 1 попытку каждый час, 
максимальное число попыток – 5. Отключая 
напряжение и перезапуская оборудование, вновь 
предоставляется возможность осуществить 5 
попыток. (1).

02

Блокировка 
предохранительного 
термостата 
(перенагрев),
Неисправность 
котроля пламени

Если, в нормальном режиме работы, имеет место значительный внутренний 
перегрев, или из-за неисправности контроля пламени происходит блокировка 
бойлера по перегреву.

Нажать на кнопку Сброса (1).

03 Неисправность 
вентилятора

Отображается в том случае, если блокирован вентилятор или в том случае, если  
засорены трубы всасывания и дымоудаления.

При возобновлении нормальных условий, 
бойлер переходит на нормальную работу без 
необходимости в переустановке. (1).

(1) Если блокировка или неполадка не устраняется, следует обращаться к уполномоченной организации (например, в Авторизованную 
службу технической поддержки).
(2) Эта неисправность была показана на CAR V2 и Super Car. 
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• Functioning with Remote Friend ControlV2 

(CARV2) (Optional).). In the case of connection 
to the CARV2, the boiler automatically detects 
the device and the ( ). appears on the 
display. From this moment all commands 
and regulations are referred to the CARV2, the 
Stand-by “ ”,button, the Reset button “C”, 
the menu entry button “D” and the domestic 
water priority “B” button however remain in 
function on the boiler.

 Attention: If the boiler is put into stand-by 
(10), the “CON” connection error symbol will 
appear on the CARV2. The CARV2 is powered so 
as not to lose the memorised programs.

• Functioning with Super Remote Friend 
Control (Super CAR) (Optional). In the case 
of connection to the Super CAR, the boiler 
automatically detects the device and the ( ). 
Appears on the display. From this moment it 
is possible to operate regulations indifferently 
from the Super CAR or the boiler, apart from 
the environmental heating temperature that 
is seen on the display but managed by the 
SuperCAR.

 Attention: If the boiler is put in standby(10) 
the “ERR>CM” connection error will appear 
on the Super CAR. The Super CAR is however 
powered so as not to lose the memorised 
programs.

• Priority domestic water function. By pressing 
button “B” deactivate the priority domestic 
water function th at is signalled by the switch-
off of the symbol (15) on the display (24).The 
disabled function keeps the water contained in 
the cylinder at a temperature of 20°C for1 hour, 
giving functioning priority to environmental 
heating.

• Functioning with external probe (Fig. 2-6)
optional. If the plant ha san optional external 
probe, the boiler delivery temperature for 
environmental heating is managed by the 
external probe depending on the external 
temperature measured (Par. 1.6 and Par. 3.7 
under “P66”). It is possible to modify the 
delivery temperature from -15°C to +15°C 
with respect to the regulation curve (Fig. 1-6 
Offset value). This correction, which can be 

activated using selector switch (3)Is active 
for any external temperature measured. 
The modification of the offset temperature 
is displayed using the indicator (7),This (4) 
displays the current delivery temperature and 
after a few seconds from the modification 
is updated with the new correction. “SET” 
appears on the display (Fig. 2-6). By turning 
the selector switch (3) in a clockwise direction 
the temperature increases and decreases it is 
turned in an anti-clockwise direction.

 During the request for environmental heating “CH 
ON” (Fig. 2-7) appears on the display (24) on the 
state indicator (6) and at the same time as burner 
ignition the flame presence indicator switches on 
(8) with relative power scale and the indicator 
(9 and7) with the instantaneous temperature in 
output from the primary heat exchanger. In the 
heating phase the boiler,if the temperature of the 
water contained in the plant is sufficient to heat the 
radiators, can only function with the activation of 
the boiler circulation pump.

Plant delivery temperature regulation with 
external probe(optional)

Functioning in winter mode with external probe 
(optional)

From this moment the boiler functions 
automatically.In absence of the request for heat 
(heating or the production of domestic hot 
water), the boiler does into “stand-by” equivalent 
to the boiler powered without the presence of 
the flame.

N.B.: it is possible that the boiler starts-up 
automatically if the anti-freeze function is 
activated (13). Moreover, the boiler can keep 
functioning for a brief period of time after the 
withdrawal of domestic hot water to take the 
domestic water circuit back to temperature.

Attention:  with the boiler in stand-by  
( ) hot water cannot be produced and safety 
functions are not guaranteed such as:
pump anti-block, anti-freeze and 3-way anti-
block.

2.6 FAULT AND ANOMALY SIGNALS.
The Zeus Superior kW boiler signals any anomaly 
by flashing of symbol (5) combined with the 
indication “ERRxx” on indicator (6) where “xx” 
corresponds to the error code described in the 
following table. On any remote controls, the error 
code will be displayed using a numerical code 
preceded or followed by the letter E (e.g. CARV2 
= Exx, DRC = ERR).

Signals and diagnostics – Display of remote 
controls (Optional).
During normal functioning of the boiler the 
environmental temperature value is  shown 
on the remote control display (CARV2 or Super 
CAR); in the case of malfunctioning or anomaly, 
the display of the temperature is replaced by the 
relative error code present in Par. 2.6.

Error 
Code Anomaly signalled Cause Boiler status / Solution

01 No ignition block

If room central heating or domestic hot water production is requested, 
(when the boiler is connected to an external storage tank unit)the boiler 
does not switch on within the preset time. Upon appliance commis-
sioning or after extended downtime, it may be necessary to eliminate 
the block.

Press the Reset button “C”. 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 (1).

02
Safety thermostat 
block (over-temper-
ature)

During normal operation, if a fault causes excessive overheating internally, 
the boiler goes into overheating block. Press the Reset button (1).

03 Fan anomaly This occurs if the fan is blocked or if the inlet or outlet pipes are blocked. If normal conditions are restored, the boiler 
starts without having to be reset (1).

04 Contacts resistance 
block

Faults to the safety thermostat (over-temperature) or anomaly in flame 
control. The boiler does not start (1).

05 Flow probe 
anomaly The board detects an anomaly on the flow NTC probe. The boiler does not start (1).

(1) If the shutdown or fault persists, contact an authorised company (e.g. Authorised Technical After-Sales Service).
(2) this fault is not shown on the  CARV2 and Super CAR display. 
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По-
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Порушення в 
роботі Причина Стан котла / Вирішення

08
Максимальна 
кількість переза-
пусків

Кількість вже виконаних допустимих перезапусків .

Увага: Можливо скинути помилку до 
5 разів, після чого функція блокується 
протягом принаймні години і відновляє 
щогодини до 5 спроб максимум. Виклю-
чаючи і знов включаючи пристрій, ви 
знову будете мати в запасі 5 спроб.

10
Недостатній тиск 
у контурі опа-
лення

Не виявлено тиску води в контурі опалення, достатнього для забез-
печення правильної роботи котла.

Перевірте на манометрі котла, щоб 
тиск в системі складав від 1 до 1,2 бар, 
при необхідності відновіть необхідний 
рівень тиску.

11 Збій витратоміра 
диму

Перевіряється при несправності витратоміра диму (є сигнал при 
вимкненому вентиляторі).

У разі відновлення нормальних умов, 
котел запускається знову без необхід-
ності здійснювати перезапуск кнопкою 
«Reset» (1).

12 Несправність 
датчика нагрівача Плата виявляє аномалію на датчику бойлера.

Котел не виробляє гарячу воду, нагрів 
ГВП здійснюється сонячним колектором 
і тепловим насосом (1).

13

Покази витратомі-
ра диму виходять 
за припустимі 
границі

Плата виявляє неправильну роботу витратоміра диму.

У разі відновлення нормальних умов, 
котел запускається знову без необхід-
ності здійснювати перезапуск кнопкою 
«Reset» (1).

15 Помилка конфі-
гурації

Плата виявляє несправність або невідповідність в електропроводці 
котла і не вмикається.

У разі відновлення нормальних умов, 
котел запускається знову без необхід-
ності здійснювати перезапуск кнопкою 
"Reset". Помилка може бути викликана 
збоєм витратоміра диму, виявленим піс-
ля відновлення живлення від мережі (1).

17
Неправильна 
швидкість венти-
лятора

Плата виявляє відмову на вентиляторі і не може керувати його 
швидкістю.

Котельний агрегат продовжує працю-
вати (1) (2)

20 Блокування сто-
роннього полум'я Може мати місце в разі аномалій в ланцюзі контролю полум'я. Натисніть кнопку перезапуску "Reset" 

(1)

24 Неполадка панелі Плата виявляє аномалію на пульті.

У разі відновлення нормальних умов, 
котел запускається знову без необхід-
ності здійснювати перезапуск кнопкою 
«Reset» (1).

27 Недостатня цир-
куляція

Виникає при перегріві котла з причин недостатньої циркуляції води 
в основній системі; причиною цього може бути: 

- погана циркуляція в системі; перевірте, чи закритий клапан кон-
туру опалення і переконайтесь, що система повністю вільна від 
повітря (позбавлена повітря);

- циркуляційний насос заблокований; повинні бути здійснені заходи 
для розблокування циркуляційного насоса.

Натисніть кнопку перезапуску "Reset" 
(1)

31

Утрата зв’язку 
з дистанційним 
пультом управ-
ління

Перевіряється при під’єднанні до несумісного пульта дистан-
ційного керування або у випадку збою зв’язку між котлом і ДК 
CARV2 або Super CAR.

Вимкнути і знову подати живлен-
ня на котел. Якщо після вимкнення/
ввімкнення дистанційне керування не 
встановлюється, котел переходить у 
режим локальної роботи, тобто працює, 
використовуючи команди, що перед-
бачені на панелі управління. В такому 
випадку функцію «CH ON» не можна 
активувати. Для роботи котла в режимі 
«CH ON» активуйте функцію «P33» в 
меню «M3» (1) (2).

37 Низька напруга 
живлення

Викривається у разі, коли напруга живлення нижче межі, допу-
стимої для правильної роботи котла. 

У разі відновлення нормальних умов, 
котел запускається знову без необхідно-
сті того, щоб прибігати до перезапуску 
''Reset'' (1) (2).

38 Втрата сигналу від 
полум'я.

Перевіряється у випадку, коли котел ввімкнений правильно, і не-
сподівано гасне пальник; буде зроблено нову спробу запалювання, 
і якщо нормальний стан буде відновлення, то котел не потрібно 
перезавантажувати (цю відмову можна перевірити тільки у списку 
помилок у меню «M1»).

У разі відновлення нормальних умов, 
котел запускається знову без необхідно-
сті того, щоб прибігати до перезапуску 
''Reset'' (1) (2).

(1) Якщо блокування або аномалія не усувається, зверніться до кваліфікованого фахівця АСЦ.
(2) Дана відмова не відображається на дисплеї CARV2 і Super CAR.
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Порушення в 
роботі Причина Стан котла / Вирішення

08
Максимальна 
кількість переза-
пусків

Кількість вже виконаних допустимих перезапусків .

Увага: Можливо скинути помилку до 
5 разів, після чого функція блокується 
протягом принаймні години і відновляє 
щогодини до 5 спроб максимум. Виклю-
чаючи і знов включаючи пристрій, ви 
знову будете мати в запасі 5 спроб.

10
Недостатній тиск 
у контурі опа-
лення

Не виявлено тиску води в контурі опалення, достатнього для забез-
печення правильної роботи котла.

Перевірте на манометрі котла, щоб 
тиск в системі складав від 1 до 1,2 бар, 
при необхідності відновіть необхідний 
рівень тиску.

11 Збій витратоміра 
диму

Перевіряється при несправності витратоміра диму (є сигнал при 
вимкненому вентиляторі).

У разі відновлення нормальних умов, 
котел запускається знову без необхід-
ності здійснювати перезапуск кнопкою 
«Reset» (1).

12 Несправність 
датчика нагрівача Плата виявляє аномалію на датчику бойлера.

Котел не виробляє гарячу воду, нагрів 
ГВП здійснюється сонячним колектором 
і тепловим насосом (1).

13

Покази витратомі-
ра диму виходять 
за припустимі 
границі

Плата виявляє неправильну роботу витратоміра диму.

У разі відновлення нормальних умов, 
котел запускається знову без необхід-
ності здійснювати перезапуск кнопкою 
«Reset» (1).

15 Помилка конфі-
гурації

Плата виявляє несправність або невідповідність в електропроводці 
котла і не вмикається.

У разі відновлення нормальних умов, 
котел запускається знову без необхід-
ності здійснювати перезапуск кнопкою 
"Reset". Помилка може бути викликана 
збоєм витратоміра диму, виявленим піс-
ля відновлення живлення від мережі (1).

17
Неправильна 
швидкість венти-
лятора

Плата виявляє відмову на вентиляторі і не може керувати його 
швидкістю.

Котельний агрегат продовжує працю-
вати (1) (2)

20 Блокування сто-
роннього полум'я Може мати місце в разі аномалій в ланцюзі контролю полум'я. Натисніть кнопку перезапуску "Reset" 

(1)

24 Неполадка панелі Плата виявляє аномалію на пульті.

У разі відновлення нормальних умов, 
котел запускається знову без необхід-
ності здійснювати перезапуск кнопкою 
«Reset» (1).

27 Недостатня цир-
куляція

Виникає при перегріві котла з причин недостатньої циркуляції води 
в основній системі; причиною цього може бути: 

- погана циркуляція в системі; перевірте, чи закритий клапан кон-
туру опалення і переконайтесь, що система повністю вільна від 
повітря (позбавлена повітря);

- циркуляційний насос заблокований; повинні бути здійснені заходи 
для розблокування циркуляційного насоса.

Натисніть кнопку перезапуску "Reset" 
(1)

31

Утрата зв’язку 
з дистанційним 
пультом управ-
ління

Перевіряється при під’єднанні до несумісного пульта дистан-
ційного керування або у випадку збою зв’язку між котлом і ДК 
CARV2 або Super CAR.

Вимкнути і знову подати живлен-
ня на котел. Якщо після вимкнення/
ввімкнення дистанційне керування не 
встановлюється, котел переходить у 
режим локальної роботи, тобто працює, 
використовуючи команди, що перед-
бачені на панелі управління. В такому 
випадку функцію «CH ON» не можна 
активувати. Для роботи котла в режимі 
«CH ON» активуйте функцію «P33» в 
меню «M3» (1) (2).

37 Низька напруга 
живлення

Викривається у разі, коли напруга живлення нижче межі, допу-
стимої для правильної роботи котла. 

У разі відновлення нормальних умов, 
котел запускається знову без необхідно-
сті того, щоб прибігати до перезапуску 
''Reset'' (1) (2).

38 Втрата сигналу від 
полум'я.

Перевіряється у випадку, коли котел ввімкнений правильно, і не-
сподівано гасне пальник; буде зроблено нову спробу запалювання, 
і якщо нормальний стан буде відновлення, то котел не потрібно 
перезавантажувати (цю відмову можна перевірити тільки у списку 
помилок у меню «M1»).

У разі відновлення нормальних умов, 
котел запускається знову без необхідно-
сті того, щоб прибігати до перезапуску 
''Reset'' (1) (2).

(1) Якщо блокування або аномалія не усувається, зверніться до кваліфікованого фахівця АСЦ.
(2) Дана відмова не відображається на дисплеї CARV2 і Super CAR.
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Порушення в 
роботі Причина Стан котла / Вирішення

08
Максимальна 
кількість переза-
пусків

Кількість вже виконаних допустимих перезапусків .

Увага: Можливо скинути помилку до 
5 разів, після чого функція блокується 
протягом принаймні години і відновляє 
щогодини до 5 спроб максимум. Виклю-
чаючи і знов включаючи пристрій, ви 
знову будете мати в запасі 5 спроб.

10
Недостатній тиск 
у контурі опа-
лення

Не виявлено тиску води в контурі опалення, достатнього для забез-
печення правильної роботи котла.

Перевірте на манометрі котла, щоб 
тиск в системі складав від 1 до 1,2 бар, 
при необхідності відновіть необхідний 
рівень тиску.

11 Збій витратоміра 
диму

Перевіряється при несправності витратоміра диму (є сигнал при 
вимкненому вентиляторі).

У разі відновлення нормальних умов, 
котел запускається знову без необхід-
ності здійснювати перезапуск кнопкою 
«Reset» (1).

12 Несправність 
датчика нагрівача Плата виявляє аномалію на датчику бойлера.

Котел не виробляє гарячу воду, нагрів 
ГВП здійснюється сонячним колектором 
і тепловим насосом (1).

13

Покази витратомі-
ра диму виходять 
за припустимі 
границі

Плата виявляє неправильну роботу витратоміра диму.

У разі відновлення нормальних умов, 
котел запускається знову без необхід-
ності здійснювати перезапуск кнопкою 
«Reset» (1).

15 Помилка конфі-
гурації

Плата виявляє несправність або невідповідність в електропроводці 
котла і не вмикається.

У разі відновлення нормальних умов, 
котел запускається знову без необхід-
ності здійснювати перезапуск кнопкою 
"Reset". Помилка може бути викликана 
збоєм витратоміра диму, виявленим піс-
ля відновлення живлення від мережі (1).

17
Неправильна 
швидкість венти-
лятора

Плата виявляє відмову на вентиляторі і не може керувати його 
швидкістю.

Котельний агрегат продовжує працю-
вати (1) (2)

20 Блокування сто-
роннього полум'я Може мати місце в разі аномалій в ланцюзі контролю полум'я. Натисніть кнопку перезапуску "Reset" 

(1)

24 Неполадка панелі Плата виявляє аномалію на пульті.

У разі відновлення нормальних умов, 
котел запускається знову без необхід-
ності здійснювати перезапуск кнопкою 
«Reset» (1).

27 Недостатня цир-
куляція

Виникає при перегріві котла з причин недостатньої циркуляції води 
в основній системі; причиною цього може бути: 

- погана циркуляція в системі; перевірте, чи закритий клапан кон-
туру опалення і переконайтесь, що система повністю вільна від 
повітря (позбавлена повітря);

- циркуляційний насос заблокований; повинні бути здійснені заходи 
для розблокування циркуляційного насоса.

Натисніть кнопку перезапуску "Reset" 
(1)

31

Утрата зв’язку 
з дистанційним 
пультом управ-
ління

Перевіряється при під’єднанні до несумісного пульта дистан-
ційного керування або у випадку збою зв’язку між котлом і ДК 
CARV2 або Super CAR.

Вимкнути і знову подати живлен-
ня на котел. Якщо після вимкнення/
ввімкнення дистанційне керування не 
встановлюється, котел переходить у 
режим локальної роботи, тобто працює, 
використовуючи команди, що перед-
бачені на панелі управління. В такому 
випадку функцію «CH ON» не можна 
активувати. Для роботи котла в режимі 
«CH ON» активуйте функцію «P33» в 
меню «M3» (1) (2).

37 Низька напруга 
живлення

Викривається у разі, коли напруга живлення нижче межі, допу-
стимої для правильної роботи котла. 

У разі відновлення нормальних умов, 
котел запускається знову без необхідно-
сті того, щоб прибігати до перезапуску 
''Reset'' (1) (2).

38 Втрата сигналу від 
полум'я.

Перевіряється у випадку, коли котел ввімкнений правильно, і не-
сподівано гасне пальник; буде зроблено нову спробу запалювання, 
і якщо нормальний стан буде відновлення, то котел не потрібно 
перезавантажувати (цю відмову можна перевірити тільки у списку 
помилок у меню «M1»).

У разі відновлення нормальних умов, 
котел запускається знову без необхідно-
сті того, щоб прибігати до перезапуску 
''Reset'' (1) (2).

(1) Якщо блокування або аномалія не усувається, зверніться до кваліфікованого фахівця АСЦ.
(2) Дана відмова не відображається на дисплеї CARV2 і Super CAR.
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Порушення в 
роботі Причина Стан котла / Вирішення

08
Максимальна 
кількість переза-
пусків

Кількість вже виконаних допустимих перезапусків .

Увага: Можливо скинути помилку до 
5 разів, після чого функція блокується 
протягом принаймні години і відновляє 
щогодини до 5 спроб максимум. Виклю-
чаючи і знов включаючи пристрій, ви 
знову будете мати в запасі 5 спроб.

10
Недостатній тиск 
у контурі опа-
лення

Не виявлено тиску води в контурі опалення, достатнього для забез-
печення правильної роботи котла.

Перевірте на манометрі котла, щоб 
тиск в системі складав від 1 до 1,2 бар, 
при необхідності відновіть необхідний 
рівень тиску.

11 Збій витратоміра 
диму

Перевіряється при несправності витратоміра диму (є сигнал при 
вимкненому вентиляторі).

У разі відновлення нормальних умов, 
котел запускається знову без необхід-
ності здійснювати перезапуск кнопкою 
«Reset» (1).

12 Несправність 
датчика нагрівача Плата виявляє аномалію на датчику бойлера.

Котел не виробляє гарячу воду, нагрів 
ГВП здійснюється сонячним колектором 
і тепловим насосом (1).

13

Покази витратомі-
ра диму виходять 
за припустимі 
границі

Плата виявляє неправильну роботу витратоміра диму.

У разі відновлення нормальних умов, 
котел запускається знову без необхід-
ності здійснювати перезапуск кнопкою 
«Reset» (1).

15 Помилка конфі-
гурації

Плата виявляє несправність або невідповідність в електропроводці 
котла і не вмикається.

У разі відновлення нормальних умов, 
котел запускається знову без необхід-
ності здійснювати перезапуск кнопкою 
"Reset". Помилка може бути викликана 
збоєм витратоміра диму, виявленим піс-
ля відновлення живлення від мережі (1).

17
Неправильна 
швидкість венти-
лятора

Плата виявляє відмову на вентиляторі і не може керувати його 
швидкістю.

Котельний агрегат продовжує працю-
вати (1) (2)

20 Блокування сто-
роннього полум'я Може мати місце в разі аномалій в ланцюзі контролю полум'я. Натисніть кнопку перезапуску "Reset" 

(1)

24 Неполадка панелі Плата виявляє аномалію на пульті.

У разі відновлення нормальних умов, 
котел запускається знову без необхід-
ності здійснювати перезапуск кнопкою 
«Reset» (1).

27 Недостатня цир-
куляція

Виникає при перегріві котла з причин недостатньої циркуляції води 
в основній системі; причиною цього може бути: 

- погана циркуляція в системі; перевірте, чи закритий клапан кон-
туру опалення і переконайтесь, що система повністю вільна від 
повітря (позбавлена повітря);

- циркуляційний насос заблокований; повинні бути здійснені заходи 
для розблокування циркуляційного насоса.

Натисніть кнопку перезапуску "Reset" 
(1)

31

Утрата зв’язку 
з дистанційним 
пультом управ-
ління

Перевіряється при під’єднанні до несумісного пульта дистан-
ційного керування або у випадку збою зв’язку між котлом і ДК 
CARV2 або Super CAR.

Вимкнути і знову подати живлен-
ня на котел. Якщо після вимкнення/
ввімкнення дистанційне керування не 
встановлюється, котел переходить у 
режим локальної роботи, тобто працює, 
використовуючи команди, що перед-
бачені на панелі управління. В такому 
випадку функцію «CH ON» не можна 
активувати. Для роботи котла в режимі 
«CH ON» активуйте функцію «P33» в 
меню «M3» (1) (2).

37 Низька напруга 
живлення

Викривається у разі, коли напруга живлення нижче межі, допу-
стимої для правильної роботи котла. 

У разі відновлення нормальних умов, 
котел запускається знову без необхідно-
сті того, щоб прибігати до перезапуску 
''Reset'' (1) (2).

38 Втрата сигналу від 
полум'я.

Перевіряється у випадку, коли котел ввімкнений правильно, і не-
сподівано гасне пальник; буде зроблено нову спробу запалювання, 
і якщо нормальний стан буде відновлення, то котел не потрібно 
перезавантажувати (цю відмову можна перевірити тільки у списку 
помилок у меню «M1»).

У разі відновлення нормальних умов, 
котел запускається знову без необхідно-
сті того, щоб прибігати до перезапуску 
''Reset'' (1) (2).

(1) Якщо блокування або аномалія не усувається, зверніться до кваліфікованого фахівця АСЦ.
(2) Дана відмова не відображається на дисплеї CARV2 і Super CAR.
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08
Максимальна 
кількість переза-
пусків

Кількість вже виконаних допустимих перезапусків .

Увага: Можливо скинути помилку до 
5 разів, після чого функція блокується 
протягом принаймні години і відновляє 
щогодини до 5 спроб максимум. Виклю-
чаючи і знов включаючи пристрій, ви 
знову будете мати в запасі 5 спроб.

10
Недостатній тиск 
у контурі опа-
лення

Не виявлено тиску води в контурі опалення, достатнього для забез-
печення правильної роботи котла.

Перевірте на манометрі котла, щоб 
тиск в системі складав від 1 до 1,2 бар, 
при необхідності відновіть необхідний 
рівень тиску.

11 Збій витратоміра 
диму

Перевіряється при несправності витратоміра диму (є сигнал при 
вимкненому вентиляторі).

У разі відновлення нормальних умов, 
котел запускається знову без необхід-
ності здійснювати перезапуск кнопкою 
«Reset» (1).

12 Несправність 
датчика нагрівача Плата виявляє аномалію на датчику бойлера.

Котел не виробляє гарячу воду, нагрів 
ГВП здійснюється сонячним колектором 
і тепловим насосом (1).

13

Покази витратомі-
ра диму виходять 
за припустимі 
границі

Плата виявляє неправильну роботу витратоміра диму.

У разі відновлення нормальних умов, 
котел запускається знову без необхід-
ності здійснювати перезапуск кнопкою 
«Reset» (1).

15 Помилка конфі-
гурації

Плата виявляє несправність або невідповідність в електропроводці 
котла і не вмикається.

У разі відновлення нормальних умов, 
котел запускається знову без необхід-
ності здійснювати перезапуск кнопкою 
"Reset". Помилка може бути викликана 
збоєм витратоміра диму, виявленим піс-
ля відновлення живлення від мережі (1).

17
Неправильна 
швидкість венти-
лятора

Плата виявляє відмову на вентиляторі і не може керувати його 
швидкістю.

Котельний агрегат продовжує працю-
вати (1) (2)

20 Блокування сто-
роннього полум'я Може мати місце в разі аномалій в ланцюзі контролю полум'я. Натисніть кнопку перезапуску "Reset" 

(1)

24 Неполадка панелі Плата виявляє аномалію на пульті.

У разі відновлення нормальних умов, 
котел запускається знову без необхід-
ності здійснювати перезапуск кнопкою 
«Reset» (1).

27 Недостатня цир-
куляція

Виникає при перегріві котла з причин недостатньої циркуляції води 
в основній системі; причиною цього може бути: 

- погана циркуляція в системі; перевірте, чи закритий клапан кон-
туру опалення і переконайтесь, що система повністю вільна від 
повітря (позбавлена повітря);

- циркуляційний насос заблокований; повинні бути здійснені заходи 
для розблокування циркуляційного насоса.

Натисніть кнопку перезапуску "Reset" 
(1)

31

Утрата зв’язку 
з дистанційним 
пультом управ-
ління

Перевіряється при під’єднанні до несумісного пульта дистан-
ційного керування або у випадку збою зв’язку між котлом і ДК 
CARV2 або Super CAR.

Вимкнути і знову подати живлен-
ня на котел. Якщо після вимкнення/
ввімкнення дистанційне керування не 
встановлюється, котел переходить у 
режим локальної роботи, тобто працює, 
використовуючи команди, що перед-
бачені на панелі управління. В такому 
випадку функцію «CH ON» не можна 
активувати. Для роботи котла в режимі 
«CH ON» активуйте функцію «P33» в 
меню «M3» (1) (2).

37 Низька напруга 
живлення

Викривається у разі, коли напруга живлення нижче межі, допу-
стимої для правильної роботи котла. 

У разі відновлення нормальних умов, 
котел запускається знову без необхідно-
сті того, щоб прибігати до перезапуску 
''Reset'' (1) (2).

38 Втрата сигналу від 
полум'я.

Перевіряється у випадку, коли котел ввімкнений правильно, і не-
сподівано гасне пальник; буде зроблено нову спробу запалювання, 
і якщо нормальний стан буде відновлення, то котел не потрібно 
перезавантажувати (цю відмову можна перевірити тільки у списку 
помилок у меню «M1»).

У разі відновлення нормальних умов, 
котел запускається знову без необхідно-
сті того, щоб прибігати до перезапуску 
''Reset'' (1) (2).

(1) Якщо блокування або аномалія не усувається, зверніться до кваліфікованого фахівця АСЦ.
(2) Дана відмова не відображається на дисплеї CARV2 і Super CAR.
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Порушення в 
роботі Причина Стан котла / Вирішення

08
Максимальна 
кількість переза-
пусків

Кількість вже виконаних допустимих перезапусків .

Увага: Можливо скинути помилку до 
5 разів, після чого функція блокується 
протягом принаймні години і відновляє 
щогодини до 5 спроб максимум. Виклю-
чаючи і знов включаючи пристрій, ви 
знову будете мати в запасі 5 спроб.

10
Недостатній тиск 
у контурі опа-
лення

Не виявлено тиску води в контурі опалення, достатнього для забез-
печення правильної роботи котла.

Перевірте на манометрі котла, щоб 
тиск в системі складав від 1 до 1,2 бар, 
при необхідності відновіть необхідний 
рівень тиску.

11 Збій витратоміра 
диму

Перевіряється при несправності витратоміра диму (є сигнал при 
вимкненому вентиляторі).

У разі відновлення нормальних умов, 
котел запускається знову без необхід-
ності здійснювати перезапуск кнопкою 
«Reset» (1).

12 Несправність 
датчика нагрівача Плата виявляє аномалію на датчику бойлера.

Котел не виробляє гарячу воду, нагрів 
ГВП здійснюється сонячним колектором 
і тепловим насосом (1).

13

Покази витратомі-
ра диму виходять 
за припустимі 
границі

Плата виявляє неправильну роботу витратоміра диму.

У разі відновлення нормальних умов, 
котел запускається знову без необхід-
ності здійснювати перезапуск кнопкою 
«Reset» (1).

15 Помилка конфі-
гурації

Плата виявляє несправність або невідповідність в електропроводці 
котла і не вмикається.

У разі відновлення нормальних умов, 
котел запускається знову без необхід-
ності здійснювати перезапуск кнопкою 
"Reset". Помилка може бути викликана 
збоєм витратоміра диму, виявленим піс-
ля відновлення живлення від мережі (1).

17
Неправильна 
швидкість венти-
лятора

Плата виявляє відмову на вентиляторі і не може керувати його 
швидкістю.

Котельний агрегат продовжує працю-
вати (1) (2)

20 Блокування сто-
роннього полум'я Може мати місце в разі аномалій в ланцюзі контролю полум'я. Натисніть кнопку перезапуску "Reset" 

(1)

24 Неполадка панелі Плата виявляє аномалію на пульті.

У разі відновлення нормальних умов, 
котел запускається знову без необхід-
ності здійснювати перезапуск кнопкою 
«Reset» (1).

27 Недостатня цир-
куляція

Виникає при перегріві котла з причин недостатньої циркуляції води 
в основній системі; причиною цього може бути: 

- погана циркуляція в системі; перевірте, чи закритий клапан кон-
туру опалення і переконайтесь, що система повністю вільна від 
повітря (позбавлена повітря);

- циркуляційний насос заблокований; повинні бути здійснені заходи 
для розблокування циркуляційного насоса.

Натисніть кнопку перезапуску "Reset" 
(1)

31

Утрата зв’язку 
з дистанційним 
пультом управ-
ління

Перевіряється при під’єднанні до несумісного пульта дистан-
ційного керування або у випадку збою зв’язку між котлом і ДК 
CARV2 або Super CAR.

Вимкнути і знову подати живлен-
ня на котел. Якщо після вимкнення/
ввімкнення дистанційне керування не 
встановлюється, котел переходить у 
режим локальної роботи, тобто працює, 
використовуючи команди, що перед-
бачені на панелі управління. В такому 
випадку функцію «CH ON» не можна 
активувати. Для роботи котла в режимі 
«CH ON» активуйте функцію «P33» в 
меню «M3» (1) (2).

37 Низька напруга 
живлення

Викривається у разі, коли напруга живлення нижче межі, допу-
стимої для правильної роботи котла. 

У разі відновлення нормальних умов, 
котел запускається знову без необхідно-
сті того, щоб прибігати до перезапуску 
''Reset'' (1) (2).

38 Втрата сигналу від 
полум'я.

Перевіряється у випадку, коли котел ввімкнений правильно, і не-
сподівано гасне пальник; буде зроблено нову спробу запалювання, 
і якщо нормальний стан буде відновлення, то котел не потрібно 
перезавантажувати (цю відмову можна перевірити тільки у списку 
помилок у меню «M1»).

У разі відновлення нормальних умов, 
котел запускається знову без необхідно-
сті того, щоб прибігати до перезапуску 
''Reset'' (1) (2).

(1) Якщо блокування або аномалія не усувається, зверніться до кваліфікованого фахівця АСЦ.
(2) Дана відмова не відображається на дисплеї CARV2 і Super CAR.
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Código 
de Error Anomalía señalada Causa Estado caldera / Solución

08 N.° máximo de reset Número de resets disponibles ya realizados.

Atención: Es posible resetear la anomalía 5 
veces seguidas, pero agotadas estas oportuni-
dades ya no será posible hacer el reset durante 
una hora y se puede intentar el encendido de 
nuevo a cada hora por un máximo de 5 intentos. 
Apagando y volviendo a encender el aparato se 
vuelven a recuperar 5 intentos.

10 Presión de instalación 
insuficiente

La presión detectada del agua en el circuito de calefacción no es suficiente para 
garantizar el funcionamiento correcto de la caldera.

Compruebe en el manómetro de la caldera 
que la presión de la instalación se encuentre 
entre 1÷1,2 bar y de ser necesario restaure la 
presión correcta.

11 Anomalía humos 
medidor de flujo

Se produce en el caso en el que el medidor de flujo de gas de combustión 
es defectuoso (señal presente con el ventilador apagado).

En caso de condiciones normales se restau-
ran los reinicios de la caldera sin necesidad 
de tener que poner a cero (1).

12 Anomalia sonda 
acumulador La tarjeta detecta una anomalía en sonda acumulador.

La caldera no puede producir agua caliente, 
calefacción de agua se da en el sistema solar 
y el PDC (1).

13
Medidor de flujo de 
combustión fuera 
de rango

La tarjeta detecta un mal funcionamiento de los humos del medidor de 
flujo.

En caso de condiciones normales se restau-
ran los reinicios de la caldera sin necesidad 
de tener que poner a cero (1)

15 Error de configu-
ración

La caldera no arranca porque la tarjeta detecta una anomalía o una incongruencia 
en los cables eléctricos.

Si se restablecen las condiciones normales, 
la caldera arranca de nuevo sin necesidad de 
reiniciarla. El defecto puede ser debido a la 
insuficiencia de los humos del medidor de 
flujo detectado después de un voltaje de la 
fuente de alimentación (1).

17 Velocidad del venti-
lador incorrecta

La tarjeta detecta una anomalía en el ventilador y no puede controlar 
su velocidad. La caldera sigue funcionando (1).

20 Bloqueo de la llama 
parásita

Se produce en caso de dispersión del circuito de detección o anomalía en el 
control de la llama. Presione el pulsador de Reset (1).

24 Anomalía en el 
teclado La tarjeta detecta una anomalía en el teclado.

Si se restablecen las condiciones normales, 
la caldera arranca de nuevo sin necesidad de 
reiniciarla (1).

27 Circulación insufi-
ciente

Se produce en caso de que haya un sobrecalentamiento de la caldera debido 
a la mala circulación de agua en el circuito primario; las causas pueden ser: 

- sistema de circulación de pobres; compruebe que existe una intercepción 
en el circuito de calefacción cerrados y que el sistema está libre de aire 
(desaireó);

- bomba bloqueada circulantes; es necesario prever la liberación de la 
bomba de circulación.

Presione el pulsador de Reset (1).

31
La pérdida de 
control remoto de 
la comunicación

Se produce en el caso de conexión a un mando a distancia no es compa-
tible, o si cayó la comunicación entre la caldera y CARV2 o Super CAR. 

Quitar y restablecer la alimentación a la 
caldera. Al re-inicio no se detecta el mando 
a distancia de la caldera pasa a la operación 
local y luego usando los controles del panel 
de control. En este caso se puede activar el 
“CH ON”. Para hacer funcionar la caldera 
todavía en “CH ON” encender “P33” dentro 
del menú “M3” (1) (2).

37 Baja tensión de 
alimentación

Tiene lugar si la tensión de alimentación es inferior a los límites permitidos para 
el funcionamiento correcto de la caldera. 

Si se restablecen las condiciones normales, 
la caldera arranca de nuevo sin necesidad 
de reiniciarla (1).

38 Pérdida señal de 
llama

Se produce cuando la caldera está encendida correctamente y se apaga inespe-
radamente la llama del quemador; se realiza un nuevo intento de encendido y 
en caso de restablecimiento de las condiciones normales, la caldera no necesita 
ser reiniciada (usted puede probar esta anomalía sólo en la lista de errores 
presentes en el “M1”).

Si se restablecen las condiciones normales, 
la caldera arranca de nuevo sin necesidad 
de reiniciarla (1) (2).

(1) Si el bloqueo o el fallo continúan, es necesario llamar a una empresa habilitada (por ejemplo el Servicio de Asistencia Técnica Autorizado)
(2) Este fallo ha sido mostrado en el CAR V2 y Super CAR.
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Код 
Ошибки

Отображённая непо-
ладка Причина Состояние котла / Решение

04
Блокировка 
сопротивления 
контактов 

Повреждение предохранительного термостата (перегрев) или неис-
правность контроля пламени. Бойлер не включается (1).

05 Неисправность 
термопары Плата обнаруживает неполадку на датчике NTC на подаче. Бойлер не включается (1).

08 Максимальное количе-
ство сбросов Число уже выполненных сбросов из возможных.

Внимание: Данную неисправность можно сбро-
сить до 5 раз подряд, после чего, доступ к данной 
функции отключается в течение не менее одного 
часа, после чего котел осуществляет 1 попытку 
каждый час, максимальное число попыток – 5. По-
сле отключения и последующей подачи электро-
питания на оборудование вновь предоставляется 
возможность осуществить 5 попыток.

10 Недостаточное 
давление установки 

Не происходит достаточного измерения давления воды в системе отопления, для 
гарантирования правильной работы бойлера.

Убедиться с помощью манометра котла, что давле-
ние в системе находится в диапазоне 1÷1,2 бар, при 
необходимости восстановить правильное давление.

11
Неисправность 
измееителя расхода 
дыма 

Отображается в том случае, если неисправен Измеритель расхода воздуха (сигнал с 
выключенным вентилятором).

При возобновлении нормальных условий, 
бойлер переходит на нормальную работу без 
необходимости переустановке (1).

12 Неисправность 
пробника бойлера Плата обнаруживает неполадку на датчике бойлера.

Котел не может производить ГВС, нагрев 
ГВС осуществляется солнечным оборудова-
нием и тепловым насосом (1)

13
Измеритель расхода 
воздуха в нерабочем 
режиме 

Совет обнаруживает неисправность на поток паров метра.
При возобновлении нормальных условий, 
бойлер переходит на нормальную работу без 
необходимости переустановке (1).

15 Ошибка 
конфигурации 

Электронный блок фиксирует неисправность или бессвязность на 
электрическом каблировании, котел не запускается.

При возобновлении нормальных условий, 
бойлер переходит на нормальную работу 
без необходимости переустановке. Дефект 
может быть из-за отказа расходомера паров 
обнаруженных после напряжения источника 
питания (1).

17 Неправильная 
скорость вентилятора 

Совет обнаруживает аномалию на вентиляторе и не может контролировать свою 
скорость. Котел продолжает функционировать (1).

20 Блокировка при 
помехах пламени Возникает в случае потерь на данном контуре или при неполадках контроля пламени. Нажать на кнопку Сброса (1).

24 Неисправность 
кнопочного пульта Плата обнаружила неполадку на кнопочном пульте.

При возобновлении нормальных условий котел 
переходит на нормальную работу без необходи-
мости в сбросе (1).

27 Недостаточная 
циркуляция 

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 
разблокировке.

Нажать на кнопку Сброса (1).

31
Потеря комуникации 
Дистанционного 
Управления 

Возникает в случае подключения к несовместимому дистанционному управлению, 
или в случае потреи коммуникации между бойлером и CARV2 или Super CAR.

Произвести повторную попытку подключения, 
выключая бойлер и и включая его снова. Если 
повторный запуск не был успешным и связь с 
Дистанционным управлением не восстановилась, 
бойлер переходит на местный режим работы, 
используя управляющее устройство бойлера. В 
этом случае, бойлер не может работать в режиме 
“CH ON”. Для того, чтобы бойлер работал в 
режиме “CH ON”, запустить “P33”, находящейся 
в меню “M3” (1) (2).

37 Низкое напряжение 
питания 

Отображается в том случае, если напряжение питания ниже установленного предела. 
При возобновлении нормальных условий, бойлер переходит на нормальную работу 
без необходимости переустановке.

При возобновлении нормальных условий, 
бойлер переходит на нормальную работу без 
необходимости переустановке (1) (2).

38 Потеря сигнала 
пламени 

Происходит в том случае, если после того как произошло успешное зажигание 
пламени горелки бойлера, происходит его непредвиденное погашение; происходит 
повторная попытка зажигания и в том случае если восстановлены нормальные 
условия бойлера, нет необходимости в переустановке (настоящюю неисправность 
можно проверить в списке ошибок в меню “M1”).

При возобновлении нормальных условий, 
бойлер переходит на нормальную работу без 
необходимости переустановке (1) (2).

(1) Если блокировка или неполадка не устраняется, следует обращаться к уполномоченной организации (например, в Авторизованную 
службу технической поддержки).
(2) Эта неисправность была показана на CAR V2 и Super Car. 
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Код 
Ошибки

Отображённая непо-
ладка Причина Состояние котла / Решение

04
Блокировка 
сопротивления 
контактов 

Повреждение предохранительного термостата (перегрев) или неис-
правность контроля пламени. Бойлер не включается (1).

05 Неисправность 
термопары Плата обнаруживает неполадку на датчике NTC на подаче. Бойлер не включается (1).

08 Максимальное количе-
ство сбросов Число уже выполненных сбросов из возможных.

Внимание: Данную неисправность можно сбро-
сить до 5 раз подряд, после чего, доступ к данной 
функции отключается в течение не менее одного 
часа, после чего котел осуществляет 1 попытку 
каждый час, максимальное число попыток – 5. По-
сле отключения и последующей подачи электро-
питания на оборудование вновь предоставляется 
возможность осуществить 5 попыток.

10 Недостаточное 
давление установки 

Не происходит достаточного измерения давления воды в системе отопления, для 
гарантирования правильной работы бойлера.

Убедиться с помощью манометра котла, что давле-
ние в системе находится в диапазоне 1÷1,2 бар, при 
необходимости восстановить правильное давление.

11
Неисправность 
измееителя расхода 
дыма 

Отображается в том случае, если неисправен Измеритель расхода воздуха (сигнал с 
выключенным вентилятором).

При возобновлении нормальных условий, 
бойлер переходит на нормальную работу без 
необходимости переустановке (1).

12 Неисправность 
пробника бойлера Плата обнаруживает неполадку на датчике бойлера.

Котел не может производить ГВС, нагрев 
ГВС осуществляется солнечным оборудова-
нием и тепловым насосом (1)

13
Измеритель расхода 
воздуха в нерабочем 
режиме 

Совет обнаруживает неисправность на поток паров метра.
При возобновлении нормальных условий, 
бойлер переходит на нормальную работу без 
необходимости переустановке (1).

15 Ошибка 
конфигурации 

Электронный блок фиксирует неисправность или бессвязность на 
электрическом каблировании, котел не запускается.

При возобновлении нормальных условий, 
бойлер переходит на нормальную работу 
без необходимости переустановке. Дефект 
может быть из-за отказа расходомера паров 
обнаруженных после напряжения источника 
питания (1).

17 Неправильная 
скорость вентилятора 

Совет обнаруживает аномалию на вентиляторе и не может контролировать свою 
скорость. Котел продолжает функционировать (1).

20 Блокировка при 
помехах пламени Возникает в случае потерь на данном контуре или при неполадках контроля пламени. Нажать на кнопку Сброса (1).

24 Неисправность 
кнопочного пульта Плата обнаружила неполадку на кнопочном пульте.

При возобновлении нормальных условий котел 
переходит на нормальную работу без необходи-
мости в сбросе (1).

27 Недостаточная 
циркуляция 

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 
разблокировке.

Нажать на кнопку Сброса (1).

31
Потеря комуникации 
Дистанционного 
Управления 

Возникает в случае подключения к несовместимому дистанционному управлению, 
или в случае потреи коммуникации между бойлером и CARV2 или Super CAR.

Произвести повторную попытку подключения, 
выключая бойлер и и включая его снова. Если 
повторный запуск не был успешным и связь с 
Дистанционным управлением не восстановилась, 
бойлер переходит на местный режим работы, 
используя управляющее устройство бойлера. В 
этом случае, бойлер не может работать в режиме 
“CH ON”. Для того, чтобы бойлер работал в 
режиме “CH ON”, запустить “P33”, находящейся 
в меню “M3” (1) (2).

37 Низкое напряжение 
питания 

Отображается в том случае, если напряжение питания ниже установленного предела. 
При возобновлении нормальных условий, бойлер переходит на нормальную работу 
без необходимости переустановке.

При возобновлении нормальных условий, 
бойлер переходит на нормальную работу без 
необходимости переустановке (1) (2).

38 Потеря сигнала 
пламени 

Происходит в том случае, если после того как произошло успешное зажигание 
пламени горелки бойлера, происходит его непредвиденное погашение; происходит 
повторная попытка зажигания и в том случае если восстановлены нормальные 
условия бойлера, нет необходимости в переустановке (настоящюю неисправность 
можно проверить в списке ошибок в меню “M1”).

При возобновлении нормальных условий, 
бойлер переходит на нормальную работу без 
необходимости переустановке (1) (2).

(1) Если блокировка или неполадка не устраняется, следует обращаться к уполномоченной организации (например, в Авторизованную 
службу технической поддержки).
(2) Эта неисправность была показана на CAR V2 и Super Car. 
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Код 
Ошибки

Отображённая непо-
ладка Причина Состояние котла / Решение

04
Блокировка 
сопротивления 
контактов 

Повреждение предохранительного термостата (перегрев) или неис-
правность контроля пламени. Бойлер не включается (1).

05 Неисправность 
термопары Плата обнаруживает неполадку на датчике NTC на подаче. Бойлер не включается (1).

08 Максимальное количе-
ство сбросов Число уже выполненных сбросов из возможных.

Внимание: Данную неисправность можно сбро-
сить до 5 раз подряд, после чего, доступ к данной 
функции отключается в течение не менее одного 
часа, после чего котел осуществляет 1 попытку 
каждый час, максимальное число попыток – 5. По-
сле отключения и последующей подачи электро-
питания на оборудование вновь предоставляется 
возможность осуществить 5 попыток.

10 Недостаточное 
давление установки 

Не происходит достаточного измерения давления воды в системе отопления, для 
гарантирования правильной работы бойлера.

Убедиться с помощью манометра котла, что давле-
ние в системе находится в диапазоне 1÷1,2 бар, при 
необходимости восстановить правильное давление.

11
Неисправность 
измееителя расхода 
дыма 

Отображается в том случае, если неисправен Измеритель расхода воздуха (сигнал с 
выключенным вентилятором).

При возобновлении нормальных условий, 
бойлер переходит на нормальную работу без 
необходимости переустановке (1).

12 Неисправность 
пробника бойлера Плата обнаруживает неполадку на датчике бойлера.

Котел не может производить ГВС, нагрев 
ГВС осуществляется солнечным оборудова-
нием и тепловым насосом (1)

13
Измеритель расхода 
воздуха в нерабочем 
режиме 

Совет обнаруживает неисправность на поток паров метра.
При возобновлении нормальных условий, 
бойлер переходит на нормальную работу без 
необходимости переустановке (1).

15 Ошибка 
конфигурации 

Электронный блок фиксирует неисправность или бессвязность на 
электрическом каблировании, котел не запускается.

При возобновлении нормальных условий, 
бойлер переходит на нормальную работу 
без необходимости переустановке. Дефект 
может быть из-за отказа расходомера паров 
обнаруженных после напряжения источника 
питания (1).

17 Неправильная 
скорость вентилятора 

Совет обнаруживает аномалию на вентиляторе и не может контролировать свою 
скорость. Котел продолжает функционировать (1).

20 Блокировка при 
помехах пламени Возникает в случае потерь на данном контуре или при неполадках контроля пламени. Нажать на кнопку Сброса (1).

24 Неисправность 
кнопочного пульта Плата обнаружила неполадку на кнопочном пульте.

При возобновлении нормальных условий котел 
переходит на нормальную работу без необходи-
мости в сбросе (1).

27 Недостаточная 
циркуляция 

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 
разблокировке.

Нажать на кнопку Сброса (1).

31
Потеря комуникации 
Дистанционного 
Управления 

Возникает в случае подключения к несовместимому дистанционному управлению, 
или в случае потреи коммуникации между бойлером и CARV2 или Super CAR.

Произвести повторную попытку подключения, 
выключая бойлер и и включая его снова. Если 
повторный запуск не был успешным и связь с 
Дистанционным управлением не восстановилась, 
бойлер переходит на местный режим работы, 
используя управляющее устройство бойлера. В 
этом случае, бойлер не может работать в режиме 
“CH ON”. Для того, чтобы бойлер работал в 
режиме “CH ON”, запустить “P33”, находящейся 
в меню “M3” (1) (2).

37 Низкое напряжение 
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Error 
Code Anomaly signalled Cause Boiler status / Solution

08 Maximum N° of 
reset Number of allowed resets that have already performed.

Attention: the anomaly can be reset 5 times 
consecutively, after which the function in 
inhibited for at least one hour. One attempt 
is gained every hour for a maximum of 5 
attempts. By switching the appliance on and 
off again, the 5 attempts are re-acquired.

10 Insufficient system 
pressure

Water pressure inside the central heating circuit that is sufficient to guar-
antee the correct operation of the boiler is not detected.

Check on the boiler pressure gauge (1) that 
the system pressure is between 1÷1.2 bar 
and restore the correct pressure if necessary.

11 Flue pressure 
switch failure

It occurs when the flue gas flow meter is faulty (signal present with the 
fan off). 

If normal conditions are restored the boiler 
restarts without having to be reset (1)

12
Storage tank probe 

anomaly
The board detects an anomaly on the storage tank probe.

The boiler cannot produce domestic hot 
water, domestic water heating is carried 
out by the solar system and Pdc (1).

13 Flue flow meter out 
of range The board detects a malfunction on the flow meter fumes.

If normal conditions are restored the boiler 
restarts without having to be reset (1)

15 Configuration error If the board detects an anomaly or incongruity on the electric wiring, the 
boiler will not start.

If normal conditions are restored the boiler 
restarts without having to be reset. The 
defect may be due to the failure of the flow 
meter fumes detected after a voltage of the 
power supply (1).

17 Fan speed incorrect The board detects an anomaly on the fan and can not control its speed. The boiler continues to function (1).

20 Parasite flame 
block

This occurs in the event of a leak on the detection circuit or anomaly in 
the flame control unit. Press the Reset button (1)

24 Push button control 
panel anomaly The board detects an anomaly on the pushbutton panel.

If normal conditions are restored the 
boiler restarts without having to be reset 
(1).

27
Insufficient circula-
tion

This occurs if there is overheating in the boiler due to insufficient water 
circulating in the primary circuit; the causes can be: 

- low system circulation; check that no shut-off devices are closed on the 
heating circuit and that the system is free of air (deaerated);

- pump blocked; free the pump.

Press the Reset button (1).

31
Loss of remote 
control communi-
cation

This occurs in the event of connection to a non compatible remote control 
or if there is a communication breakdown between boiler and CAR V2 or 
Super CAR remote control.

Power cycle the boiler. If the Remote Con-
trol is still not detected on re-starting the 
boiler will switch to local operating mode, 
i.e. using the controls on the control panel. 
In this case the “CH ON”  function cannot 
be activated. To make the boiler work in “” 
mode in any case, activate the “P33” func-
tion in the “M3” menu (1) (2).

37 Low power supply 
voltage

This occurs when the power supply voltage is lower than the allowed limits 
for the correct boiler operation. 

If normal conditions are restored the boiler 
restarts without having to be reset (1) (2).

38 Loss of flame signal

This occurs when the boiler is ignited correctly and the burner flame 
switches off unexpectedly; a new attempt at ignition is performed and if 
normal conditions are restored, the boiler does not have to be reset (this 
fault can be checked in the list of errors in the “M1” menu only). 

If normal conditions are restored the boiler 
restarts without having to be reset (1) (2).

(1) If the shutdown or fault persists, contact an authorised company (e.g. Authorised Technical After-Sales Service).
(2) this fault is not shown on the  CARV2 and Super CAR display. 
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2.14 ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.
Котел оснащений функцією захисту від за-
мерзання, яка вмикає насос і пальник, коли 
температура води в контурі всередині котла 
опуститься нижче 4 °C і один раз перевищить 
42  °C. Функція захисту від замерзання діє, 
якщо прилад повністю справний у всіх його 
частинах, не знаходиться у стані «блокуван-
ня» і отримує електроживлення від головного 
перемикача, встановленого на літній або 
зимовий режим. Щоб уникнути необхідності 
утримування пристрою в робочому стані на 
випадок довготривалої відсутності, необ-
хідно 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 на-
повнення здійснювалось з відповідним очи-
щенням води для видалення жорсткості, яка 
може призвести до нашаровування вапняку.

В разі роботи режиму нагрівання и порож-
нього контуру ГВП рекомендується вста-
новити мінімальну температуру ГВП (SET).

2.15 ОЧИЩЕННЯ КОРПУСУ.
Для миття обшивки котла використовувати 
м'яку вологу тканину та нейтральні мийні 
засоби. Не використовуйте абразивні засоби 
для чистки або порошки.

2.16 ОСТАТОЧНЕ ВИМКНЕННЯ.
Якщо ви вирішили остаточно вивести з 
експлуатації котел, це має виконати компа-
нія, яка має на це відповідний дозвіл, яка, 
зокрема, перевірить відключення живлення, 
води і палива.

2.10 ВИМИКАННЯ КОТЛА.
Вимкніть котел, натиснувши кнопку « », 
вимкніть зовнішній всеполюсний вимикач 
котла і закрийте газовий кран на вході при-
строї. Не залишати котел підключеним без 
необхідності, коли він не використовується 
протягом тривалого часу.

2.11 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. 2-8).

Примітка: після виконання цієї операції 
закрийте кран. 
Якщо тиск підвищується до 3 бар, може 
спрацювати запобіжний клапан.
В такому разі відібрати воду через один з кла-
панів-сифонів для повітря, щоб знизити тиск 
до 1 бару, або викликати техніків з уповно-
важеної Служби технічного обслуговування.

Якщо часто виникають втрати тиску, звер-
ніться за допомогою до кваліфікованої 
компанії, оскільки обов’язково слід усунути 
втрати води в системі.

2.12 СПОРОЖНЕННЯ СИСТЕМИ.
Для випорожнення системи скористатися 
відповідним краном випорожнення (Мал. 
2-8).
При цьому кран для заповнення має бути 
закритим.

2.13 ЗЛИВ ВОДОНАГРІВАЧА.
Для виконання операції зливу бойлера 
відкрийте зливний кран бойлера (мал. 2-8).

Примітка: до цього закрийте кран подачі 
холодної води і відкрийте будь-який водо-
провідний кран ГВП, щоб в бойлер пішло 
повітря.

ВИД ЗНИЗУ
 1 - Кран опорожнення бойлера
 2 - Кран подачі холодної води
 3 - Газовий кран
 4 - Кран зливу системи
 5 - Кран заповнення системи
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випорожнити систему виробництва гарячої 
води для домашніх потреб. У разі, якщо котел 
часто спорожнюється, необхідно, щоб на-
повнення здійснювалось з відповідним очи-
щенням води для видалення жорсткості, яка 
може призвести до нашаровування вапняку.

В разі роботи режиму нагрівання и порож-
нього контуру ГВП рекомендується вста-
новити мінімальну температуру ГВП (SET).

2.15 ОЧИЩЕННЯ КОРПУСУ.
Для миття обшивки котла використовувати 
м'яку вологу тканину та нейтральні мийні 
засоби. Не використовуйте абразивні засоби 
для чистки або порошки.

2.16 ОСТАТОЧНЕ ВИМКНЕННЯ.
Якщо ви вирішили остаточно вивести з 
експлуатації котел, це має виконати компа-
нія, яка має на це відповідний дозвіл, яка, 
зокрема, перевірить відключення живлення, 
води і палива.

2.10 ВИМИКАННЯ КОТЛА.
Вимкніть котел, натиснувши кнопку « », 
вимкніть зовнішній всеполюсний вимикач 
котла і закрийте газовий кран на вході при-
строї. Не залишати котел підключеним без 
необхідності, коли він не використовується 
протягом тривалого часу.

2.11 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. 2-8).

Примітка: після виконання цієї операції 
закрийте кран. 
Якщо тиск підвищується до 3 бар, може 
спрацювати запобіжний клапан.
В такому разі відібрати воду через один з кла-
панів-сифонів для повітря, щоб знизити тиск 
до 1 бару, або викликати техніків з уповно-
важеної Служби технічного обслуговування.

Якщо часто виникають втрати тиску, звер-
ніться за допомогою до кваліфікованої 
компанії, оскільки обов’язково слід усунути 
втрати води в системі.

2.12 СПОРОЖНЕННЯ СИСТЕМИ.
Для випорожнення системи скористатися 
відповідним краном випорожнення (Мал. 
2-8).
При цьому кран для заповнення має бути 
закритим.

2.13 ЗЛИВ ВОДОНАГРІВАЧА.
Для виконання операції зливу бойлера 
відкрийте зливний кран бойлера (мал. 2-8).

Примітка: до цього закрийте кран подачі 
холодної води і відкрийте будь-який водо-
провідний кран ГВП, щоб в бойлер пішло 
повітря.

ВИД ЗНИЗУ
 1 - Кран опорожнення бойлера
 2 - Кран подачі холодної води
 3 - Газовий кран
 4 - Кран зливу системи
 5 - Кран заповнення системи
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2.14 ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.
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опуститься нижче 4 °C і один раз перевищить 
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2.7 APAGADO DE LA CALDERA.
Para apagar la caldera pulsar el botón “ ”, apa-
gar el interruptor onnipolar externo a la caldera 
y cerrar la llave de paso del gas situada antes de 
la entrada del aparato. No dejar la caldera inútil-
mente encendida si no debe ser utilizada durante 
un periodo largo.

2.8 RESTABLECIMIENTO DE LA 
PRESIÓN DE LA INSTALACIÓN 
DE CALEFACCIÓN.

Controlar periódicamente la presión del agua 
de la instalación. La aguja del manómetro de la 
caldera debe indicar un valor entre 1 y 1,2 bar. Si 
la presión es inferior a 1 bar (con la instalación fría) 
es necesario reponer agua a través del grifo situado 
en la parte inferior de la caldera (Fig. 2-8).
Importante: cerrar el grifo cuando se haya fina-
lizado la operación. Si la presión llega a valores 
cercanos a 3 bar, existe el riesgo que actúe la vál-
vula de seguridad. En ese caso, quite agua con una 
válvula de purga de aire de un radiador hasta que 
la presión vuelva a colocarse en 1 bar o solicite la 
intervención de una empresa habilitada.
Si las bajadas de presión son frecuentes, solicite 
la intervención de una empresa habilitada, ya 
que hay que eliminar posibles pérdidas en la 
instalación.

2.9 VACIADO DE LA INSTALACIÓN.
Para realizar la operación de vaciado de la caldera, 
abrir el correspondiente grifo de vaciado (Fig. 2-8).
Antes de efectuar esta operación, comprobar que 
el grifo de llenado esté cerrado.

2.10 VACIADO DEL ACUMULADOR.
Para vaciar el acumulador es necesario abrir el 
correspondiente grifo de vaciado (Fig. 2-8).

Importante: antes de efectuar esta operación, 
cerrar el grifo de entrada de agua fría a la caldera 
y abrir un grifo cualquiera de la instalación de 
agua caliente sanitaria para que pueda entrar aire 
en el acumulador.

2.11 PROTECCIÓN ANTIHIELO.
La caldera dispone de serie de una función an-
tihielo que pone en funcionamiento la bomba 
y el quemador cuando la temperatura del agua 
de la instalación de calefacción que está dentro 
de la caldera baja por debajo de 4°C, parándose 
cuando se superan los 42°C.  La función antihielo 
sólo está garantizada si todas las partes del aparato 
funcionan correctamente, sin estar en estado de 
“bloqueo”, y está alimentado eléctricamente con 
el interruptor general colocado en Verano o In-
vierno. Para evitar mantener en funcionamiento 
la instalación, en caso de una hipotética ausencia 
prolongada, es necesario vaciar completamente 
la instalación o añadir al agua de la instalación de 
calefacción productos anticongelantes. En ambos 
casos, el circuito sanitario de la caldera debe ser 
vaciado. En instalaciones que deban ser vaciadas 
frecuentemente, es indispensable reabastecerlas 
con agua tratada para eliminar la dureza, que 
puede producir incrustaciones calcáreas.

En caso de funcionamiento en modo calefacción y 
circuito sanitario vacío, se recomienda configurar 
la temperatura del agua sanitaria (SET) al mínimo.

2.12 LIMPIEZA DEL REVESTIMIENTO.
Para limpiar la carcasa de la caldera, usar paños 
húmedos y jabón neutro. No usar detergentes 
abrasivos o en polvo.

2.13 DESACTIVACIÓN DEFINITIVA.
Si se decide desactivar definitivamente la caldera, 
encargue las operaciones correspondientes a una 
empresa habilitada asegurándose, entre otras co-
sas, de que se hayan desenchufado las conexiones 
eléctricas, de agua y de combustible.

VISTA INFERIORE
1 - Grifo de vaciado acumulador
2 - Grifo de entrada de agua fría
3 - Llave de paso del gas
4 - Grifo de vaciado instalación
5 - Grifo de llenado instalación
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ВИД СНИЗУ
 1 - Кран для слива 

воды из бойлера
 2 - Кран входа холодной воды
 3 - Газовый кран
 4 - Кран для слива 

воды из установки
 5 - Кран для заливки 

бойлера водой

2.7 ВЫКЛЮЧЕНИЕ БОЙЛЕРА.
Выключить бойлер нажатием на кнопку“ ”,  
отключить внешний однополюсный выключатель 
б ой л е р а  и  з а к ры т ь  г а з ов ы й  к р а н , 
установленный перед агрегатом. Если бойлер 
не используется в течение длительного 
времени, не оставляйте его включенным.

2.8 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В 
ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ.

Периодически контролируйте давление воды 
в системе. Стрелка манометра на 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 2-8 )
Примечание:после выполнения этой 
операции закройте кран. Если давление 
доходит до величины около 3 бар появляе 
тся риск срабатывания предохранительного 
клапана. 
В этом случае необходимо слить воду на 
одном из вантуз-клапанов воздуха на тепло-
вом сифоне, пока температура не достигнет 
давления 1 бар или обатиться в уполномо-
ченную компанию.

Если наблюдаются частые случаи падения 
давления, следует обратиться за помощью к 
квалифицированному специалисту, так как 
необходимо устранить возможные утечки.

2.9 СЛИВ ВОДЫ ИЗ УСТАНОВКИ.
Для слива воды из установки используйте 
сливной Кран (Илл. 2-8). Перед тем, как вы-
полнить эту операцию, убедитесь в том, что 
закрыт кран заливки воды.

2.10 СЛИВ ВОДЫ ИЗ БОЙЛЕРА.
Для слива воды из бойлера используйте спе-
циальный сливной Кран (Fig. 2-8).
Примечание: перед тем как произвести на-
стоящюю операцию, закрыть кран заливки 
холодной воды в бойлер и открыть любой 
кран горячей воды сантехнической установ-
ки, для доступа воздуха в бойлер. 

2.11 ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕЗАМЕРЗАНИЯ.
Бойлер оборудован системой защиты от 
перемерзания, которая приводит в действие 
насос и горелку в том случае, когда темпе-
ратура воды отопительной системы внутри 
бойлера опускается ниже 4°C, и отключается 
при превышении температуры 42°C. Функ-
ционирование системы защиты от перемер-
зания 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 предполага-
емого 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 не-
обходимой обработке с целью ее умягчения, 
потому что слишком жесткая вода может 
привести к отложениям водяного камня.
При работе в режиме отопления и при пустом 
тракте сантехнической воды, рекомендуется 
установить минимальную температуру сан-
технической воды  (SET).

2.12 ОЧИСТКА ВНЕШНЕЙ ОБОЛОЧКИ.
Для очистки внешней оболочки бойлера ис-
пользовать влажнуб материю и нейтаральное 
моющее средство. Не использовать аброзив-
ные и порошковые моющие средства.

2.13 ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
ОТКЛЮЧЕНИЕ.

В случае принятия решения об окончатель-
ном отключении котла, отключение должно 
быть выполнено квалифицированным персо-
налом, убедиться при этом, что аппарат от-
ключен от газовой магистрали, водопровода 
и сети электропитания.
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2.7 ВЫКЛЮЧЕНИЕ БОЙЛЕРА.
Выключить бойлер нажатием на кнопку“ ”,  
отключить внешний однополюсный выключатель 
б ой л е р а  и  з а к ры т ь  г а з ов ы й  к р а н , 
установленный перед агрегатом. Если бойлер 
не используется в течение длительного 
времени, не оставляйте его включенным.

2.8 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В 
ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ.

Периодически контролируйте давление воды 
в системе. Стрелка манометра на 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 2-8 )
Примечание:после выполнения этой 
операции закройте кран. Если давление 
доходит до величины около 3 бар появляе 
тся риск срабатывания предохранительного 
клапана. 
В этом случае необходимо слить воду на 
одном из вантуз-клапанов воздуха на тепло-
вом сифоне, пока температура не достигнет 
давления 1 бар или обатиться в уполномо-
ченную компанию.

Если наблюдаются частые случаи падения 
давления, следует обратиться за помощью к 
квалифицированному специалисту, так как 
необходимо устранить возможные утечки.

2.9 СЛИВ ВОДЫ ИЗ УСТАНОВКИ.
Для слива воды из установки используйте 
сливной Кран (Илл. 2-8). Перед тем, как вы-
полнить эту операцию, убедитесь в том, что 
закрыт кран заливки воды.

2.10 СЛИВ ВОДЫ ИЗ БОЙЛЕРА.
Для слива воды из бойлера используйте спе-
циальный сливной Кран (Fig. 2-8).
Примечание: перед тем как произвести на-
стоящюю операцию, закрыть кран заливки 
холодной воды в бойлер и открыть любой 
кран горячей воды сантехнической установ-
ки, для доступа воздуха в бойлер. 

2.11 ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕЗАМЕРЗАНИЯ.
Бойлер оборудован системой защиты от 
перемерзания, которая приводит в действие 
насос и горелку в том случае, когда темпе-
ратура воды отопительной системы внутри 
бойлера опускается ниже 4°C, и отключается 
при превышении температуры 42°C. Функ-
ционирование системы защиты от перемер-
зания 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 предполага-
емого 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 не-
обходимой обработке с целью ее умягчения, 
потому что слишком жесткая вода может 
привести к отложениям водяного камня.
При работе в режиме отопления и при пустом 
тракте сантехнической воды, рекомендуется 
установить минимальную температуру сан-
технической воды  (SET).

2.12 ОЧИСТКА ВНЕШНЕЙ ОБОЛОЧКИ.
Для очистки внешней оболочки бойлера ис-
пользовать влажнуб материю и нейтаральное 
моющее средство. Не использовать аброзив-
ные и порошковые моющие средства.

2.13 ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
ОТКЛЮЧЕНИЕ.

В случае принятия решения об окончатель-
ном отключении котла, отключение должно 
быть выполнено квалифицированным персо-
налом, убедиться при этом, что аппарат от-
ключен от газовой магистрали, водопровода 
и сети электропитания.
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2.7 BOILER SHUTDOWN.
Switch the boiler off by pressing the “ ”,  button, 
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.

2.8 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. 2-8).
N.B.: close the valve afterwards.
If pressure values reach around 3 bar the safety 
valve may be activated.
In this case, remove water from an air vent valve 
of a radiator until 1 bar is reached or ask for as-
sistance from an authorised company.

If frequent pressure drops should occur, ask an 
authorised company for assistance to eliminate 
the possible system leakage.

2.9 DRAINING THE SYSTEM.
To drain the boiler, use the special drain cock 
(Fig. 2-8)
Before draining, ensure that the filling cock is 
closed.

2.10 EMPTYING THE BOILER.
In order to empty the boiler, act on the relevant 
boiler drain cock (Fig. 2-8).

N.B.: before carrying out this operation, close the 
boiler cold water entry valve and open any hot 
water cock on the domestic water plant in order 
to allow the entry of air into the boiler.

2.11 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 suit-
ably treated water to eliminate hardness that can 
cause lime-scale.

In the case of functioning in heating mode and 
domestic circuit empty it is recommended to set 
the temperature of the domestic hot water(SET) 
at minimum.

2.12 CASE CLEANING.
Use damp cloths and neutral detergent to clean 
the boiler casing. Never use abrasive or powder 
detergents.

2.13 DECOMMISSIONING.
In the event of permanent shutdown of the boiler, 
contact professional personnel for the procedures 
and ensure that the electrical, water and gas sup-
ply 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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меню і підтверджує вибір параметрів. Натис-
кання кнопки «C» дозволяє повернутись на 
один рівень.

Рівень 
1° Кнопка Рівень 2° Кнопка Рівень 3° Кнопка Опис

M1
D 

 C

P11 D 

 C

Відображає версію програмного забезпечення керування елек-
тронною платою, встановленою у котлі

P12 Відображає загальний час роботи котла
P13 Відображає номер ввімкнення пальника

P14
(з опціональ-

ним зовнішнім 
зондом)

- - -
(без опціональ-
ного зовнішньо-

го зонда)

D 

 C

P14/A Відображає фактичну температуру зовнішнього повітря (за наяв-
ності опціонального зовнішнього зонда)

P14/B Відображає мінімальну зареєстровану температуру зовнішнього 
повітря (за наявності опціонального зовнішнього зонда)

P14/C Відображає максимальну зареєстровану температуру зовнішньо-
го повітря (за наявності опціонального зовнішнього зонда)

RESET

D 
X). 

вибір

 C

При натисканні кнопки «D» виміряні температури MIN і MAX 
скидаються

P15

D 

 C

Не показано на даній моделі котла

P17 Відображає відсоток миттєвої швидкості обертання вентилятора 
(від 0 до 100%)

P19

Відображає останні 5 подій, які привели до відключення котла. 
Індикатор (6) вказує порядковий номер від 1 до 5, а індикатор (7) 
— код помилки.
Повторне натискання кнопки «D» виводить час роботи і номер 
ввімкнення, при якому відбулася відмова

техників, тому для входу потрібний код 
доступу (див. главу «Технічне обслугову-
вання»).

При повороті перемикача температури на-
грівання (3) елементи меню прокручуються, 
натискання кнопки «D» відкриває різні рівні 

2.17 МЕНЮ ПАРАМЕТРИ
Натиснувши кнопку «D», можна отримати 
доступ до меню, поділеного на три основні 
частини:
- Інформація «M1»
- Налаштування «M3»
- меню конфігурації «M5» зарезервовані для 

- Поверніть перемикач «3» до пункту « LINGUA 
(МОВА)».

- Натисніть кнопку «D» для підтвердження.
- Поверніть перемикач «3» до пункту «A1».
- Натисніть кнопку «D» для підтвердження.
З цього моменту на екрані на міжнародній мові 
відображаються пункти, наведені в таблицях 
меню.

налаштування.
- Поверніть перемикач «3» до пункт у 

«1>PERSONAL (НАЛАШТУВАННЯ)».
- Натисніть кнопку «D» для підтвердження.
- Поверніть перемикач «3» до пункту «DATI 

(ДАНІ)».
- Натисніть кнопку «D» для підтвердження.

Рівень 
1° Кнопка Рівень 2° Кнопка Рівень 3° Кнопка Рівень 4° Кнопка Опис

M3
D 

 C

P31
D 

 C

1 - AUTO - 
АВТОМАТИЧНО

За 
замовчуванням D 

X). 
вибір
 C

Дисплей загоряється, коли вмикається пальник і 
при доступі до команд, в продовжує світитись впро-
довж 5 секунд після останньої виконаної операції

ON :дисплей підсвічується постійно.

- OFF:
Дисплей світиться лише при доступі до команд 
і продовжує світитись впродовж 5 секунд після 
виконання останньої операції

P32
D 

 C

P32/A
D 

 C

P32/A.1

D 
X).

вибір

 C

Індикатор (7) відображає температуру на виході з 
первинного теплообмінника

P32/А.2 Індикатор (7) відображає поточну зовнішню темпе-
ратуру (за опцвонального зовнішнього зонда)

Р32/B
D 

 C

ENGLISH Всі описи надані італійською

А1
(за 

замовчанням)
Всі описи надані на мові 

P33
D 

 C

- OFF:
D 

X).

вибір

 C

В зимовому режимі можливо активувати функцію 
обігріву приміщення, якщо вимкнено дистанційне 
керування чи кімнатний термостатON

RESET

D 
X). 

вибір

 C

При натисканні на кнопку «D» виконані налашту-
вання шляхом скидаються відновлення заводських 
налаштувань за замовчанням

Меню налаштування «M3». В цьому меню 
містяться всі налаштовувані параметри роботи. 
(Перший пункт різних опцій, що відображають-
ся в параметрі, є значенням за замовчанням).

Увага: якщо потрібно встановити міжнародну 
мову (A1), виконайте такі дії:
- Натисніть кнопку «D», щоб ввійти в меню 

Інформаційне меню «M1». В даному меню є різні відомості про роботу котла:
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меню і підтверджує вибір параметрів. Натис-
кання кнопки «C» дозволяє повернутись на 
один рівень.

Рівень 
1° Кнопка Рівень 2° Кнопка Рівень 3° Кнопка Опис

M1
D 

 C

P11 D 

 C

Відображає версію програмного забезпечення керування елек-
тронною платою, встановленою у котлі

P12 Відображає загальний час роботи котла
P13 Відображає номер ввімкнення пальника

P14
(з опціональ-

ним зовнішнім 
зондом)

- - -
(без опціональ-
ного зовнішньо-

го зонда)

D 

 C

P14/A Відображає фактичну температуру зовнішнього повітря (за наяв-
ності опціонального зовнішнього зонда)

P14/B Відображає мінімальну зареєстровану температуру зовнішнього 
повітря (за наявності опціонального зовнішнього зонда)

P14/C Відображає максимальну зареєстровану температуру зовнішньо-
го повітря (за наявності опціонального зовнішнього зонда)

RESET

D 
X). 

вибір

 C

При натисканні кнопки «D» виміряні температури MIN і MAX 
скидаються

P15

D 

 C

Не показано на даній моделі котла

P17 Відображає відсоток миттєвої швидкості обертання вентилятора 
(від 0 до 100%)

P19

Відображає останні 5 подій, які привели до відключення котла. 
Індикатор (6) вказує порядковий номер від 1 до 5, а індикатор (7) 
— код помилки.
Повторне натискання кнопки «D» виводить час роботи і номер 
ввімкнення, при якому відбулася відмова

техників, тому для входу потрібний код 
доступу (див. главу «Технічне обслугову-
вання»).

При повороті перемикача температури на-
грівання (3) елементи меню прокручуються, 
натискання кнопки «D» відкриває різні рівні 

2.17 МЕНЮ ПАРАМЕТРИ
Натиснувши кнопку «D», можна отримати 
доступ до меню, поділеного на три основні 
частини:
- Інформація «M1»
- Налаштування «M3»
- меню конфігурації «M5» зарезервовані для 

- Поверніть перемикач «3» до пункту « LINGUA 
(МОВА)».

- Натисніть кнопку «D» для підтвердження.
- Поверніть перемикач «3» до пункту «A1».
- Натисніть кнопку «D» для підтвердження.
З цього моменту на екрані на міжнародній мові 
відображаються пункти, наведені в таблицях 
меню.

налаштування.
- Поверніть перемикач «3» до пункт у 

«1>PERSONAL (НАЛАШТУВАННЯ)».
- Натисніть кнопку «D» для підтвердження.
- Поверніть перемикач «3» до пункту «DATI 

(ДАНІ)».
- Натисніть кнопку «D» для підтвердження.

Рівень 
1° Кнопка Рівень 2° Кнопка Рівень 3° Кнопка Рівень 4° Кнопка Опис

M3
D 

 C

P31
D 

 C

1 - AUTO - 
АВТОМАТИЧНО

За 
замовчуванням D 

X). 
вибір
 C

Дисплей загоряється, коли вмикається пальник і 
при доступі до команд, в продовжує світитись впро-
довж 5 секунд після останньої виконаної операції

ON :дисплей підсвічується постійно.

- OFF:
Дисплей світиться лише при доступі до команд 
і продовжує світитись впродовж 5 секунд після 
виконання останньої операції

P32
D 

 C

P32/A
D 

 C

P32/A.1

D 
X).

вибір

 C

Індикатор (7) відображає температуру на виході з 
первинного теплообмінника

P32/А.2 Індикатор (7) відображає поточну зовнішню темпе-
ратуру (за опцвонального зовнішнього зонда)

Р32/B
D 

 C

ENGLISH Всі описи надані італійською

А1
(за 

замовчанням)
Всі описи надані на мові 

P33
D 

 C

- OFF:
D 

X).

вибір

 C

В зимовому режимі можливо активувати функцію 
обігріву приміщення, якщо вимкнено дистанційне 
керування чи кімнатний термостатON

RESET

D 
X). 

вибір

 C

При натисканні на кнопку «D» виконані налашту-
вання шляхом скидаються відновлення заводських 
налаштувань за замовчанням

Меню налаштування «M3». В цьому меню 
містяться всі налаштовувані параметри роботи. 
(Перший пункт різних опцій, що відображають-
ся в параметрі, є значенням за замовчанням).

Увага: якщо потрібно встановити міжнародну 
мову (A1), виконайте такі дії:
- Натисніть кнопку «D», щоб ввійти в меню 

Інформаційне меню «M1». В даному меню є різні відомості про роботу котла:
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меню і підтверджує вибір параметрів. Натис-
кання кнопки «C» дозволяє повернутись на 
один рівень.

Рівень 
1° Кнопка Рівень 2° Кнопка Рівень 3° Кнопка Опис

M1
D 

 C

P11 D 

 C

Відображає версію програмного забезпечення керування елек-
тронною платою, встановленою у котлі

P12 Відображає загальний час роботи котла
P13 Відображає номер ввімкнення пальника

P14
(з опціональ-

ним зовнішнім 
зондом)

- - -
(без опціональ-
ного зовнішньо-

го зонда)

D 

 C

P14/A Відображає фактичну температуру зовнішнього повітря (за наяв-
ності опціонального зовнішнього зонда)

P14/B Відображає мінімальну зареєстровану температуру зовнішнього 
повітря (за наявності опціонального зовнішнього зонда)

P14/C Відображає максимальну зареєстровану температуру зовнішньо-
го повітря (за наявності опціонального зовнішнього зонда)

RESET

D 
X). 

вибір

 C

При натисканні кнопки «D» виміряні температури MIN і MAX 
скидаються

P15

D 

 C

Не показано на даній моделі котла

P17 Відображає відсоток миттєвої швидкості обертання вентилятора 
(від 0 до 100%)

P19

Відображає останні 5 подій, які привели до відключення котла. 
Індикатор (6) вказує порядковий номер від 1 до 5, а індикатор (7) 
— код помилки.
Повторне натискання кнопки «D» виводить час роботи і номер 
ввімкнення, при якому відбулася відмова

техників, тому для входу потрібний код 
доступу (див. главу «Технічне обслугову-
вання»).

При повороті перемикача температури на-
грівання (3) елементи меню прокручуються, 
натискання кнопки «D» відкриває різні рівні 

2.17 МЕНЮ ПАРАМЕТРИ
Натиснувши кнопку «D», можна отримати 
доступ до меню, поділеного на три основні 
частини:
- Інформація «M1»
- Налаштування «M3»
- меню конфігурації «M5» зарезервовані для 

- Поверніть перемикач «3» до пункту « LINGUA 
(МОВА)».

- Натисніть кнопку «D» для підтвердження.
- Поверніть перемикач «3» до пункту «A1».
- Натисніть кнопку «D» для підтвердження.
З цього моменту на екрані на міжнародній мові 
відображаються пункти, наведені в таблицях 
меню.

налаштування.
- Поверніть перемикач «3» до пункт у 

«1>PERSONAL (НАЛАШТУВАННЯ)».
- Натисніть кнопку «D» для підтвердження.
- Поверніть перемикач «3» до пункту «DATI 

(ДАНІ)».
- Натисніть кнопку «D» для підтвердження.

Рівень 
1° Кнопка Рівень 2° Кнопка Рівень 3° Кнопка Рівень 4° Кнопка Опис

M3
D 

 C

P31
D 

 C

1 - AUTO - 
АВТОМАТИЧНО

За 
замовчуванням D 

X). 
вибір
 C

Дисплей загоряється, коли вмикається пальник і 
при доступі до команд, в продовжує світитись впро-
довж 5 секунд після останньої виконаної операції

ON :дисплей підсвічується постійно.

- OFF:
Дисплей світиться лише при доступі до команд 
і продовжує світитись впродовж 5 секунд після 
виконання останньої операції

P32
D 

 C

P32/A
D 

 C

P32/A.1

D 
X).

вибір

 C

Індикатор (7) відображає температуру на виході з 
первинного теплообмінника

P32/А.2 Індикатор (7) відображає поточну зовнішню темпе-
ратуру (за опцвонального зовнішнього зонда)

Р32/B
D 

 C

ENGLISH Всі описи надані італійською

А1
(за 

замовчанням)
Всі описи надані на мові 

P33
D 

 C

- OFF:
D 

X).

вибір

 C

В зимовому режимі можливо активувати функцію 
обігріву приміщення, якщо вимкнено дистанційне 
керування чи кімнатний термостатON

RESET

D 
X). 

вибір

 C

При натисканні на кнопку «D» виконані налашту-
вання шляхом скидаються відновлення заводських 
налаштувань за замовчанням

Меню налаштування «M3». В цьому меню 
містяться всі налаштовувані параметри роботи. 
(Перший пункт різних опцій, що відображають-
ся в параметрі, є значенням за замовчанням).

Увага: якщо потрібно встановити міжнародну 
мову (A1), виконайте такі дії:
- Натисніть кнопку «D», щоб ввійти в меню 

Інформаційне меню «M1». В даному меню є різні відомості про роботу котла:
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меню і підтверджує вибір параметрів. Натис-
кання кнопки «C» дозволяє повернутись на 
один рівень.

Рівень 
1° Кнопка Рівень 2° Кнопка Рівень 3° Кнопка Опис

M1
D 

 C

P11 D 

 C

Відображає версію програмного забезпечення керування елек-
тронною платою, встановленою у котлі

P12 Відображає загальний час роботи котла
P13 Відображає номер ввімкнення пальника

P14
(з опціональ-

ним зовнішнім 
зондом)

- - -
(без опціональ-
ного зовнішньо-

го зонда)

D 

 C

P14/A Відображає фактичну температуру зовнішнього повітря (за наяв-
ності опціонального зовнішнього зонда)

P14/B Відображає мінімальну зареєстровану температуру зовнішнього 
повітря (за наявності опціонального зовнішнього зонда)

P14/C Відображає максимальну зареєстровану температуру зовнішньо-
го повітря (за наявності опціонального зовнішнього зонда)

RESET

D 
X). 

вибір

 C

При натисканні кнопки «D» виміряні температури MIN і MAX 
скидаються

P15

D 

 C

Не показано на даній моделі котла

P17 Відображає відсоток миттєвої швидкості обертання вентилятора 
(від 0 до 100%)

P19

Відображає останні 5 подій, які привели до відключення котла. 
Індикатор (6) вказує порядковий номер від 1 до 5, а індикатор (7) 
— код помилки.
Повторне натискання кнопки «D» виводить час роботи і номер 
ввімкнення, при якому відбулася відмова

техників, тому для входу потрібний код 
доступу (див. главу «Технічне обслугову-
вання»).

При повороті перемикача температури на-
грівання (3) елементи меню прокручуються, 
натискання кнопки «D» відкриває різні рівні 

2.17 МЕНЮ ПАРАМЕТРИ
Натиснувши кнопку «D», можна отримати 
доступ до меню, поділеного на три основні 
частини:
- Інформація «M1»
- Налаштування «M3»
- меню конфігурації «M5» зарезервовані для 

- Поверніть перемикач «3» до пункту « LINGUA 
(МОВА)».

- Натисніть кнопку «D» для підтвердження.
- Поверніть перемикач «3» до пункту «A1».
- Натисніть кнопку «D» для підтвердження.
З цього моменту на екрані на міжнародній мові 
відображаються пункти, наведені в таблицях 
меню.

налаштування.
- Поверніть перемикач «3» до пункт у 

«1>PERSONAL (НАЛАШТУВАННЯ)».
- Натисніть кнопку «D» для підтвердження.
- Поверніть перемикач «3» до пункту «DATI 

(ДАНІ)».
- Натисніть кнопку «D» для підтвердження.

Рівень 
1° Кнопка Рівень 2° Кнопка Рівень 3° Кнопка Рівень 4° Кнопка Опис

M3
D 

 C

P31
D 

 C

1 - AUTO - 
АВТОМАТИЧНО

За 
замовчуванням D 

X). 
вибір
 C

Дисплей загоряється, коли вмикається пальник і 
при доступі до команд, в продовжує світитись впро-
довж 5 секунд після останньої виконаної операції

ON :дисплей підсвічується постійно.

- OFF:
Дисплей світиться лише при доступі до команд 
і продовжує світитись впродовж 5 секунд після 
виконання останньої операції

P32
D 

 C

P32/A
D 

 C

P32/A.1

D 
X).

вибір

 C

Індикатор (7) відображає температуру на виході з 
первинного теплообмінника

P32/А.2 Індикатор (7) відображає поточну зовнішню темпе-
ратуру (за опцвонального зовнішнього зонда)

Р32/B
D 

 C

ENGLISH Всі описи надані італійською

А1
(за 

замовчанням)
Всі описи надані на мові 

P33
D 

 C

- OFF:
D 

X).

вибір

 C

В зимовому режимі можливо активувати функцію 
обігріву приміщення, якщо вимкнено дистанційне 
керування чи кімнатний термостатON

RESET

D 
X). 

вибір

 C

При натисканні на кнопку «D» виконані налашту-
вання шляхом скидаються відновлення заводських 
налаштувань за замовчанням

Меню налаштування «M3». В цьому меню 
містяться всі налаштовувані параметри роботи. 
(Перший пункт різних опцій, що відображають-
ся в параметрі, є значенням за замовчанням).

Увага: якщо потрібно встановити міжнародну 
мову (A1), виконайте такі дії:
- Натисніть кнопку «D», щоб ввійти в меню 

Інформаційне меню «M1». В даному меню є різні відомості про роботу котла:
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меню і підтверджує вибір параметрів. Натис-
кання кнопки «C» дозволяє повернутись на 
один рівень.

Рівень 
1° Кнопка Рівень 2° Кнопка Рівень 3° Кнопка Опис

M1
D 

 C

P11 D 

 C

Відображає версію програмного забезпечення керування елек-
тронною платою, встановленою у котлі

P12 Відображає загальний час роботи котла
P13 Відображає номер ввімкнення пальника

P14
(з опціональ-

ним зовнішнім 
зондом)

- - -
(без опціональ-
ного зовнішньо-

го зонда)

D 

 C

P14/A Відображає фактичну температуру зовнішнього повітря (за наяв-
ності опціонального зовнішнього зонда)

P14/B Відображає мінімальну зареєстровану температуру зовнішнього 
повітря (за наявності опціонального зовнішнього зонда)

P14/C Відображає максимальну зареєстровану температуру зовнішньо-
го повітря (за наявності опціонального зовнішнього зонда)

RESET

D 
X). 

вибір

 C

При натисканні кнопки «D» виміряні температури MIN і MAX 
скидаються

P15

D 

 C

Не показано на даній моделі котла

P17 Відображає відсоток миттєвої швидкості обертання вентилятора 
(від 0 до 100%)

P19

Відображає останні 5 подій, які привели до відключення котла. 
Індикатор (6) вказує порядковий номер від 1 до 5, а індикатор (7) 
— код помилки.
Повторне натискання кнопки «D» виводить час роботи і номер 
ввімкнення, при якому відбулася відмова

техників, тому для входу потрібний код 
доступу (див. главу «Технічне обслугову-
вання»).

При повороті перемикача температури на-
грівання (3) елементи меню прокручуються, 
натискання кнопки «D» відкриває різні рівні 

2.17 МЕНЮ ПАРАМЕТРИ
Натиснувши кнопку «D», можна отримати 
доступ до меню, поділеного на три основні 
частини:
- Інформація «M1»
- Налаштування «M3»
- меню конфігурації «M5» зарезервовані для 

- Поверніть перемикач «3» до пункту « LINGUA 
(МОВА)».

- Натисніть кнопку «D» для підтвердження.
- Поверніть перемикач «3» до пункту «A1».
- Натисніть кнопку «D» для підтвердження.
З цього моменту на екрані на міжнародній мові 
відображаються пункти, наведені в таблицях 
меню.

налаштування.
- Поверніть перемикач «3» до пункт у 

«1>PERSONAL (НАЛАШТУВАННЯ)».
- Натисніть кнопку «D» для підтвердження.
- Поверніть перемикач «3» до пункту «DATI 

(ДАНІ)».
- Натисніть кнопку «D» для підтвердження.

Рівень 
1° Кнопка Рівень 2° Кнопка Рівень 3° Кнопка Рівень 4° Кнопка Опис

M3
D 

 C

P31
D 

 C

1 - AUTO - 
АВТОМАТИЧНО

За 
замовчуванням D 

X). 
вибір
 C

Дисплей загоряється, коли вмикається пальник і 
при доступі до команд, в продовжує світитись впро-
довж 5 секунд після останньої виконаної операції

ON :дисплей підсвічується постійно.

- OFF:
Дисплей світиться лише при доступі до команд 
і продовжує світитись впродовж 5 секунд після 
виконання останньої операції

P32
D 

 C

P32/A
D 

 C

P32/A.1

D 
X).

вибір

 C

Індикатор (7) відображає температуру на виході з 
первинного теплообмінника

P32/А.2 Індикатор (7) відображає поточну зовнішню темпе-
ратуру (за опцвонального зовнішнього зонда)

Р32/B
D 

 C

ENGLISH Всі описи надані італійською

А1
(за 

замовчанням)
Всі описи надані на мові 

P33
D 

 C

- OFF:
D 

X).

вибір

 C

В зимовому режимі можливо активувати функцію 
обігріву приміщення, якщо вимкнено дистанційне 
керування чи кімнатний термостатON

RESET

D 
X). 

вибір

 C

При натисканні на кнопку «D» виконані налашту-
вання шляхом скидаються відновлення заводських 
налаштувань за замовчанням

Меню налаштування «M3». В цьому меню 
містяться всі налаштовувані параметри роботи. 
(Перший пункт різних опцій, що відображають-
ся в параметрі, є значенням за замовчанням).

Увага: якщо потрібно встановити міжнародну 
мову (A1), виконайте такі дії:
- Натисніть кнопку «D», щоб ввійти в меню 

Інформаційне меню «M1». В даному меню є різні відомості про роботу котла:
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меню і підтверджує вибір параметрів. Натис-
кання кнопки «C» дозволяє повернутись на 
один рівень.

Рівень 
1° Кнопка Рівень 2° Кнопка Рівень 3° Кнопка Опис

M1
D 

 C

P11 D 

 C

Відображає версію програмного забезпечення керування елек-
тронною платою, встановленою у котлі

P12 Відображає загальний час роботи котла
P13 Відображає номер ввімкнення пальника

P14
(з опціональ-

ним зовнішнім 
зондом)

- - -
(без опціональ-
ного зовнішньо-

го зонда)

D 

 C

P14/A Відображає фактичну температуру зовнішнього повітря (за наяв-
ності опціонального зовнішнього зонда)

P14/B Відображає мінімальну зареєстровану температуру зовнішнього 
повітря (за наявності опціонального зовнішнього зонда)

P14/C Відображає максимальну зареєстровану температуру зовнішньо-
го повітря (за наявності опціонального зовнішнього зонда)

RESET

D 
X). 

вибір

 C

При натисканні кнопки «D» виміряні температури MIN і MAX 
скидаються

P15

D 

 C

Не показано на даній моделі котла

P17 Відображає відсоток миттєвої швидкості обертання вентилятора 
(від 0 до 100%)

P19

Відображає останні 5 подій, які привели до відключення котла. 
Індикатор (6) вказує порядковий номер від 1 до 5, а індикатор (7) 
— код помилки.
Повторне натискання кнопки «D» виводить час роботи і номер 
ввімкнення, при якому відбулася відмова

техників, тому для входу потрібний код 
доступу (див. главу «Технічне обслугову-
вання»).

При повороті перемикача температури на-
грівання (3) елементи меню прокручуються, 
натискання кнопки «D» відкриває різні рівні 

2.17 МЕНЮ ПАРАМЕТРИ
Натиснувши кнопку «D», можна отримати 
доступ до меню, поділеного на три основні 
частини:
- Інформація «M1»
- Налаштування «M3»
- меню конфігурації «M5» зарезервовані для 

- Поверніть перемикач «3» до пункту « LINGUA 
(МОВА)».

- Натисніть кнопку «D» для підтвердження.
- Поверніть перемикач «3» до пункту «A1».
- Натисніть кнопку «D» для підтвердження.
З цього моменту на екрані на міжнародній мові 
відображаються пункти, наведені в таблицях 
меню.

налаштування.
- Поверніть перемикач «3» до пункт у 

«1>PERSONAL (НАЛАШТУВАННЯ)».
- Натисніть кнопку «D» для підтвердження.
- Поверніть перемикач «3» до пункту «DATI 

(ДАНІ)».
- Натисніть кнопку «D» для підтвердження.

Рівень 
1° Кнопка Рівень 2° Кнопка Рівень 3° Кнопка Рівень 4° Кнопка Опис

M3
D 

 C

P31
D 

 C

1 - AUTO - 
АВТОМАТИЧНО

За 
замовчуванням D 

X). 
вибір
 C

Дисплей загоряється, коли вмикається пальник і 
при доступі до команд, в продовжує світитись впро-
довж 5 секунд після останньої виконаної операції

ON :дисплей підсвічується постійно.

- OFF:
Дисплей світиться лише при доступі до команд 
і продовжує світитись впродовж 5 секунд після 
виконання останньої операції

P32
D 

 C

P32/A
D 

 C

P32/A.1

D 
X).

вибір

 C

Індикатор (7) відображає температуру на виході з 
первинного теплообмінника

P32/А.2 Індикатор (7) відображає поточну зовнішню темпе-
ратуру (за опцвонального зовнішнього зонда)

Р32/B
D 

 C

ENGLISH Всі описи надані італійською

А1
(за 

замовчанням)
Всі описи надані на мові 

P33
D 

 C

- OFF:
D 

X).

вибір

 C

В зимовому режимі можливо активувати функцію 
обігріву приміщення, якщо вимкнено дистанційне 
керування чи кімнатний термостатON

RESET

D 
X). 

вибір

 C

При натисканні на кнопку «D» виконані налашту-
вання шляхом скидаються відновлення заводських 
налаштувань за замовчанням

Меню налаштування «M3». В цьому меню 
містяться всі налаштовувані параметри роботи. 
(Перший пункт різних опцій, що відображають-
ся в параметрі, є значенням за замовчанням).

Увага: якщо потрібно встановити міжнародну 
мову (A1), виконайте такі дії:
- Натисніть кнопку «D», щоб ввійти в меню 

Інформаційне меню «M1». В даному меню є різні відомості про роботу котла:
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2.14 MENÚ DE PARÁMETROS E 
INFORMACIÓN.

Al apretar el botón “D” se accede a un menú 
dividido en tres partes principales:
- Información “M1”
- Personalizaciones “M3”

- Configuraciones “M5”. Menú reservado al 
técnico, es necesario un código de acceso (Ver 
capítulo “Encargado de Mantenimiento”).

Girando el selector de temperatura de calefacción 
(3) es posible desplazarse por el menú, presio-
nando el botón “D” se accede a los distintos 

1° Nivel Botón 2° Nivel Botón 3° Nivel Botón Descripción

Menú Información “M1”. Este menú contiene información relativa al funcionamiento de la caldera:

Menú personalizaciones “M3”. Este menú 
contiene información relativa a las opciones de 
funcionamiento personalizables. (La primera op-
ción que aparece para un determinado parámetro 
es la seleccionada por defecto).

1° Nivel Botón 2° Nivel Botón 3° Nivel Botón 4° Nivel Botón Descripción

M
3 D 

 C

P31
D 

 C

AUTO
(Por defecto) D 

para 
seleccionar
 C

El display se ilumina cuando el quemador está 
encendido y cuando se accede a los mandos, 
permanece 5 segundos encendidos finalizada la 
última operación

ON El display siempre está iluminado

OFF
El display se enciende sólo cuando se accede a 
los mandos y permanece 5 segundos encendidos 
finalizada la última operación

P32
D 

 C

P32/A
D 

 C

P32/A.1
D 

para
seleccionar

 C

El indicador (7) muestra la temperatura en salida 
del intercambiador primario

P32/A.2 El indicador (7) muestra la temperatura exterior 
actual (con el accesorio sonda exterior)

P32/B
D 

 C

ITALIANO Todas las descripciones aparecerán en italiano
A1

(Por defecto) Todas las descripciones aparecerán en inglés

P33.
D 

 C

OFF
D 

para

seleccionar

 C

En modo Invierno, con esta función es posible 
activar la función calefacción ambiente incluso 
con el posible mando remoto o TA fuera de 
servicioON

RESET

D 
para 

seleccionar

 C

Pulsando el botón “D” se resetean las persona-
lizaciones y se restablecen los valores originales 
de fábrica

Advertencia: si va a realizar la reparación de la 
lengua internacionales (A1), haga lo siguiente:
- presione el botón “D” para entrar en el menú 

de configuración.
- Gire el dial de “3” hasta “PERSONAL”.
- Presione el botón “D” para su confirmación.
- Gire el dial de “3” hasta “DATI”.

- Presione el botón “D” para su confirmación.
- Gire el dial de “3” hasta “LINGUA”.
- Presione el botón “D” para su confirmación.
- Gire el dial de “3” hasta “A1”.
- Presione el botón “D” para su confirmación.
En este punto, la pantalla mostrará las entradas 
internacionales enumerados en las tablas del 
menú.

M
1 D 

 C

P11 D 

 C

Muestra la versión del software de gestión de la tarjeta electrónica de la caldera

P12 Muestra las horas totales de funcionamiento de la caldera

P13 Muestra el número de encendidos del quemador

P14
(con el accesorio 

sonda exterior 
montado)

- - -
(sin el accesorio 
sonda exterior)

D 

 C

P14/A Muestra la temperatura exterior actual (si está montado el accesorio sonda 
exterior)

P14/B Muestra la temperatura exterior mínima registrada (si está montado el 
accesorio sonda exterior)

P14/C Muestra la temperatura exterior máxima registrada (si está montado el 
accesorio sonda exterior)

RESET

D 
para 

seleccionar

 C

Pulsando el botón “D” se ponen a cero las temperaturas MIN y MAX 
medidas

P15

D 

 C

Ninguna visualización en este modelo de caldera

P17 Muestra el porcentaje de velocidad de rotación instantánea del ventilador 
(de 0 a 100%)

P19

Muestra los últimos 5 eventos que han provocado el paro de la caldera. En 
el indicador (6) aparece el número de orden de 1 a 5, y en el indicador (7) 
el relativo código de error. Pulsando varias veces el botón “D” es posible 
visualizar la hora de funcionamiento y el número de encendido en que ha 
ocurrido la anomalía

niveles del menú y se confirman las selecciones de 
parámetros. Presionando el botón “C” se vuelve 
al nivel inmediatamente anterior.
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Меню информации “M1”. В настоящем меню содержится различная информация, относительно различных функций бойлера:

Меню индивид уа лизир ов ания “M3”.  В 
настоящем меню, находятся все функциональные 
индивидуализированные опции. (первой строкой 
различных опций, всегда является та, что установлена 
по умолчанию).
Внимание: для восстановления интерниционального 
языка (A1), действовать следующим образом:

- нажать на кнопку “D” для доступа в меню 
конфигурации.

повернуть переключатель “3” до появления функции 
“PERSONAL”.

- нажать кнопку “D” для подтверждения.
- повернуть переключатель “3” до появления 

функции “DATI”.
- нажать кнопку “D” для подтверждения.

- повернуть переключатель “3” до появления 
функции “LINGUA”.

- нажать кнопку “D” для подтверждения.
- повернуть переключатель “3” до появления 

функции “A1”.
- нажать кнопку “D” для подтверждения.
Теперь на дисплее в таблицах меню функции будут 

указаны на интернациональном языке.

2.14 МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ И 
ИНФОРМАЦИИ.

При нажатии на кнопку  “D”, происходит 
доступ в меню, разделённого на три основные 
части:
- информация “M1”
- индивидуализация “M3”
- к о н ф и г у р а ц и и  “ M 5 ”  М е н ю , 

предназначеннное для технического 

персонала, для дост упа к которому 
необходим входной код (Смотреть главу 
“Ремонтник”).

При вращении регулятора температуры 
отопления (3) происходит прокру тка 
различных функций меню, при нажатие на 
кнопку “D” происходит доступ в различные 
уровни меню и подтверждается выбор 
параметров.

При нажатие на кнопку “C” происходит 
возврат на 1 уровень.

1°Уровень Кнопка 2°Уровень Кнопка 3°Уровень Кнопка 4°Уровень Кнопка Описание

M3
D 

 C

P31
D 

 C

AUTO
(По 

умолчанию)
D 
x 

выбрать

 C

Дисплей освещается, когда включается горелка 
и когда подаётся какая-либо команда и остаётся 
включенным в течении 5 секунд, после последний 
проведённой операции.

ON Дисплей постоянно остаётся освещённым

OFF
Дисплей освещается только в том случае,  когда подаётся 
какая-либо команда и остаётся включенным в течении 5 
секунд, после последний проведённой операции

P32
D 

 C

P32/A
D 

 C

P32/A.1

D 
x

выбрать

 C

Индикатор (7) отображает температуру на 
выходе с первичного теплообменника.

P32/A.2
Индикатор (7) отображает внешнюю 
температуру на текущий момент (с внешним 
опциональным пробником)

P32/B
D 

 C

ITALIANO Все описания производятся на итальянском языке

A1
(По умолчанию) Все описания производятся на английском языке

P33
D 

 C

OFF
D 
x

выбрать

 C

Когда данная функция, запускается в зимнем 
рабочем режиме, можно производить 
отопление помещения, даже в том случае, если 
Дистанционное Управление или Термостат 
Помещения, находяся вне эксплуатации.  

ON

RESET

D 
x 

выбрать

 C

При нажатии на кнопку  “D” сбрасывается 
индивидуализация параметров, устанавливая 
при этом заводские параметры.  

1°Уровень Кнопка 2°Уровень Кнопка 3° Уровень Кнопка Описание

M1
D 

 C

P11 D 

 C

Отображается версия программного обеспечения, управляющяя 
электронным блоком, установленным в бойлере.

P12 Отображает общее количество часов работы котла
P13 Отображается количество зажиганий горелки

P14
(при наличии 

опционального 
внешнего пробникка)

- - -
(при отсутствии 
опционального 

внешнего пробникка)

D 

 C

P14/A Отображает внешнюю температуру на текущий момент 
(если установлен внешний опциональный пробник)

P14/B Отображает минимальную зарегестрированную внешнюю 
температуру (если установлен внешний опциональный пробник)

P14/C Отображает максимальную зарегестрированную внешнюю 
температуру (если установлен внешний опциональный пробник)

RESET

D 
x 

выбрать

 C

При нажатие на кнопку “D” обнуляются MIN и MAX замеренные 
температуры

P15

D 

 C

На этой модели бойлера никаких отображений

P17 Отображает прщцентную скорость мнгновенного вращения 
вентилятора (от 0 до 100%)

P19

Отображает 5 последних причин, которые вызвали остановку бойлера.
На индикаторе (6) указан порядковый номер от1 и до5 и на индикаторе (7) 
соотвествующий код ошибки. Нажимая многократно на нопку “D” можно 
отобразить час работы и и после которого количества зажиганий произошла 
неисправность. 
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Меню информации “M1”. В настоящем меню содержится различная информация, относительно различных функций бойлера:

Меню индивид уа лизир ов ания “M3”.  В 
настоящем меню, находятся все функциональные 
индивидуализированные опции. (первой строкой 
различных опций, всегда является та, что установлена 
по умолчанию).
Внимание: для восстановления интерниционального 
языка (A1), действовать следующим образом:

- нажать на кнопку “D” для доступа в меню 
конфигурации.

повернуть переключатель “3” до появления функции 
“PERSONAL”.

- нажать кнопку “D” для подтверждения.
- повернуть переключатель “3” до появления 

функции “DATI”.
- нажать кнопку “D” для подтверждения.

- повернуть переключатель “3” до появления 
функции “LINGUA”.

- нажать кнопку “D” для подтверждения.
- повернуть переключатель “3” до появления 

функции “A1”.
- нажать кнопку “D” для подтверждения.
Теперь на дисплее в таблицах меню функции будут 

указаны на интернациональном языке.

2.14 МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ И 
ИНФОРМАЦИИ.

При нажатии на кнопку  “D”, происходит 
доступ в меню, разделённого на три основные 
части:
- информация “M1”
- индивидуализация “M3”
- к о н ф и г у р а ц и и  “ M 5 ”  М е н ю , 

предназначеннное для технического 

персонала, для дост упа к которому 
необходим входной код (Смотреть главу 
“Ремонтник”).

При вращении регулятора температуры 
отопления (3) происходит прокру тка 
различных функций меню, при нажатие на 
кнопку “D” происходит доступ в различные 
уровни меню и подтверждается выбор 
параметров.

При нажатие на кнопку “C” происходит 
возврат на 1 уровень.

1°Уровень Кнопка 2°Уровень Кнопка 3°Уровень Кнопка 4°Уровень Кнопка Описание

M3
D 

 C

P31
D 

 C

AUTO
(По 

умолчанию)
D 
x 

выбрать

 C

Дисплей освещается, когда включается горелка 
и когда подаётся какая-либо команда и остаётся 
включенным в течении 5 секунд, после последний 
проведённой операции.

ON Дисплей постоянно остаётся освещённым

OFF
Дисплей освещается только в том случае,  когда подаётся 
какая-либо команда и остаётся включенным в течении 5 
секунд, после последний проведённой операции

P32
D 

 C

P32/A
D 

 C

P32/A.1

D 
x

выбрать

 C

Индикатор (7) отображает температуру на 
выходе с первичного теплообменника.

P32/A.2
Индикатор (7) отображает внешнюю 
температуру на текущий момент (с внешним 
опциональным пробником)

P32/B
D 

 C

ITALIANO Все описания производятся на итальянском языке

A1
(По умолчанию) Все описания производятся на английском языке

P33
D 

 C

OFF
D 
x

выбрать

 C

Когда данная функция, запускается в зимнем 
рабочем режиме, можно производить 
отопление помещения, даже в том случае, если 
Дистанционное Управление или Термостат 
Помещения, находяся вне эксплуатации.  

ON

RESET

D 
x 

выбрать

 C

При нажатии на кнопку  “D” сбрасывается 
индивидуализация параметров, устанавливая 
при этом заводские параметры.  

1°Уровень Кнопка 2°Уровень Кнопка 3° Уровень Кнопка Описание

M1
D 

 C

P11 D 

 C

Отображается версия программного обеспечения, управляющяя 
электронным блоком, установленным в бойлере.

P12 Отображает общее количество часов работы котла
P13 Отображается количество зажиганий горелки

P14
(при наличии 

опционального 
внешнего пробникка)

- - -
(при отсутствии 
опционального 

внешнего пробникка)

D 

 C

P14/A Отображает внешнюю температуру на текущий момент 
(если установлен внешний опциональный пробник)

P14/B Отображает минимальную зарегестрированную внешнюю 
температуру (если установлен внешний опциональный пробник)

P14/C Отображает максимальную зарегестрированную внешнюю 
температуру (если установлен внешний опциональный пробник)

RESET

D 
x 

выбрать

 C

При нажатие на кнопку “D” обнуляются MIN и MAX замеренные 
температуры

P15

D 

 C

На этой модели бойлера никаких отображений

P17 Отображает прщцентную скорость мнгновенного вращения 
вентилятора (от 0 до 100%)

P19

Отображает 5 последних причин, которые вызвали остановку бойлера.
На индикаторе (6) указан порядковый номер от1 и до5 и на индикаторе (7) 
соотвествующий код ошибки. Нажимая многократно на нопку “D” можно 
отобразить час работы и и после которого количества зажиганий произошла 
неисправность. 
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Меню информации “M1”. В настоящем меню содержится различная информация, относительно различных функций бойлера:

Меню индивид уа лизир ов ания “M3”.  В 
настоящем меню, находятся все функциональные 
индивидуализированные опции. (первой строкой 
различных опций, всегда является та, что установлена 
по умолчанию).
Внимание: для восстановления интерниционального 
языка (A1), действовать следующим образом:

- нажать на кнопку “D” для доступа в меню 
конфигурации.

повернуть переключатель “3” до появления функции 
“PERSONAL”.

- нажать кнопку “D” для подтверждения.
- повернуть переключатель “3” до появления 

функции “DATI”.
- нажать кнопку “D” для подтверждения.

- повернуть переключатель “3” до появления 
функции “LINGUA”.

- нажать кнопку “D” для подтверждения.
- повернуть переключатель “3” до появления 

функции “A1”.
- нажать кнопку “D” для подтверждения.
Теперь на дисплее в таблицах меню функции будут 

указаны на интернациональном языке.

2.14 МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ И 
ИНФОРМАЦИИ.

При нажатии на кнопку  “D”, происходит 
доступ в меню, разделённого на три основные 
части:
- информация “M1”
- индивидуализация “M3”
- к о н ф и г у р а ц и и  “ M 5 ”  М е н ю , 

предназначеннное для технического 

персонала, для дост упа к которому 
необходим входной код (Смотреть главу 
“Ремонтник”).

При вращении регулятора температуры 
отопления (3) происходит прокру тка 
различных функций меню, при нажатие на 
кнопку “D” происходит доступ в различные 
уровни меню и подтверждается выбор 
параметров.

При нажатие на кнопку “C” происходит 
возврат на 1 уровень.

1°Уровень Кнопка 2°Уровень Кнопка 3°Уровень Кнопка 4°Уровень Кнопка Описание

M3
D 

 C

P31
D 

 C

AUTO
(По 

умолчанию)
D 
x 

выбрать

 C

Дисплей освещается, когда включается горелка 
и когда подаётся какая-либо команда и остаётся 
включенным в течении 5 секунд, после последний 
проведённой операции.

ON Дисплей постоянно остаётся освещённым

OFF
Дисплей освещается только в том случае,  когда подаётся 
какая-либо команда и остаётся включенным в течении 5 
секунд, после последний проведённой операции

P32
D 

 C

P32/A
D 

 C

P32/A.1

D 
x

выбрать

 C

Индикатор (7) отображает температуру на 
выходе с первичного теплообменника.

P32/A.2
Индикатор (7) отображает внешнюю 
температуру на текущий момент (с внешним 
опциональным пробником)

P32/B
D 

 C

ITALIANO Все описания производятся на итальянском языке

A1
(По умолчанию) Все описания производятся на английском языке

P33
D 

 C

OFF
D 
x

выбрать

 C

Когда данная функция, запускается в зимнем 
рабочем режиме, можно производить 
отопление помещения, даже в том случае, если 
Дистанционное Управление или Термостат 
Помещения, находяся вне эксплуатации.  

ON

RESET

D 
x 

выбрать

 C

При нажатии на кнопку  “D” сбрасывается 
индивидуализация параметров, устанавливая 
при этом заводские параметры.  

1°Уровень Кнопка 2°Уровень Кнопка 3° Уровень Кнопка Описание

M1
D 

 C

P11 D 

 C

Отображается версия программного обеспечения, управляющяя 
электронным блоком, установленным в бойлере.

P12 Отображает общее количество часов работы котла
P13 Отображается количество зажиганий горелки

P14
(при наличии 

опционального 
внешнего пробникка)

- - -
(при отсутствии 
опционального 

внешнего пробникка)

D 

 C

P14/A Отображает внешнюю температуру на текущий момент 
(если установлен внешний опциональный пробник)

P14/B Отображает минимальную зарегестрированную внешнюю 
температуру (если установлен внешний опциональный пробник)

P14/C Отображает максимальную зарегестрированную внешнюю 
температуру (если установлен внешний опциональный пробник)

RESET

D 
x 

выбрать

 C

При нажатие на кнопку “D” обнуляются MIN и MAX замеренные 
температуры

P15

D 

 C

На этой модели бойлера никаких отображений

P17 Отображает прщцентную скорость мнгновенного вращения 
вентилятора (от 0 до 100%)

P19

Отображает 5 последних причин, которые вызвали остановку бойлера.
На индикаторе (6) указан порядковый номер от1 и до5 и на индикаторе (7) 
соотвествующий код ошибки. Нажимая многократно на нопку “D” можно 
отобразить час работы и и после которого количества зажиганий произошла 
неисправность. 
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2.14 PARAMETERS AND INFORMATION 
MENU.

By pressing button “D” it is possible to access a 
menu divided into three main parts:
- Information “M1”
- customisation “M3”

- configurations “M5” menu reserved for the 
technician, who requires an access code (See 
“Maintenance” chapter).

By turning the heating temperature selector 
switch (3) scroll through the menu items. Press 

button “D” to access the various levels of the 
menus and confirm the choice of parameters.

Press button “C” to go back one level.

1° Level Button 2° Level Button 3° Level Button Description

“M1” information menu. This menu contains the various information relative to boiler functioning

“M3” customisation menu. This menu contains 
all of the functioning options that can be custo-
mised. (The first item of the various options that 
appears inside the parameter is that selected by 
default).

Important:if the international language is to be 
restored (A1), proceed as follows:
- press button “D” to enter the configuration  
 menu.
- turn selector switch “3” to PERSONAL.
- press button “D” to confirm.
- turn selector switch “3” to “DATI”.

- press button “D” to confirm.
- turn selector switch “3” to “LI NGUA”.
- press button “D” to confirm.
- turn selector switch “3” to “A1”.
- press button “D” to confirm.
At this point the international items indicated 
inthe menu tables appear on the display.

1° Level Button 2° Level Button 3° Level Button 4° Level Button Description

M
3 

 D 

 C

P31
D 

 C

AUTO
(Default) D 

x 
to select

 C

The display lights up when the burner is on
and when the commands are accessed, it remains 
on for 5 seconds after the last operation perfor-
med

ON The display is always lit

OFF
The display lights up only when the commando 
are accessed and remains on for 5 seconds after 
the last operation performed

P32
D 

 C

P32/A
D 

 C

P32/A.1
D 
x

to select

 C

The indicator (7) displays the output temperature 
from the primary heat exchanger

P31/A.2 The indicator (7) displays the current external 
temperature (with optional external probe)

P32/B
D 

 C

ITALIANO All descriptions are given in Italian

A1
(Default) All of the descriptions are stated in English

P33
D 

 C

OFF
D 
x

to select

 C

By activating this function in winter mode it is 
possible to activate the environmental heating 
function even if the Remote Control or TA are 
out of orderON

RESET

D 
x 

to select

 C

By pressing button “D” the customisations made 
are zeroed, restoring the values set in the factory

M
1 D 

 C

P11
D 

 C

Displays the version of management software of the circuit board installed 
in the boiler

P12 Displays the total functioning hours of the boiler

P13 Displays the number of burner ignitions

P14
(with optional 
external probe 

present)
- - -

(without
Optional external 

probe)

D 

 C

P14/A Displays the current external temperature (if optional external probe 
present)

P14/B Displays the recorded external minimum temperature (if optional external 
probe present)

P14/C Displays the recorded external maximum temperature (if optional external 
probe presentl)

RESET

D 
x 

selection

 C

By pressing button  “D” the MIN and MAX temperatures measured are 
zeroed

P15

D 

 C

No display on this boiler model

P17 Displays the percentage speed of instantaneous rotation of the fan (from 
0 to 100%)

P19

Displays the last 5 events that have caused boiler shutdown.
Indicator (6) shows the sequential number from 1 to 5 and the relative error 
code on the indicator (7).
By pressing button “D” repeatedly it is possible to visualise the time of  
functioning and the number of ignitions at which the anomaly occurred
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3.1 ГІДРАВЛІЧНА СХЕМА.

Умовні позначення:
 1 - Газовий клапан
 2 - Змійовик бойлера з нержавіючої 

сталі
 3 - Магнієвий анод
 4 - Бойлер з нерж. сталі
 5 - Автоматичний повітряний клапан
 6 - Пальник
 7 - Камера згоряння
 8 - Первинний теплообмінник
 9 - Витяжний ковпак
 10 - Вентилятор
 11 - Герметична камера
 12 - Датчик подачі
 13 - Термостат безпеки
 14 - Витратомір димосмока
 15 - Розширювальний бак
 16 - Циркуляційний насос котла
 17 - Регульований байпас
 18 - Кран зливу системи
 19 - Триходовий клапан (з електроприво-

дом)
 20 - Ємнісний зонд
 21 - Запобіжний клапан 3 бар
 22 - Кран заповнення системи
 23 - Розширювальний бак ГВП
 24 - Запобіжний клапан 8 бар
 25 - Незворотний клапан холодної води
 26 - 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

- 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.

- переконатися, що максимальне, середнє і 
мінімальне значення газу і його тиску від-
повідають тим, які викладені в буклеті (пар. 
3.17);

- 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  всмоктування 
– викидання не заблоковані;

- Перевірте сигнал повітря і швидкість робо-
ти вентилятора (див. меню «M5» і «M1»);

- перевірити роботу приладів регулювання;
- накласти пломби на пристрої керування 

газовим потоком (якщо налаштування були 
змінені);

- перевірити виробництво гарячої побутової 
води;

3 ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТА-
ЦІЮ.  
КОТЕЛ (ПОЧАТКОВА  
ПЕРЕВІРКА)

Для введення котла в експлуатацію необхідно:
- 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 заповнена 
водою, переконавшись, що манометр пока-
зує 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;
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3.1 ГІДРАВЛІЧНА СХЕМА.

Умовні позначення:
 1 - Газовий клапан
 2 - Змійовик бойлера з нержавіючої 

сталі
 3 - Магнієвий анод
 4 - Бойлер з нерж. сталі
 5 - Автоматичний повітряний клапан
 6 - Пальник
 7 - Камера згоряння
 8 - Первинний теплообмінник
 9 - Витяжний ковпак
 10 - Вентилятор
 11 - Герметична камера
 12 - Датчик подачі
 13 - Термостат безпеки
 14 - Витратомір димосмока
 15 - Розширювальний бак
 16 - Циркуляційний насос котла
 17 - Регульований байпас
 18 - Кран зливу системи
 19 - Триходовий клапан (з електроприво-

дом)
 20 - Ємнісний зонд
 21 - Запобіжний клапан 3 бар
 22 - Кран заповнення системи
 23 - Розширювальний бак ГВП
 24 - Запобіжний клапан 8 бар
 25 - Незворотний клапан холодної води
 26 - 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

- 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.

- переконатися, що максимальне, середнє і 
мінімальне значення газу і його тиску від-
повідають тим, які викладені в буклеті (пар. 
3.17);

- 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  всмоктування 
– викидання не заблоковані;

- Перевірте сигнал повітря і швидкість робо-
ти вентилятора (див. меню «M5» і «M1»);

- перевірити роботу приладів регулювання;
- накласти пломби на пристрої керування 

газовим потоком (якщо налаштування були 
змінені);

- перевірити виробництво гарячої побутової 
води;

3 ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТА-
ЦІЮ.  
КОТЕЛ (ПОЧАТКОВА  
ПЕРЕВІРКА)

Для введення котла в експлуатацію необхідно:
- 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 заповнена 
водою, переконавшись, що манометр пока-
зує 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;
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3 PUESTA EN SERVICIO 
DE LA CALDERA  
(CONTROLES INICIALES)

Antes de la puesta en servicio de la caldera es 
necesario:

- comprobar que se ha extendido la Declaración 
de Conformidad de la instalación;

- comprobar que el gas utilizado coincide con el 
previsto para el funcionamiento de la caldera;

- comprobar que existe la conexión a una red 
de 230V-50Hz y que la polaridad L-N se ha 
respetado, controlar la conexión de tierra;

- comprobar que la instalación de calefacción 
está llena de agua, con el manómetro de la 
caldera indicando una presión igual a 1÷1,2 
bar; 

- comprobar que el extremo (caperuza) del 
purgador de aire esté abierto y que la instalación 
esté bien purgada;

- encender la caldera y comprobar que el 
encendido es correcto;
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eléctrico anterior a la caldera y en la caldera;
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e “M1”);

- controlar el funcionamiento de los órganos de 
regulación;

- precintar los dispositivos de regulación del 
caudal de gas (si las regulaciones varían);

- controlar la producción de agua caliente 
sanitaria;

- controlar la estanqueidad de los circuitos de 
agua;

- controlar la ventilación y/o aireación del local 
de instalación donde esté previsto
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Leyenda:
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 6 - Quemador
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 G - Alimentación de gas
 AC - Salida de agua caliente sanitaria
 AF - Entrada de agua fría sanitaria
 R - Retorno calefacción
 M - Descarga calefacción

3.1 ESQUEMA HIDRÁULICO.
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3 ЗАПУСК БОЙЛЕРА  
(ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ   
ПРОВЕРКА) 

При запуске в эксплуатацию бойлера 
необходимо:
- проверить на личие 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. 3.17);

- п р ов е ри т ь  в к л юче н ие  ус т р ойс т в а 
безопасности, в случае недостатка газа и 
затраченное на это время;

- проверить срабатывание рубильника - 
переключателя, установленного на бойлере;

- проверить, что не загорожены выводы 
всасывания и дымоудаления;

- проверить сигнал подачи воздуха и рабочую 
скорость ветлятора (смотри меню “M5”и 
“M1”);

- проверить работу регуляторов;
- запечатать устройство регулирования 

газового расхода (при изменеии настройки);
- п р ов е ри т ь  п р ои з в од с т в о  г о ря че й 

сантехнической воды;
- п р о в е р и т ь  н е п р о н и ц а е м о с т ь 

гидравлической цепи;
- п р о в е р и т ь  в е н т и л я ц и ю  и / и л и 

п р о в е т р и в а н и е  п о м е щ е н и я ,  г д е 
предусмотрена установка.

Если хотя бы одна из этих проверок имеет 
негативный результат, установка не может 
юыть подключена.

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 - Герметичная камера
 12 - Термопара
 13 - Предохранительный термостат
 14 - Измеритель расхода воздуха
 15 - Расширительный бак установки
 16 - Циркулятор бойлера
 17 - Байпасс
 18 - Реле давления установки
 19 - Кран для слива воды из системы
 20 - Трёхходовый клапан (моторизированный)
 21 - Сантехнический зонд
 22 - Клапан безопасности 3 бар
 23 - Кран заполения системы
 24 - Сантехнический расширительный бак
 25 - Клапан безопасности 8 бар
 26 - Обратный клапан входа холодной воды
 27 - Кран для слива воды из бойлера

 G - Подача газа
 AC - Выход горячей  сантехнической воды
 AF - Вход холодной сантехнической воды
 R - Возврат из отопительной системы
 M - Подача в отопительную систему

3.1 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА.
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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 flowrate and pressure values 
correspond to those given in the handbook 
(Par. 3.17);

- 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;

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 - Sealed chamber
 12 - Delivery probe
 13 - Safety thermostat
 14 - Fumes flow measuring device
 15 - System expansion tank
 16 - Boiler circulating pump
 17 - By-pass
 18 - System pressure switch
 19 - System drain cock
 20 - 3-way valve (motorised)
 21 - Domestic water probe
 22 - 3 bar safety valve
 23 - System filling cock
 24 - Domestic water expansion tank
 25 - 8 bar safety valve
 26 - Cold water inlet non-return valve
 27 - Boiler drain cock

 G - Gas supply
 AC - Domestic hot water outlet
 AF - Domestic cold water inlet
 R - System return
 M - System delivery

3.1 PLUMBING LAYOUT.

- check the air signal and the fan functioning 
speed (see “M5” and “M1”) menu;

- 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.
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Дистанційне керування: керування котлом може 
здійснюватись з пульта дистанційного керування 
Comando Amico RemotoV2 (CARV2) або пульта 
дистанційного керування Super Comando Amico 
Remoto (Super CAR), плати яких необхідно під’єд-
нати до клем 42 і 43 роз’єму X15 на електронній 
платі, дотримуючись полярності і видаливши 
перемичку X40.

Термостат приміщення: котел передбачає мож-
ливість використання Термостату приміщення 
(S20). Під’єднати до клем 40 і 41 і видалити 
перемичку X40.

З’єднувач X5 використовується для сполучення 
з платою реле.

З’єднувач X6 використовується для сполучення з 
персональним комп'ютером.

З’єднувач X8 використовується для операцій 
обновлення програмного забезпечення.

 9 - Жовтий / Зелений
 10 - Синій
 11 - Коричневий
 12 - Чорний
 13 - Зелений
 14 - Помаранчевий
 15 - Червоний
 16 - Сірий
 17 - Білий
 18 - Система ГПВ
 19 - Опалення

 S5 - Реле мінімального тиску
 S20 - Термостат приміщення (опція)
 T1 - Трансформатор розпалу
 T2 - Трансформатор плати котла
 U1 - Випрямляч всередині з’єднання газового клапана 

(є тільки на клапані Honeywell)
 X40 - Перемичка термостату для приміщення
 Y1 - Газовий клапан
 Y2 - Модулятор газового клапана
 1 - Головний
 2 - Другорядний
 3 - Напруга живлення 220 В змінного струму, 50 Гц
 4 - Пристрій Super CAR (опціонально)
 5 - Плата зони (опціонально)
 6 - Під’єднання IMG BUS
 7 - Перемичка конфігурації нагрівача
 8 - Перемичка конфігурації герметичності

3.2 ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА.

Умовні позначення:
 А4 - Дисплей
 B1 - Датчик подачі
 B2 - Ємнісний зонд
 B4 - Зовнішній датчик (опціонально).
 B7 - Витратомір димосмока
Пристрій ДК Super CAR - дистанційне керування 

Super Comando Amico Remoto  
(опція)

 E1 - Ввімкнення запалювання
 E2 - Свічка контролю за полум'ям
 E4 - Термостат безпеки
 F1 - Мережевий запобіжник
 F2 - Запобіжник нейтралі
 M1 - Циркуляційний насос котла
 M20 - Вентилятор
 M30 - Триходовий клапан (з електроприводом)
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 1 - Головний
 2 - Другорядний
 3 - Напруга живлення 220 В змінного струму, 50 Гц
 4 - Пристрій Super CAR (опціонально)
 5 - Плата зони (опціонально)
 6 - Під’єднання IMG BUS
 7 - Перемичка конфігурації нагрівача
 8 - Перемичка конфігурації герметичності

3.2 ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА.

Умовні позначення:
 А4 - Дисплей
 B1 - Датчик подачі
 B2 - Ємнісний зонд
 B4 - Зовнішній датчик (опціонально).
 B7 - Витратомір димосмока
Пристрій ДК Super CAR - дистанційне керування 

Super Comando Amico Remoto  
(опція)

 E1 - Ввімкнення запалювання
 E2 - Свічка контролю за полум'ям
 E4 - Термостат безпеки
 F1 - Мережевий запобіжник
 F2 - Запобіжник нейтралі
 M1 - Циркуляційний насос котла
 M20 - Вентилятор
 M30 - Триходовий клапан (з електроприводом)
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Дистанційне керування: керування котлом може 
здійснюватись з пульта дистанційного керування 
Comando Amico RemotoV2 (CARV2) або пульта 
дистанційного керування Super Comando Amico 
Remoto (Super CAR), плати яких необхідно під’єд-
нати до клем 42 і 43 роз’єму X15 на електронній 
платі, дотримуючись полярності і видаливши 
перемичку X40.
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перемичку X40.
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з платою реле.

З’єднувач X6 використовується для сполучення з 
персональним комп'ютером.

З’єднувач X8 використовується для операцій 
обновлення програмного забезпечення.
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 10 - Синій
 11 - Коричневий
 12 - Чорний
 13 - Зелений
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 16 - Сірий
 17 - Білий
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Leyenda:
 A4 - Tarjeta de visualización
 B1 - Sonda de descarga
 B2 - Sonda sanitario
 B4 - Sonda exterior (Accesorio)
 B7 - Medidor de caudal de humos
 Super CAR - Super Comando Amico Remoto  

 (Accesorio)
 E1 - Bujías encendido
 E2 - Bujía captación
 E4 - Termostato de seguridad
 F1 - Fusible línea
 F2 - Fusible neutro
 M1 - Circulador caldera
 M20 - Ventilador

 M30 - Válvula tres vías (motorizada)
 S5 - Presostato instalación
 S20 - Termostato ambiente (Accesorio)
 T1 - Transformador encendido
 T2 - Transformador tarjeta caldera
 U1 - Rectificador interno en conector  

 de válvula de gas (presente sólo  
 en válvulas Honeywell)

 X40 - Puente termostato ambiente
 Y1 - Válvula de gas
 Y2 - Modulador válvula de gas
 1 - Primario
 2 - Secundario
 3 - Alimentación 230 Vac 50Hz
 4 - Super CAR (Accesorio)

 5 - Tarjeta Zonas (Accesorio)
 6 - Conexión IMG BUS
 7 - Puente configuración acumulador
 8 - Puente configuración estanca
 9 - Amarillo / Verde
 10 - Azul
 11 - Marrón
 12 - Negro
 13 - Verde
 14 - Naranja
 15 - Rojo
 16 - Gris
 17 - Blanco
 18 - Sanitario
 19 - Calefacción

Mandos remotos: la caldera está preparada para 
funcionar con el Comando Amico RemotoV2 

(CARV2) o en su lugar con el Super Comando 
Amico Remoto (Super CAR), los cuales deben ser 
conectados a los bornes 42 y 43 del conector X15 
de la tarjeta electrónica, respetando la polaridad 
y eliminando el puente X40.

Termostato ambiente: la caldera está preparada 
para funcionar con el Termostato Ambiente (S20). 
Conectarlo a los bornes 40 - 41 eliminando el 
puente X40.

El conector X5 sirve para la conexión con la 
tarjeta relé.

El conector X6 sirve para la conexión a PC

El conector X8 sirve para operaciones de actua-
lización de software.

3.2 ESQUEMA ELÉCTRICO.
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Обозначения:
 A4 - Видеоплата
 B1 - Термопара
 B2 - Сантехничесий зонд
 B4 - Внешний пробник (опция)
 B7 - Измеритель расхода воздуха
Super CAR -Супер Дистанционное Управление Друг (Опция)
 E1 - Свечи зажигания
 E2 - Свеча-детектор пламени
 E4 - Предохранительный термостат
 F1 - Линейный предохранитель
 F2 - Нейтральный предохранитель
 M1 - Циркуляционный насос
 M20 - Вентилятор
 M30 - Трёхходовый клапан (моторизированный)

3.2 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА.

 S5 - Реле давления установки
 S20 - Термостат помещения (опция)
 T1 - Трасформатор зажигания
 T2 - Трасформатор платы бойлера
 U1 - Внутренний выпрямитель соеденителя 

газового клапана (присутствует только 
на клапанах Honeywell)

 X40 - Перемычка термостата помещения
 Y1 - Газовый клапан
 Y2 - Модулятор газового клапана
 1 - Первичная
 2 - Вторичная
 3 - Питание 230 В 50Гц
 4 - Super CAR (Опция)
 5 - Зона электронного блока (Опция)

 6 - Соединение IMG BUS
 7 - Перемычка конфигурации горелки
 8 - Перемычка конфигурации герметичной 

камеры
 9 - Жёлтый / Зелёный
 10 - Синий
 11 - Коричневый
 12 - Чёрный
 13 - Зелёный
 14 - Оранжевый
 15 - Красный
 16 - Серый
 17 - Белый
 18 - Производство горячей воды
 19 - Отопление

Дистанционное управление: бойлер пред-
усмотрен для подключения Дистанционного 
Управления Друг (CARV2) или как альтер-
натива Супер Дистанционного Управления 
Друг (Super CAR) которые должны быть под-
ключены к клеммам 42 и 43 del зажима X15 к 
электронномублоку, в любом случае должна 
быть удалена перемычка X40.

Термостат помещения: ): к бойлеру можно 
подключить Термостат Помещения (S20). 
Подсоеденить его клеммами 40 - 41 удаляя 
перемычку X40.

Зажим X5 используется для соединения с 
релейной платой.

Зажим X6 для соединения к персональному 
компьютеру.

Зажим X8 используется для операций обнов-
ления программного обеспечения.

3.3 ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ 
ПРИЧИНЫ.

Примечание: техобслуживание должно быть 
произведено уполномоченной организацией 
(например, Авторизованной Сервисной 
Службой).

- Запах газа. Имеется утечка газовой маги-
страли. Необходимо проверить герметич-
ность  газоснабжения.

- Вентилятор работает, но не происходит  за-
жигания на рампе горелки. Может быть что 
вентилятор запускается, но реле давления 
вохдуха не переключает контакт. Необхо-
димо проверить:

1) что канал всасывания/дымоудаления не 
слишком длинный (сверх установленной 
норма).

2) что не заграждён канал всасывания/ды-
моудаления (как часть всасывания так и 
часть дымоудаления).

3) что герметичная камера, полностью не-
проницаема.

- Нерегулярное горение (красное или жёлтое 
пламя). Может быть вызванно: грязной го-
релкой, загороженным пластинчатым бло-
ком, неправильно установленным каналом 
всасывания/дымоудаления. Произвести 
очистку вышеуказанных компонентов и 
проверить правильность установки вывода.

- Частое срабатывание предохранительного 
термостата перегрева. Может быть вы-
званно низким давлением воды в бойлере, 
недостаточной циркуляцией воды в си-
стеме отопления, блокированным цирку-
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газового клапана (присутствует только 
на клапанах Honeywell)

 X40 - Перемычка термостата помещения
 Y1 - Газовый клапан
 Y2 - Модулятор газового клапана
 1 - Первичная
 2 - Вторичная
 3 - Питание 230 В 50Гц
 4 - Super CAR (Опция)
 5 - Зона электронного блока (Опция)

 6 - Соединение IMG BUS
 7 - Перемычка конфигурации горелки
 8 - Перемычка конфигурации герметичной 

камеры
 9 - Жёлтый / Зелёный
 10 - Синий
 11 - Коричневый
 12 - Чёрный
 13 - Зелёный
 14 - Оранжевый
 15 - Красный
 16 - Серый
 17 - Белый
 18 - Производство горячей воды
 19 - Отопление

Дистанционное управление: бойлер пред-
усмотрен для подключения Дистанционного 
Управления Друг (CARV2) или как альтер-
натива Супер Дистанционного Управления 
Друг (Super CAR) которые должны быть под-
ключены к клеммам 42 и 43 del зажима X15 к 
электронномублоку, в любом случае должна 
быть удалена перемычка X40.

Термостат помещения: ): к бойлеру можно 
подключить Термостат Помещения (S20). 
Подсоеденить его клеммами 40 - 41 удаляя 
перемычку X40.

Зажим X5 используется для соединения с 
релейной платой.

Зажим X6 для соединения к персональному 
компьютеру.

Зажим X8 используется для операций обнов-
ления программного обеспечения.

3.3 ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ 
ПРИЧИНЫ.

Примечание: техобслуживание должно быть 
произведено уполномоченной организацией 
(например, Авторизованной Сервисной 
Службой).

- Запах газа. Имеется утечка газовой маги-
страли. Необходимо проверить герметич-
ность  газоснабжения.

- Вентилятор работает, но не происходит  за-
жигания на рампе горелки. Может быть что 
вентилятор запускается, но реле давления 
вохдуха не переключает контакт. Необхо-
димо проверить:

1) что канал всасывания/дымоудаления не 
слишком длинный (сверх установленной 
норма).

2) что не заграждён канал всасывания/ды-
моудаления (как часть всасывания так и 
часть дымоудаления).

3) что герметичная камера, полностью не-
проницаема.

- Нерегулярное горение (красное или жёлтое 
пламя). Может быть вызванно: грязной го-
релкой, загороженным пластинчатым бло-
ком, неправильно установленным каналом 
всасывания/дымоудаления. Произвести 
очистку вышеуказанных компонентов и 
проверить правильность установки вывода.

- Частое срабатывание предохранительного 
термостата перегрева. Может быть вы-
званно низким давлением воды в бойлере, 
недостаточной циркуляцией воды в си-
стеме отопления, блокированным цирку-
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Обозначения:
 A4 - Видеоплата
 B1 - Термопара
 B2 - Сантехничесий зонд
 B4 - Внешний пробник (опция)
 B7 - Измеритель расхода воздуха
Super CAR -Супер Дистанционное Управление Друг (Опция)
 E1 - Свечи зажигания
 E2 - Свеча-детектор пламени
 E4 - Предохранительный термостат
 F1 - Линейный предохранитель
 F2 - Нейтральный предохранитель
 M1 - Циркуляционный насос
 M20 - Вентилятор
 M30 - Трёхходовый клапан (моторизированный)

3.2 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА.

 S5 - Реле давления установки
 S20 - Термостат помещения (опция)
 T1 - Трасформатор зажигания
 T2 - Трасформатор платы бойлера
 U1 - Внутренний выпрямитель соеденителя 

газового клапана (присутствует только 
на клапанах Honeywell)

 X40 - Перемычка термостата помещения
 Y1 - Газовый клапан
 Y2 - Модулятор газового клапана
 1 - Первичная
 2 - Вторичная
 3 - Питание 230 В 50Гц
 4 - Super CAR (Опция)
 5 - Зона электронного блока (Опция)

 6 - Соединение IMG BUS
 7 - Перемычка конфигурации горелки
 8 - Перемычка конфигурации герметичной 

камеры
 9 - Жёлтый / Зелёный
 10 - Синий
 11 - Коричневый
 12 - Чёрный
 13 - Зелёный
 14 - Оранжевый
 15 - Красный
 16 - Серый
 17 - Белый
 18 - Производство горячей воды
 19 - Отопление

Дистанционное управление: бойлер пред-
усмотрен для подключения Дистанционного 
Управления Друг (CARV2) или как альтер-
натива Супер Дистанционного Управления 
Друг (Super CAR) которые должны быть под-
ключены к клеммам 42 и 43 del зажима X15 к 
электронномублоку, в любом случае должна 
быть удалена перемычка X40.

Термостат помещения: ): к бойлеру можно 
подключить Термостат Помещения (S20). 
Подсоеденить его клеммами 40 - 41 удаляя 
перемычку X40.

Зажим X5 используется для соединения с 
релейной платой.

Зажим X6 для соединения к персональному 
компьютеру.

Зажим X8 используется для операций обнов-
ления программного обеспечения.

3.3 ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ 
ПРИЧИНЫ.

Примечание: техобслуживание должно быть 
произведено уполномоченной организацией 
(например, Авторизованной Сервисной 
Службой).

- Запах газа. Имеется утечка газовой маги-
страли. Необходимо проверить герметич-
ность  газоснабжения.

- Вентилятор работает, но не происходит  за-
жигания на рампе горелки. Может быть что 
вентилятор запускается, но реле давления 
вохдуха не переключает контакт. Необхо-
димо проверить:

1) что канал всасывания/дымоудаления не 
слишком длинный (сверх установленной 
норма).

2) что не заграждён канал всасывания/ды-
моудаления (как часть всасывания так и 
часть дымоудаления).

3) что герметичная камера, полностью не-
проницаема.

- Нерегулярное горение (красное или жёлтое 
пламя). Может быть вызванно: грязной го-
релкой, загороженным пластинчатым бло-
ком, неправильно установленным каналом 
всасывания/дымоудаления. Произвести 
очистку вышеуказанных компонентов и 
проверить правильность установки вывода.

- Частое срабатывание предохранительного 
термостата перегрева. Может быть вы-
званно низким давлением воды в бойлере, 
недостаточной циркуляцией воды в си-
стеме отопления, блокированным цирку-
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Key:
 A4 - Display card
 B1 - Delivery probe
 B2 - Domestic water probe
 B4 - External probe (optional)
 B7 - Fumes flow measuring device
 Super CAR - Super Remote Friend Control  

(Optional)
 E1 - Ignition plugs
 E2 - Igniter sensor
 E4 - Safety thermostat
 F1 - Line fuse
 F2 - Neutral fuse
 M1 - Boiler circulating pump
 M20 - Fan
 M30 - 3-way valve (motorised)

3.2 WIRING DIAGRAM.

 S5 - System pressure switch
 S20 - Environment thermostat (optional)
 T1 - Switch-on transformer
 T2 - Boiler card transformer
 U1 - Straightening device inside the gas 

valve connector (only present on 
Honeywell valves)

 X40 - Environment thermostat jumper
 Y1 - Gas valve
 Y2 - Gas valve modulator
 1 - Primary
 2 - Secondary
 3 - Power supply 230 Vac 50Hz
 4 - Super RFC  (Optional)
 5 - Card area (Optional)

 6 - IMG BUS connection
 7 - Cylinder configuration jumper
 8 - Sealed chamber configuration 

jumper
 9 - Yellow/green
 10 - Blue
 11 - Brown
 12 - Black
 13 - Green
 14 - Orange
 15 - Red
 16 - Grey
 17 - White
 18 - Domestic
 19 - Heating

Remote controls: the boiler is designed to use 
the Remote Friend ControlV2 (CARV2), or as an 
alternative to the Super Remote Friend Control 
(Super CAR) which must be connected to clamps 
42 and 43 of connector X15 on the circuit board, 
respecting polarity and eliminating jumper X40.

Environment thermostat: the boiler is designed 
to use the Room Thermostat (S20). Connect it to 
clamps 40 – eliminating jumper X40.

The connector X5 is used for the connection to 
the relay card.

The connector X6 is used for the connection to 
the personal computer.

The connector X8 is used for software updating 
operations.
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Умовні позначення:
 10 - Лінійний плавкий запобіжник 3,15AF
 11 - Нейтральний плавкий запобіжник 3,15AF

Умовні позначення:
 1 - Котушка
 2 - Регулювальний гвинт мінімальної потуж-

ності
 3 - Гайка регулювання максимальної потужнос-

ті
 4 - Газовий клапан тиску на виході
 5 - Газовий клапан тиску на вході
 6 - Захисний копачок

Електронна плата Zeus Superior kW

ГАЗОВИЙ клапан SIT 845 лити маркером дані для старого типу газу.
Ці регулювання повинні відповідати типу газу, 
що використовується, згідно вказівкам наступної 
таблиці (Парагр. 3.17).

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 калібру-
вання повинні бути добре закриті, і не повинно 
бути витоків газу в контурі.

ПРИМІТКА: всі операції, пов'язані з регулюван-
ням котлів повинні виконуватися уповноваженим 
персоналом (наприклад, з Уповноваженого цен-
тру технічного обслуговування). Калібрування 
пальника має виконуватись диференціальним 
манометром «U» або цифровим манометром, 
під’єднаним до з’єднання додатного тиску (ча-
стина 5 Мал. 3-1) і силового тиску газу на виході 
клапана (частина 4 Мал. 3-3), на основі величини 
тиску, наведеної у таблиці парагр. 3.17) 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 (1 Мал. 2-1) у поло-
ження 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. 3.17) в залежності від типу 
газу.

- При повертанні за годинниковою стрілкою 
теплова потужність збільшується, а при повер-
танні проти годинникової стрілки зменшується.

• Регулювання мінімальної теплової потужності 
котла (Мал. 3-3).

ПРИМІТКА: виконати лише після того, як здійс-
нено тарування 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. 3.17) 
в залежності від типу газу.

ПРИМІТКА: для того, щоб внести корективи в 
газовий клапан, зніміть пластиковий ковпачок 
(6), по закінченню повернути її на місце.

- Блокування через відсутність запалювання 
(Парагр. 2.6

- Відмова зонда водопостачання. Для заміни 
зонда водопостачання не потрібно спорожню-
вати бойлер, оскільки зонд безпосередньо не 
контактує з гарячою водою всередині бойлера.

3.4 ПЕРЕОСНАЩЕННЯ КОТЛА В РАЗІ 
ЗМІНИ ГАЗУ.

У разі необхідності пристосування пристрою до 
газу, що відрізняється від зазначеного на завод-
ській табличці, необхідно замовити відповідний 
комплект для модифікації пристрою, яку можна 
провести досить швидко.
Операції з модифікації для пристосування до 
іншого типу газу повинні виконуватися упов-
новаженим кваліфікованим персоналом АСЦ.
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;

- знову підключити прилад до напруги живлення;
- налаштувати параметр «P56», встановивши 

його згідно належного газу, див. розділ «Про-
грамування електронних плат»;

- відрегулювати максимальну теплову потуж-
ність котла;

- відрегулювати мінімальну теплову потужність 
котла;

- відрегулювати (за необхідності) потужність 
нагрівання за допомогою параметра «P59», див. 
розділ «Програмування електронних плат»;

- накласти пломби на пристрої регулювання 
потоку газу (якщо регулювання були змінені);

- Після закінчення трансформації прикріпити 
наклейку в комплект для переобладнання поруч 
таблиці даних. В цій таблиці потрібно закрес-

3.3 МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ 
ПРИЧИНИ.

Примітка: технічне обслуговування повинне 
виконуватися кваліфікованим фахівцем (напри-
клад, уповноважена служба технічної допомоги).

- Запах газу Виникає у разі витоку газу з системи 
газового трубопроводу. Потрібно перевірити на 
предмет витоків у газопроводі.

- Вентилятор працює, але немає подачі на за-
палювання пальника. Може статись так, що 
вентилятор запрацює, та витратомір димосмоку 
не дасть згоди на ввімкнення. Необхідно пере-
вірити:

1) що труба забору повітря - викиду не є надто 
довга (поза розмірами, що допускаються).

2) що труба усмоктування - викиду не є частко-
во засмічена (як на стороні викиду, так і на 
стороні всмоктування).

3) що герметична камера є дійсно герметичною.
- чи горіння є нерегулярним (полум'я червоне або 

жовте). Його може спричинити: забруднений 
пальник та теплообмінник, невірно встановле-
ний термінал впуску-випуску. Провести чистку 
компонентів, згаданих вище, і перевірити пра-
вильність установки терміналу.

- Часті включення термостату безпеки від 
перегріву . Може спричинятися недостатнім 
тиском води в котлі, недостатньою циркуляцією 
системи опалення, заблокованим насосом або 
несправністю плати управління котла. Перевір-
те на манометрі, щоб тиск системи відповідав 
заданому. Переконайтеся, що не всі клапани 
радіатору закриті.

- Наявність повітря в системі. Перевірити від-
криття кришки автоматичного повітряного кла-
пану (Мал. 1-28). 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.

М
О

Н
ТА

Ж
Н

И
К

К
О

РИ
С

ТУ
ВА

Ч
ТЕ

Х
Н

ІК

Умовні позначення:
 10 - Лінійний плавкий запобіжник 3,15AF
 11 - Нейтральний плавкий запобіжник 3,15AF

Умовні позначення:
 1 - Котушка
 2 - Регулювальний гвинт мінімальної потуж-

ності
 3 - Гайка регулювання максимальної потужнос-

ті
 4 - Газовий клапан тиску на виході
 5 - Газовий клапан тиску на вході
 6 - Захисний копачок

Електронна плата Zeus Superior kW

ГАЗОВИЙ клапан SIT 845 лити маркером дані для старого типу газу.
Ці регулювання повинні відповідати типу газу, 
що використовується, згідно вказівкам наступної 
таблиці (Парагр. 3.17).

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 калібру-
вання повинні бути добре закриті, і не повинно 
бути витоків газу в контурі.

ПРИМІТКА: всі операції, пов'язані з регулюван-
ням котлів повинні виконуватися уповноваженим 
персоналом (наприклад, з Уповноваженого цен-
тру технічного обслуговування). Калібрування 
пальника має виконуватись диференціальним 
манометром «U» або цифровим манометром, 
під’єднаним до з’єднання додатного тиску (ча-
стина 5 Мал. 3-1) і силового тиску газу на виході 
клапана (частина 4 Мал. 3-3), на основі величини 
тиску, наведеної у таблиці парагр. 3.17) 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 (1 Мал. 2-1) у поло-
ження 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. 3.17) в залежності від типу 
газу.

- При повертанні за годинниковою стрілкою 
теплова потужність збільшується, а при повер-
танні проти годинникової стрілки зменшується.

• Регулювання мінімальної теплової потужності 
котла (Мал. 3-3).

ПРИМІТКА: виконати лише після того, як здійс-
нено тарування 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. 3.17) 
в залежності від типу газу.

ПРИМІТКА: для того, щоб внести корективи в 
газовий клапан, зніміть пластиковий ковпачок 
(6), по закінченню повернути її на місце.

- Блокування через відсутність запалювання 
(Парагр. 2.6

- Відмова зонда водопостачання. Для заміни 
зонда водопостачання не потрібно спорожню-
вати бойлер, оскільки зонд безпосередньо не 
контактує з гарячою водою всередині бойлера.

3.4 ПЕРЕОСНАЩЕННЯ КОТЛА В РАЗІ 
ЗМІНИ ГАЗУ.

У разі необхідності пристосування пристрою до 
газу, що відрізняється від зазначеного на завод-
ській табличці, необхідно замовити відповідний 
комплект для модифікації пристрою, яку можна 
провести досить швидко.
Операції з модифікації для пристосування до 
іншого типу газу повинні виконуватися упов-
новаженим кваліфікованим персоналом АСЦ.
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;

- знову підключити прилад до напруги живлення;
- налаштувати параметр «P56», встановивши 

його згідно належного газу, див. розділ «Про-
грамування електронних плат»;

- відрегулювати максимальну теплову потуж-
ність котла;

- відрегулювати мінімальну теплову потужність 
котла;

- відрегулювати (за необхідності) потужність 
нагрівання за допомогою параметра «P59», див. 
розділ «Програмування електронних плат»;

- накласти пломби на пристрої регулювання 
потоку газу (якщо регулювання були змінені);

- Після закінчення трансформації прикріпити 
наклейку в комплект для переобладнання поруч 
таблиці даних. В цій таблиці потрібно закрес-

3.3 МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ 
ПРИЧИНИ.

Примітка: технічне обслуговування повинне 
виконуватися кваліфікованим фахівцем (напри-
клад, уповноважена служба технічної допомоги).

- Запах газу Виникає у разі витоку газу з системи 
газового трубопроводу. Потрібно перевірити на 
предмет витоків у газопроводі.

- Вентилятор працює, але немає подачі на за-
палювання пальника. Може статись так, що 
вентилятор запрацює, та витратомір димосмоку 
не дасть згоди на ввімкнення. Необхідно пере-
вірити:

1) що труба забору повітря - викиду не є надто 
довга (поза розмірами, що допускаються).

2) що труба усмоктування - викиду не є частко-
во засмічена (як на стороні викиду, так і на 
стороні всмоктування).

3) що герметична камера є дійсно герметичною.
- чи горіння є нерегулярним (полум'я червоне або 

жовте). Його може спричинити: забруднений 
пальник та теплообмінник, невірно встановле-
ний термінал впуску-випуску. Провести чистку 
компонентів, згаданих вище, і перевірити пра-
вильність установки терміналу.

- Часті включення термостату безпеки від 
перегріву . Може спричинятися недостатнім 
тиском води в котлі, недостатньою циркуляцією 
системи опалення, заблокованим насосом або 
несправністю плати управління котла. Перевір-
те на манометрі, щоб тиск системи відповідав 
заданому. Переконайтеся, що не всі клапани 
радіатору закриті.

- Наявність повітря в системі. Перевірити від-
криття кришки автоматичного повітряного кла-
пану (Мал. 1-28). 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.
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Умовні позначення:
 10 - Лінійний плавкий запобіжник 3,15AF
 11 - Нейтральний плавкий запобіжник 3,15AF

Умовні позначення:
 1 - Котушка
 2 - Регулювальний гвинт мінімальної потуж-

ності
 3 - Гайка регулювання максимальної потужнос-

ті
 4 - Газовий клапан тиску на виході
 5 - Газовий клапан тиску на вході
 6 - Захисний копачок

Електронна плата Zeus Superior kW

ГАЗОВИЙ клапан SIT 845 лити маркером дані для старого типу газу.
Ці регулювання повинні відповідати типу газу, 
що використовується, згідно вказівкам наступної 
таблиці (Парагр. 3.17).

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 калібру-
вання повинні бути добре закриті, і не повинно 
бути витоків газу в контурі.

ПРИМІТКА: всі операції, пов'язані з регулюван-
ням котлів повинні виконуватися уповноваженим 
персоналом (наприклад, з Уповноваженого цен-
тру технічного обслуговування). Калібрування 
пальника має виконуватись диференціальним 
манометром «U» або цифровим манометром, 
під’єднаним до з’єднання додатного тиску (ча-
стина 5 Мал. 3-1) і силового тиску газу на виході 
клапана (частина 4 Мал. 3-3), на основі величини 
тиску, наведеної у таблиці парагр. 3.17) 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 (1 Мал. 2-1) у поло-
ження 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. 3.17) в залежності від типу 
газу.

- При повертанні за годинниковою стрілкою 
теплова потужність збільшується, а при повер-
танні проти годинникової стрілки зменшується.

• Регулювання мінімальної теплової потужності 
котла (Мал. 3-3).

ПРИМІТКА: виконати лише після того, як здійс-
нено тарування 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. 3.17) 
в залежності від типу газу.

ПРИМІТКА: для того, щоб внести корективи в 
газовий клапан, зніміть пластиковий ковпачок 
(6), по закінченню повернути її на місце.

- Блокування через відсутність запалювання 
(Парагр. 2.6

- Відмова зонда водопостачання. Для заміни 
зонда водопостачання не потрібно спорожню-
вати бойлер, оскільки зонд безпосередньо не 
контактує з гарячою водою всередині бойлера.

3.4 ПЕРЕОСНАЩЕННЯ КОТЛА В РАЗІ 
ЗМІНИ ГАЗУ.

У разі необхідності пристосування пристрою до 
газу, що відрізняється від зазначеного на завод-
ській табличці, необхідно замовити відповідний 
комплект для модифікації пристрою, яку можна 
провести досить швидко.
Операції з модифікації для пристосування до 
іншого типу газу повинні виконуватися упов-
новаженим кваліфікованим персоналом АСЦ.
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;

- знову підключити прилад до напруги живлення;
- налаштувати параметр «P56», встановивши 

його згідно належного газу, див. розділ «Про-
грамування електронних плат»;

- відрегулювати максимальну теплову потуж-
ність котла;

- відрегулювати мінімальну теплову потужність 
котла;

- відрегулювати (за необхідності) потужність 
нагрівання за допомогою параметра «P59», див. 
розділ «Програмування електронних плат»;

- накласти пломби на пристрої регулювання 
потоку газу (якщо регулювання були змінені);

- Після закінчення трансформації прикріпити 
наклейку в комплект для переобладнання поруч 
таблиці даних. В цій таблиці потрібно закрес-

3.3 МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ 
ПРИЧИНИ.

Примітка: технічне обслуговування повинне 
виконуватися кваліфікованим фахівцем (напри-
клад, уповноважена служба технічної допомоги).

- Запах газу Виникає у разі витоку газу з системи 
газового трубопроводу. Потрібно перевірити на 
предмет витоків у газопроводі.

- Вентилятор працює, але немає подачі на за-
палювання пальника. Може статись так, що 
вентилятор запрацює, та витратомір димосмоку 
не дасть згоди на ввімкнення. Необхідно пере-
вірити:

1) що труба забору повітря - викиду не є надто 
довга (поза розмірами, що допускаються).

2) що труба усмоктування - викиду не є частко-
во засмічена (як на стороні викиду, так і на 
стороні всмоктування).

3) що герметична камера є дійсно герметичною.
- чи горіння є нерегулярним (полум'я червоне або 

жовте). Його може спричинити: забруднений 
пальник та теплообмінник, невірно встановле-
ний термінал впуску-випуску. Провести чистку 
компонентів, згаданих вище, і перевірити пра-
вильність установки терміналу.

- Часті включення термостату безпеки від 
перегріву . Може спричинятися недостатнім 
тиском води в котлі, недостатньою циркуляцією 
системи опалення, заблокованим насосом або 
несправністю плати управління котла. Перевір-
те на манометрі, щоб тиск системи відповідав 
заданому. Переконайтеся, що не всі клапани 
радіатору закриті.

- Наявність повітря в системі. Перевірити від-
криття кришки автоматичного повітряного кла-
пану (Мал. 1-28). 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.
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Умовні позначення:
 10 - Лінійний плавкий запобіжник 3,15AF
 11 - Нейтральний плавкий запобіжник 3,15AF

Умовні позначення:
 1 - Котушка
 2 - Регулювальний гвинт мінімальної потуж-

ності
 3 - Гайка регулювання максимальної потужнос-

ті
 4 - Газовий клапан тиску на виході
 5 - Газовий клапан тиску на вході
 6 - Захисний копачок

Електронна плата Zeus Superior kW

ГАЗОВИЙ клапан SIT 845 лити маркером дані для старого типу газу.
Ці регулювання повинні відповідати типу газу, 
що використовується, згідно вказівкам наступної 
таблиці (Парагр. 3.17).

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 калібру-
вання повинні бути добре закриті, і не повинно 
бути витоків газу в контурі.

ПРИМІТКА: всі операції, пов'язані з регулюван-
ням котлів повинні виконуватися уповноваженим 
персоналом (наприклад, з Уповноваженого цен-
тру технічного обслуговування). Калібрування 
пальника має виконуватись диференціальним 
манометром «U» або цифровим манометром, 
під’єднаним до з’єднання додатного тиску (ча-
стина 5 Мал. 3-1) і силового тиску газу на виході 
клапана (частина 4 Мал. 3-3), на основі величини 
тиску, наведеної у таблиці парагр. 3.17) 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 (1 Мал. 2-1) у поло-
ження 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. 3.17) в залежності від типу 
газу.

- При повертанні за годинниковою стрілкою 
теплова потужність збільшується, а при повер-
танні проти годинникової стрілки зменшується.

• Регулювання мінімальної теплової потужності 
котла (Мал. 3-3).

ПРИМІТКА: виконати лише після того, як здійс-
нено тарування 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. 3.17) 
в залежності від типу газу.

ПРИМІТКА: для того, щоб внести корективи в 
газовий клапан, зніміть пластиковий ковпачок 
(6), по закінченню повернути її на місце.

- Блокування через відсутність запалювання 
(Парагр. 2.6

- Відмова зонда водопостачання. Для заміни 
зонда водопостачання не потрібно спорожню-
вати бойлер, оскільки зонд безпосередньо не 
контактує з гарячою водою всередині бойлера.

3.4 ПЕРЕОСНАЩЕННЯ КОТЛА В РАЗІ 
ЗМІНИ ГАЗУ.

У разі необхідності пристосування пристрою до 
газу, що відрізняється від зазначеного на завод-
ській табличці, необхідно замовити відповідний 
комплект для модифікації пристрою, яку можна 
провести досить швидко.
Операції з модифікації для пристосування до 
іншого типу газу повинні виконуватися упов-
новаженим кваліфікованим персоналом АСЦ.
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;

- знову підключити прилад до напруги живлення;
- налаштувати параметр «P56», встановивши 

його згідно належного газу, див. розділ «Про-
грамування електронних плат»;

- відрегулювати максимальну теплову потуж-
ність котла;

- відрегулювати мінімальну теплову потужність 
котла;

- відрегулювати (за необхідності) потужність 
нагрівання за допомогою параметра «P59», див. 
розділ «Програмування електронних плат»;

- накласти пломби на пристрої регулювання 
потоку газу (якщо регулювання були змінені);

- Після закінчення трансформації прикріпити 
наклейку в комплект для переобладнання поруч 
таблиці даних. В цій таблиці потрібно закрес-

3.3 МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ 
ПРИЧИНИ.

Примітка: технічне обслуговування повинне 
виконуватися кваліфікованим фахівцем (напри-
клад, уповноважена служба технічної допомоги).

- Запах газу Виникає у разі витоку газу з системи 
газового трубопроводу. Потрібно перевірити на 
предмет витоків у газопроводі.

- Вентилятор працює, але немає подачі на за-
палювання пальника. Може статись так, що 
вентилятор запрацює, та витратомір димосмоку 
не дасть згоди на ввімкнення. Необхідно пере-
вірити:

1) що труба забору повітря - викиду не є надто 
довга (поза розмірами, що допускаються).

2) що труба усмоктування - викиду не є частко-
во засмічена (як на стороні викиду, так і на 
стороні всмоктування).

3) що герметична камера є дійсно герметичною.
- чи горіння є нерегулярним (полум'я червоне або 

жовте). Його може спричинити: забруднений 
пальник та теплообмінник, невірно встановле-
ний термінал впуску-випуску. Провести чистку 
компонентів, згаданих вище, і перевірити пра-
вильність установки терміналу.

- Часті включення термостату безпеки від 
перегріву . Може спричинятися недостатнім 
тиском води в котлі, недостатньою циркуляцією 
системи опалення, заблокованим насосом або 
несправністю плати управління котла. Перевір-
те на манометрі, щоб тиск системи відповідав 
заданому. Переконайтеся, що не всі клапани 
радіатору закриті.

- Наявність повітря в системі. Перевірити від-
криття кришки автоматичного повітряного кла-
пану (Мал. 1-28). 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.
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Умовні позначення:
 10 - Лінійний плавкий запобіжник 3,15AF
 11 - Нейтральний плавкий запобіжник 3,15AF

Умовні позначення:
 1 - Котушка
 2 - Регулювальний гвинт мінімальної потуж-

ності
 3 - Гайка регулювання максимальної потужнос-

ті
 4 - Газовий клапан тиску на виході
 5 - Газовий клапан тиску на вході
 6 - Захисний копачок

Електронна плата Zeus Superior kW

ГАЗОВИЙ клапан SIT 845 лити маркером дані для старого типу газу.
Ці регулювання повинні відповідати типу газу, 
що використовується, згідно вказівкам наступної 
таблиці (Парагр. 3.17).

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 калібру-
вання повинні бути добре закриті, і не повинно 
бути витоків газу в контурі.

ПРИМІТКА: всі операції, пов'язані з регулюван-
ням котлів повинні виконуватися уповноваженим 
персоналом (наприклад, з Уповноваженого цен-
тру технічного обслуговування). Калібрування 
пальника має виконуватись диференціальним 
манометром «U» або цифровим манометром, 
під’єднаним до з’єднання додатного тиску (ча-
стина 5 Мал. 3-1) і силового тиску газу на виході 
клапана (частина 4 Мал. 3-3), на основі величини 
тиску, наведеної у таблиці парагр. 3.17) 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 (1 Мал. 2-1) у поло-
ження 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. 3.17) в залежності від типу 
газу.

- При повертанні за годинниковою стрілкою 
теплова потужність збільшується, а при повер-
танні проти годинникової стрілки зменшується.

• Регулювання мінімальної теплової потужності 
котла (Мал. 3-3).

ПРИМІТКА: виконати лише після того, як здійс-
нено тарування 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. 3.17) 
в залежності від типу газу.

ПРИМІТКА: для того, щоб внести корективи в 
газовий клапан, зніміть пластиковий ковпачок 
(6), по закінченню повернути її на місце.

- Блокування через відсутність запалювання 
(Парагр. 2.6

- Відмова зонда водопостачання. Для заміни 
зонда водопостачання не потрібно спорожню-
вати бойлер, оскільки зонд безпосередньо не 
контактує з гарячою водою всередині бойлера.

3.4 ПЕРЕОСНАЩЕННЯ КОТЛА В РАЗІ 
ЗМІНИ ГАЗУ.

У разі необхідності пристосування пристрою до 
газу, що відрізняється від зазначеного на завод-
ській табличці, необхідно замовити відповідний 
комплект для модифікації пристрою, яку можна 
провести досить швидко.
Операції з модифікації для пристосування до 
іншого типу газу повинні виконуватися упов-
новаженим кваліфікованим персоналом АСЦ.
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;

- знову підключити прилад до напруги живлення;
- налаштувати параметр «P56», встановивши 

його згідно належного газу, див. розділ «Про-
грамування електронних плат»;

- відрегулювати максимальну теплову потуж-
ність котла;

- відрегулювати мінімальну теплову потужність 
котла;

- відрегулювати (за необхідності) потужність 
нагрівання за допомогою параметра «P59», див. 
розділ «Програмування електронних плат»;

- накласти пломби на пристрої регулювання 
потоку газу (якщо регулювання були змінені);

- Після закінчення трансформації прикріпити 
наклейку в комплект для переобладнання поруч 
таблиці даних. В цій таблиці потрібно закрес-

3.3 МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ 
ПРИЧИНИ.

Примітка: технічне обслуговування повинне 
виконуватися кваліфікованим фахівцем (напри-
клад, уповноважена служба технічної допомоги).

- Запах газу Виникає у разі витоку газу з системи 
газового трубопроводу. Потрібно перевірити на 
предмет витоків у газопроводі.

- Вентилятор працює, але немає подачі на за-
палювання пальника. Може статись так, що 
вентилятор запрацює, та витратомір димосмоку 
не дасть згоди на ввімкнення. Необхідно пере-
вірити:

1) що труба забору повітря - викиду не є надто 
довга (поза розмірами, що допускаються).

2) що труба усмоктування - викиду не є частко-
во засмічена (як на стороні викиду, так і на 
стороні всмоктування).

3) що герметична камера є дійсно герметичною.
- чи горіння є нерегулярним (полум'я червоне або 

жовте). Його може спричинити: забруднений 
пальник та теплообмінник, невірно встановле-
ний термінал впуску-випуску. Провести чистку 
компонентів, згаданих вище, і перевірити пра-
вильність установки терміналу.

- Часті включення термостату безпеки від 
перегріву . Може спричинятися недостатнім 
тиском води в котлі, недостатньою циркуляцією 
системи опалення, заблокованим насосом або 
несправністю плати управління котла. Перевір-
те на манометрі, щоб тиск системи відповідав 
заданому. Переконайтеся, що не всі клапани 
радіатору закриті.

- Наявність повітря в системі. Перевірити від-
криття кришки автоматичного повітряного кла-
пану (Мал. 1-28). 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.
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Умовні позначення:
 10 - Лінійний плавкий запобіжник 3,15AF
 11 - Нейтральний плавкий запобіжник 3,15AF

Умовні позначення:
 1 - Котушка
 2 - Регулювальний гвинт мінімальної потуж-

ності
 3 - Гайка регулювання максимальної потужнос-

ті
 4 - Газовий клапан тиску на виході
 5 - Газовий клапан тиску на вході
 6 - Захисний копачок

Електронна плата Zeus Superior kW

ГАЗОВИЙ клапан SIT 845 лити маркером дані для старого типу газу.
Ці регулювання повинні відповідати типу газу, 
що використовується, згідно вказівкам наступної 
таблиці (Парагр. 3.17).

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 калібру-
вання повинні бути добре закриті, і не повинно 
бути витоків газу в контурі.

ПРИМІТКА: всі операції, пов'язані з регулюван-
ням котлів повинні виконуватися уповноваженим 
персоналом (наприклад, з Уповноваженого цен-
тру технічного обслуговування). Калібрування 
пальника має виконуватись диференціальним 
манометром «U» або цифровим манометром, 
під’єднаним до з’єднання додатного тиску (ча-
стина 5 Мал. 3-1) і силового тиску газу на виході 
клапана (частина 4 Мал. 3-3), на основі величини 
тиску, наведеної у таблиці парагр. 3.17) 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 (1 Мал. 2-1) у поло-
ження 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. 3.17) в залежності від типу 
газу.

- При повертанні за годинниковою стрілкою 
теплова потужність збільшується, а при повер-
танні проти годинникової стрілки зменшується.

• Регулювання мінімальної теплової потужності 
котла (Мал. 3-3).

ПРИМІТКА: виконати лише після того, як здійс-
нено тарування 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. 3.17) 
в залежності від типу газу.

ПРИМІТКА: для того, щоб внести корективи в 
газовий клапан, зніміть пластиковий ковпачок 
(6), по закінченню повернути її на місце.

- Блокування через відсутність запалювання 
(Парагр. 2.6

- Відмова зонда водопостачання. Для заміни 
зонда водопостачання не потрібно спорожню-
вати бойлер, оскільки зонд безпосередньо не 
контактує з гарячою водою всередині бойлера.

3.4 ПЕРЕОСНАЩЕННЯ КОТЛА В РАЗІ 
ЗМІНИ ГАЗУ.

У разі необхідності пристосування пристрою до 
газу, що відрізняється від зазначеного на завод-
ській табличці, необхідно замовити відповідний 
комплект для модифікації пристрою, яку можна 
провести досить швидко.
Операції з модифікації для пристосування до 
іншого типу газу повинні виконуватися упов-
новаженим кваліфікованим персоналом АСЦ.
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;

- знову підключити прилад до напруги живлення;
- налаштувати параметр «P56», встановивши 

його згідно належного газу, див. розділ «Про-
грамування електронних плат»;

- відрегулювати максимальну теплову потуж-
ність котла;

- відрегулювати мінімальну теплову потужність 
котла;

- відрегулювати (за необхідності) потужність 
нагрівання за допомогою параметра «P59», див. 
розділ «Програмування електронних плат»;

- накласти пломби на пристрої регулювання 
потоку газу (якщо регулювання були змінені);

- Після закінчення трансформації прикріпити 
наклейку в комплект для переобладнання поруч 
таблиці даних. В цій таблиці потрібно закрес-

3.3 МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ 
ПРИЧИНИ.

Примітка: технічне обслуговування повинне 
виконуватися кваліфікованим фахівцем (напри-
клад, уповноважена служба технічної допомоги).

- Запах газу Виникає у разі витоку газу з системи 
газового трубопроводу. Потрібно перевірити на 
предмет витоків у газопроводі.

- Вентилятор працює, але немає подачі на за-
палювання пальника. Може статись так, що 
вентилятор запрацює, та витратомір димосмоку 
не дасть згоди на ввімкнення. Необхідно пере-
вірити:

1) що труба забору повітря - викиду не є надто 
довга (поза розмірами, що допускаються).

2) що труба усмоктування - викиду не є частко-
во засмічена (як на стороні викиду, так і на 
стороні всмоктування).

3) що герметична камера є дійсно герметичною.
- чи горіння є нерегулярним (полум'я червоне або 

жовте). Його може спричинити: забруднений 
пальник та теплообмінник, невірно встановле-
ний термінал впуску-випуску. Провести чистку 
компонентів, згаданих вище, і перевірити пра-
вильність установки терміналу.

- Часті включення термостату безпеки від 
перегріву . Може спричинятися недостатнім 
тиском води в котлі, недостатньою циркуляцією 
системи опалення, заблокованим насосом або 
несправністю плати управління котла. Перевір-
те на манометрі, щоб тиск системи відповідав 
заданому. Переконайтеся, що не всі клапани 
радіатору закриті.

- Наявність повітря в системі. Перевірити від-
криття кришки автоматичного повітряного кла-
пану (Мал. 1-28). 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.
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3.3 PROBLEMAS POSIBLES Y SUS 
CAUSAS.

Importante: las operaciones de mantenimiento 
debe realizarlas una empresa habilitada (por ejem-
plo, el Servicio de Asistencia Técnica autorizado).

- Olor a gas. Debido a pérdidas de las tuberías 
en el circuito de gas. Es necesario controlar la 
estanqueidad del circuito de transporte de gas.

- El ventilador funciona pero el encendido no 
se transmite a la rampa del quemador. Puede 
suceder que el ventilador arranque pero que el 
medidor de caudal de humos no de autorización 
para el encendido. Es necesario comprobar:

1) que el conducto de aspiración-descarga no sea 
demasiado largo (más de las medidas permitidas).

2) que el conducto de aspiración-descarga no esté 
obstruido parcialmente (en la parte de descarga 
o en la de aspiración).

3) que la estanqueidad de la cámara estanca sea 
perfecta.

- Combustión irregular (llama roja o amarilla). 
Puede deberse a: quemador sucio, bloque laminar 
obstruido, terminal de aspiración-descarga no 
instalado correctamente. Efectuar las limpiezas de 
los componentes arriba indicados y comprobar 
que la instalación del terminal sea correcta.

- Actuaciones frecuentes del termostato de segu-
ridad por sobretemperatura. Puede deberse a 
falta de agua en la caldera, a poca circulación 
de agua en la instalación de calefacción o a que 
el circulador esté bloqueado. Controlar con el 
manómetro que la presión de la instalación se 
mantenga dentro de los límites establecidos. 
Comprobar que los grifos de los radiadores no 
estén todos cerrados.

- Presencia de aire dentro de la instalación. Com-
probar que la caperuza del purgador de aire se 
abre bien (Fig. 1-28). Comprobar que la presión 
de la instalación y de la precarga del vaso de 

expansión esté dentro de los límites establecidos, 
el valor de precarga del vaso de expansión debe 
ser igual a 1,0 bar, y el valor de la presión de la 
instalación debe estar entre 1 y 1,2 bar.

- Bloqueo por falta de encendido (Apdo. 2.6).
- Sonda sanitaria averiada. Para la sustitución de la 

sonda sanitaria no es necesario vaciar el acumu-
lador, pues la sonda no entra en contacto directo 
con el agua caliente sanitaria que se encuentra 
dentro del acumulador.

3.4 CONVERSIÓN DE LA CALDERA EN 
CASO DE CAMBIO DE GAS.

Si el aparato debe adaptarse a un gas distinto al 
especificado en la placa, es necesario solicitar el kit 
con todo lo necesario para efectuar la instalación, la 
cual podrá ser efectuada en poco tiempo.
La operación de adaptación al tipo de gas debe ser 
realizada por un técnico autorizado (por ejemplo el 
Servicio de Asistencia Técnica Immergas).
Para cambiar de gas es necesario:
- cortar la tensión eléctrica del aparato;
- sustituir los inyectores del quemador principal, 

sin olvidarse de colocar, entre el conector de gas 
y los inyectores, las arandelas de estanqueidad 
suministradas con el kit;

-  volver a activar la tensión eléctrica del aparato;
- configurar el parámetro “P56” según de cuál sea 

el disponible, ver apartado “programación de la 
tarjeta electrónica”;

- regular la potencia térmica máxima de la caldera;
- regular la potencia térmica mínima de la caldera;
- regular (si es necesario) la potencia de calefacción 

por medio del parámetro “P59” ver apartado 
“programación de la tarjeta electrónica”;

- precintar los dispositivos de regulación del caudal 
de gas (si son cambiadas las regulaciones);

- una vez efectuada la transformación, colocar el 

adhesivo incluido en el kit conversión cerca de 
la placa de datos. En ésta, será necesario borrar, 
con un rotulador indeleble, los datos relativos al 
antiguo tipo de gas.

Para efectuar estas regulaciones se debe tener en 
cuenta el tipo de gas en uso, siguiendo las indica-
ciones de las tablas (Apdo. 3.17).

3.5 CONTROLES A EFECTUAR TRAS LAS 
CONVERSIONES DE GAS.

Tras haberse asegurado de que la transformación 
haya sido efectuada con inyectores con el diámetro 
establecido para el tipo de gas que se va a usar y de 
que el calibrado haya sido efectuado a la presión 
establecida, es necesario comprobar que:
- no exista retorno de llama en la cámara de 

combustión;
- la llama del quemador no sea excesivamente 

alta o baja y que sea estable (no se separe del 
quemador);

- los probadores de presión utilizados para el 
calibrado se hayan cerrado perfectamente y no 
existan pérdidas de gas en el circuito

Importante: todas las operaciones relacionadas 
con las regulaciones de las calderas debe realizarlas 
una empresa habilitada (por ejemplo, el Servicio 
de Asistencia Técnica autorizado). El calibrado del 
quemador debe ser efectuado con un manómetro 
diferencial en “U” o digital, conectado a la toma 
presión positiva (Det. 5 Fig. 3-1) y a la toma de 
presión de salida en la válvula de gas (Det. 4 Fig. 
3-3), respetando el valor de presión indicado en las 
tablas (Apdo. 3.17) para el tipo de gas para el que 
la caldera está preparada.

3.6 REGULACIONES QUE PUEDE SER 
NECESARIO EFECTUAR EN LA 
VÁLVULA DE GAS.

• Regulación de la potencia térmica nominal de la 
caldera (Fig. 3-3).

- Girar el selector de temperatura del agua caliente 
sanitaria (1 Fig. 2-1) hasta la posición de máximo;

- Abrir un grifo del agua caliente sanitaria para 
evitar que actúe la modulación.

- Regular con la tuerca de latón (3) la potencia 
nominal de la caldera, respetando los valores 
de presión máxima de las tablas (Apdo. 3.17) en 
función del tipo di gas.

- Girándola en sentido horario, la potencia térmica 
aumenta, en sentido antihorario se reduce.

• Regulación de la potencia térmica mínima de la 
caldera (Fig. 3-3).

Importante: realizarla sólo después de haber 
calibrado la presión nominal.

La regulación de la potencia térmica mínima se 
realiza girando el tornillo de plástico de estrella 
(2) situado en la válvula de gas, manteniendo 
bloqueada la tuerca de latón (3);
- cortar la alimentación a la bobina de modulación 

(basta desconectar un faston); girando el tornillo 
en sentido horario la presión aumenta, en sentido 
antihorario se reduce. Finalizado el calibrado, 
volver a conectar la alimentación a la bobina de 
modulación. La presión a la que se debe regular 
la potencia mínima de la caldera no debe ser 
inferior a la indicada en las tablas (Apdo. 3.17), 
dependiendo del tipo de gas.

Importante: para efectuar regulaciones en la 
válvula de gas es necesario retirar la caperuza de 
plástico (6), al finalizar las regulaciones, volver a 
colocar la caperuza.

Válvula de GAS SIT 845

Tarjeta electrónica Zeus Superior kW

Leyenda:
 1 - Bobina
 2 - Tornillo de regulación potencia mínima
 3 - Tuerca de regulación potencia máxima
 4 - Toma de presión salida válvula de gas
 5 - Toma de presión entrada válvula de gas
 6 - Caperuza de protección

Leyenda:
 10 - Fusible línea 3,15AF
 11 - Fusible neutro 3,15AF
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ляционным 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 вытравли-
вания воздуха (Илл. 1-28). Проверить, что 
давление установки  и предварительной 
нагрузки расширительного бака, находятся 
в установленном диапазоне; давление пред-
варительной нагрузки расширительного 
бака должно равняться  1,0 бар, давление 
установки должно находиться в диапазоне 
от  1 и до 1,2 бар.

- Блокирование зажигания (Параг. 2.6).
- 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.

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, необхо-
димо запросить специальный комплект, со 
всем необходимым для проведения данной 
модификации, которая может быть быстро 
произведена.
Операция по перенастройке на другой тип 
газа должна быть произведена уполномо-
ченной организацией (например, Службой 
технической поддержки).

Для модификации устройстваа на другой тип 
газа также необходимо:
- отключить напряжения от агрегата;
- заменить сопла основной горелки, 

ус т а на влив ая  при меж д у г а з овым 
коллектором и соплами, специальные 
уплотнительные шайбы, входящие в 
комплект;

- подключить напряжение к агрегату;
- О т р е г у л и р о в а т ь  п а р а м е т р  “ P 5 6 ” 

устанавливая правильный тип газа, 
смотреть параграф “программирование 
электронного блока”;

- о т р е г у л и р о в а т ь  м а к с и м а л ь н у ю 
техническию мощность котла;

- отрегулировать минимальную техническию 
мощность котла;

- отрегулировать (при необходимости) 
м ощ н о с т ь  о т оп л е н и я  с  п о м ощ ь ю 
параметра “P59” смотреть параграф 
“программирование электронного блока”;

- запечатать устройства регулирования 
газового расхода (если были произведены 
изменения);

- по сле  тог о  ка к  бы ла  пр оизв едена 
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. 3.17).

3.5 НЕОБХОДИМЫЕ ПРОВЕРКИ,  
ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА НА ДРУГОЙ 
ТИПА ГАЗА.

По сле  того  ка к  модифика ция 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 
к о т л а  д о л ж н ы  б ы т ь  п р о и з в е д е н ы 
уполномоченной организацией (например, 
Авторизованной Сервисной Службой).  
Тарир ов а ние  гор елки должно быть 
произведено цифровым дифференциальным 
“U - образным” манометром, подсоеденённым 
к положительному зажиму давления, (дет. 5 
Илл. 3-1) и на зажиме давление на выходе из 
газового клапана (дет. 4 Илл. 3-3), сравнить 
при эттом значение с указанным в таблице 
(Параг. 3.17) для того типа газа, на который 
настроен бойлер.

3.6 РЕГУЛИРОВАНИЕ ГАЗОВОГО 
КЛАПАНА.

• Регулирование номинальной термической 
мощности бойлера (Илл. 3-3).

- Настроить регулятор ГВС (1 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 (Параг. 3.17) 
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.

Регулирование минимальной термической 
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 кат ушке. 
Давление, при которм настраивается 
минимальная мощность бойлера должно 
быть не ниже значения указанного в таблице 
(Parag. 3.17) в зависимости от типа газа.

Примечание: для осуществления настроек 
на газовом клапан, необходимо снять 
пластмассовую заглушку (6), по окончании 
операции установить заглушку на место.

Обозначения
 10 - Линейный предохраниетель 3,15AF
 11 - Нейтральный предохранитель 3,15AF

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

SIT 845 Gázszelep

Электронный блок Zeus Superior kW
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ляционным 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 вытравли-
вания воздуха (Илл. 1-28). Проверить, что 
давление установки  и предварительной 
нагрузки расширительного бака, находятся 
в установленном диапазоне; давление пред-
варительной нагрузки расширительного 
бака должно равняться  1,0 бар, давление 
установки должно находиться в диапазоне 
от  1 и до 1,2 бар.

- Блокирование зажигания (Параг. 2.6).
- 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.

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, необхо-
димо запросить специальный комплект, со 
всем необходимым для проведения данной 
модификации, которая может быть быстро 
произведена.
Операция по перенастройке на другой тип 
газа должна быть произведена уполномо-
ченной организацией (например, Службой 
технической поддержки).

Для модификации устройстваа на другой тип 
газа также необходимо:
- отключить напряжения от агрегата;
- заменить сопла основной горелки, 

ус т а на влив ая  при меж д у г а з овым 
коллектором и соплами, специальные 
уплотнительные шайбы, входящие в 
комплект;

- подключить напряжение к агрегату;
- О т р е г у л и р о в а т ь  п а р а м е т р  “ P 5 6 ” 

устанавливая правильный тип газа, 
смотреть параграф “программирование 
электронного блока”;

- о т р е г у л и р о в а т ь  м а к с и м а л ь н у ю 
техническию мощность котла;

- отрегулировать минимальную техническию 
мощность котла;

- отрегулировать (при необходимости) 
м ощ н о с т ь  о т оп л е н и я  с  п о м ощ ь ю 
параметра “P59” смотреть параграф 
“программирование электронного блока”;

- запечатать устройства регулирования 
газового расхода (если были произведены 
изменения);

- по сле  тог о  ка к  бы ла  пр оизв едена 
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. 3.17).

3.5 НЕОБХОДИМЫЕ ПРОВЕРКИ,  
ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА НА ДРУГОЙ 
ТИПА ГАЗА.

По сле  того  ка к  модифика ция 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 
к о т л а  д о л ж н ы  б ы т ь  п р о и з в е д е н ы 
уполномоченной организацией (например, 
Авторизованной Сервисной Службой).  
Тарир ов а ние  гор елки должно быть 
произведено цифровым дифференциальным 
“U - образным” манометром, подсоеденённым 
к положительному зажиму давления, (дет. 5 
Илл. 3-1) и на зажиме давление на выходе из 
газового клапана (дет. 4 Илл. 3-3), сравнить 
при эттом значение с указанным в таблице 
(Параг. 3.17) для того типа газа, на который 
настроен бойлер.

3.6 РЕГУЛИРОВАНИЕ ГАЗОВОГО 
КЛАПАНА.

• Регулирование номинальной термической 
мощности бойлера (Илл. 3-3).

- Настроить регулятор ГВС (1 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 (Параг. 3.17) 
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.

Регулирование минимальной термической 
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 кат ушке. 
Давление, при которм настраивается 
минимальная мощность бойлера должно 
быть не ниже значения указанного в таблице 
(Parag. 3.17) в зависимости от типа газа.

Примечание: для осуществления настроек 
на газовом клапан, необходимо снять 
пластмассовую заглушку (6), по окончании 
операции установить заглушку на место.

Обозначения
 10 - Линейный предохраниетель 3,15AF
 11 - Нейтральный предохранитель 3,15AF

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
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ляционным 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 вытравли-
вания воздуха (Илл. 1-28). Проверить, что 
давление установки  и предварительной 
нагрузки расширительного бака, находятся 
в установленном диапазоне; давление пред-
варительной нагрузки расширительного 
бака должно равняться  1,0 бар, давление 
установки должно находиться в диапазоне 
от  1 и до 1,2 бар.

- Блокирование зажигания (Параг. 2.6).
- 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.

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, необхо-
димо запросить специальный комплект, со 
всем необходимым для проведения данной 
модификации, которая может быть быстро 
произведена.
Операция по перенастройке на другой тип 
газа должна быть произведена уполномо-
ченной организацией (например, Службой 
технической поддержки).

Для модификации устройстваа на другой тип 
газа также необходимо:
- отключить напряжения от агрегата;
- заменить сопла основной горелки, 

ус т а на влив ая  при меж д у г а з овым 
коллектором и соплами, специальные 
уплотнительные шайбы, входящие в 
комплект;

- подключить напряжение к агрегату;
- О т р е г у л и р о в а т ь  п а р а м е т р  “ P 5 6 ” 

устанавливая правильный тип газа, 
смотреть параграф “программирование 
электронного блока”;

- о т р е г у л и р о в а т ь  м а к с и м а л ь н у ю 
техническию мощность котла;

- отрегулировать минимальную техническию 
мощность котла;

- отрегулировать (при необходимости) 
м ощ н о с т ь  о т оп л е н и я  с  п о м ощ ь ю 
параметра “P59” смотреть параграф 
“программирование электронного блока”;

- запечатать устройства регулирования 
газового расхода (если были произведены 
изменения);

- по сле  тог о  ка к  бы ла  пр оизв едена 
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. 3.17).

3.5 НЕОБХОДИМЫЕ ПРОВЕРКИ,  
ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА НА ДРУГОЙ 
ТИПА ГАЗА.

По сле  того  ка к  модифика ция 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 
к о т л а  д о л ж н ы  б ы т ь  п р о и з в е д е н ы 
уполномоченной организацией (например, 
Авторизованной Сервисной Службой).  
Тарир ов а ние  гор елки должно быть 
произведено цифровым дифференциальным 
“U - образным” манометром, подсоеденённым 
к положительному зажиму давления, (дет. 5 
Илл. 3-1) и на зажиме давление на выходе из 
газового клапана (дет. 4 Илл. 3-3), сравнить 
при эттом значение с указанным в таблице 
(Параг. 3.17) для того типа газа, на который 
настроен бойлер.

3.6 РЕГУЛИРОВАНИЕ ГАЗОВОГО 
КЛАПАНА.

• Регулирование номинальной термической 
мощности бойлера (Илл. 3-3).

- Настроить регулятор ГВС (1 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 (Параг. 3.17) 
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.

Регулирование минимальной термической 
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 кат ушке. 
Давление, при которм настраивается 
минимальная мощность бойлера должно 
быть не ниже значения указанного в таблице 
(Parag. 3.17) в зависимости от типа газа.

Примечание: для осуществления настроек 
на газовом клапан, необходимо снять 
пластмассовую заглушку (6), по окончании 
операции установить заглушку на место.

Обозначения
 10 - Линейный предохраниетель 3,15AF
 11 - Нейтральный предохранитель 3,15AF

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

SIT 845 Gázszelep

Электронный блок Zeus Superior kW
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Key:
 1 - Reel
 2 - Minimum power adjustment screws
 3 - Maximum power adjustment screws
 4 - Gas valve outlet pressure point
 5 - Gas valve inlet pressure point
 6 - Protection hood

SIT 845 GAS valve

Zeus Superior kW circuit board

 Key:
 10 - Line fuse  3,15AF
 11 - Neutral fuse 3,15AF

3.3 TROUBLESHOOTING.
N.B.: maintenance operations must be carried 
out by an authorised company (e.g. Authorised 
After-Sales 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) that the sealed chamber is perfectly sealed.
- Irregular combustion (red or yellow flame). 

This may be caused by a dirty burner, incorrect 
combustion parameters, intake-exhaust ter-
minal not correctly installed. Clean the above 
components and ensure correct installation of 
the terminal.

- Frequent activation of the temperature over-
load thermostat. This may be caused by lack of 
water in the boiler, insufficient water circula-
tion 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. 1-28). Make 
sure the system pressure and expansion tank 
precharge values are within the set limits; the 
precharge value for the expansion tank must 
be 1.0 bar, and system pressure between 1 and 
1.2 bar.

- Ignition block: (Par. 2.6).

- 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.

3.4 CONVERTING THE BOILER TO 
OTHER TYPES OF GAS.

If the boiler has to be converted to a different gas 
type to that specified on the data-plate, request 
the relative conversion kit for quick and easy 
conversion.
The gas conversion operation must be carried 
out by an authorised company (e.g. Authorised 
Technical After-Sales Service).
To convert to another type of gas the following 
operations are required:
- remove voltage from the appliance;
- replace the main burner injectors making sure 

to insert the special seal rings supplied in the 
kit, between the gas manifold and the injectors;

- apply voltage to the appliance;
- adjust the “P56” parameter, setting it according 

to the correct gas, see “programming circuit 
board” paragraph;

- adjust the maximum heat input of the boiler;
- adjust the minimum heat input of the boiler;
- adjust (eventually) the heating power using the 

“P59” Parameter, see “programming circuit 
board” paragraph”;

- 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 (Par. 3.17).

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 company (e.g. Author-
ised After-Sales Assistance).
Burner adjustment must be carried out using a 
differential “U” or digital type pressure gauge, 
connected to the positive pressure inlet (Part. 5 
Fig. 3-1)  and the gas valve pressure outlet (part. 
4 Fig. 3-3), keeping to the pressure value given 
in the tables (Par. 3.17) 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 (1 
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 (Par. 3.17) depending 
on the type of gas;

- by turning in a clockwise direction the heating 
potential increases and in an anti-clockwise 
direction it decreases.

• Adjust the boiler minimum heat 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 at 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 to the modulating reel. 
The pressure to which the boiler minimum 
power must be adjusted, must not be lower than 
that stated in the tables (Par. 3.17) 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.
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При повороті перемикача температури нагріван-
ня (3) елементи меню прокручуються, натискання 
кнопки «D» відкриває різні рівні меню і підтвер-
джує вибір параметрів. Натискання кнопки «C» 
дозволяє повернутись на один рівень.

(Перший пункт різних опцій, що відображаються 
в параметрі, є значенням за замовчанням).

- Інформація «M1» (див. розділ «Користувач»)
- Налаштування «M3» (див. розділ «Користувач»)
- Меню конфігурації «M5» зарезервовано для 

спеціаліста, і для входу потрібний код доступу.
Для отримання доступу до програмування натис-
ніть кнопку «D», поверніть регулятор температу-
ри нагріву (3) і прокрутіть пункти меню, доки не 
дійдете до «M5», натисніть кнопку «D», введіть 
код доступу і встановіть параметри згідно потреб.

Нижче наведені пункти меню «M5» із вказанням 
параметрів за замовчанням і можливими опціями.

3.7 ПРОГРАМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ 
ПЛАТИ.

На котлі Zeus kW кВт можливе перепрограму-
вання деяких робочих параметрів. При зміні цих 
параметрів, як описано нижче, з'явиться можли-
вість адаптувати котел у відповідності до ваших 
індивідуальних потреб.

Увага: якщо бажаєте відновити міжнародну мову 
(A1), див. інструкції, описані в пункті 2.14 (меню 
налаштувань).

При натисканні на кнопку «D» здійснюється вхід 
у головне меню, поділене на три основні частини:

Меню M5 (необхідно ввести код доступу)

Рівень 1° Рівень 2° ОПЦІЇ Опис
Значення за 
замовчуван-

ням

Значення 
налаштуван-

ня облад-
нання

P51 Показує значення сигналу вентилятора, що зчитується з електронної 
плати - -

P52 Задає набір налаштувань вентилятора під час нормальної роботи 
(регулюється від 60 до 90 Па)

Заводське 
налаштуван-

ня під час 
тестування

P53
24 KW

Встановлює потужність котла, на якому встановлена електронна плата
Дорівнює 

потужності 
котла

Дорівнює 
потужності 

котла
28 KW
32 KW

P54
P54.1 Відображає температуру, виміряну датчиком, встановленим на нагрівачі 

ГВП - -

P54.2 Не використовується - -

P55 Відображає температуру подачі, за якої працює опалювальний котел, 
розраховану елементами керування терморегуляції системи опалення - -

СЕРВІС

P56

G20 Котел працює на метані
Однаковий з 
використову-
ваним типом 

газу

GPL Котел працює на зрідженому природному газі

G110 Котел працює на газі G110

P58 0 ÷ 100 Встановлює максимальну потужність ГВП 
(встановлюється від 0 до 100 %) 100%

P59 0 ÷ 100 Встановлює максимальну потужність опалення 100%

P60 0 ÷ 60 Встановлює мінімальну потужність ГВП 0%

P61 0 ÷ 60 Встановлює мінімальну потужність опалення 0%

P66

P66/A

За допомогою встановленого зовнішнього зонда (опціональний) визна-
чається мінімальна температура подачі. За допомогою встановленого 
зовнішнього зонда визначається мінімальна температура подачі, що 
відповідає роботі за максимальної зовнішньої температури (див. графік 
на мал. 1-9)
(регулюється від 35 до 50 °C)
Примітка: для продовження необхідно підтвердити параметр (натиснути 
«D» або вийти з налаштування «P66», натиснувши кнопку «C»)

35 °C

P66/B

За допомогою встановленого зовнішнього зонда (опціональний) визна-
чається максимальна температура подачі. За допомогою встановленого 
зовнішнього зонда визначається максимальна температура подачі, що 
відповідає роботі за мінімальної зовнішньої температури (див. графік на 
мал. 1-9)
(регулюється від 50 до 85 °C)
Примітка: для продовження необхідно підтвердити параметр (натиснути 
«D» або вийти з налаштування «P66», натиснувши кнопку «C»)

85 °C

P66/C

За допомогою встановленого зовнішнього зонда визначається мінімаль-
на температура роботи котла за максимальної температури подачі (див. 
графік на мал. 1-9)
(регулюється від –20 до 0 °C)
Примітка: для продовження необхідно підтвердити параметр (натиснути 
«D» або вийти з налаштування «P66», натиснувши кнопку «C»)

-5 °C

P66/D

За допомогою встановленого зовнішнього зонда визначається максималь-
на температура роботи котла за мінімальної температури подачі (див. 
графік на мал. 1-9)
(регулюється від 5 до 25 °C)
Примітка: для продовження необхідно підтвердити параметр (натиснути 
«D» або вийти з налаштування «P66», натиснувши кнопку «C»)
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При повороті перемикача температури нагріван-
ня (3) елементи меню прокручуються, натискання 
кнопки «D» відкриває різні рівні меню і підтвер-
джує вибір параметрів. Натискання кнопки «C» 
дозволяє повернутись на один рівень.

(Перший пункт різних опцій, що відображаються 
в параметрі, є значенням за замовчанням).

- Інформація «M1» (див. розділ «Користувач»)
- Налаштування «M3» (див. розділ «Користувач»)
- Меню конфігурації «M5» зарезервовано для 

спеціаліста, і для входу потрібний код доступу.
Для отримання доступу до програмування натис-
ніть кнопку «D», поверніть регулятор температу-
ри нагріву (3) і прокрутіть пункти меню, доки не 
дійдете до «M5», натисніть кнопку «D», введіть 
код доступу і встановіть параметри згідно потреб.

Нижче наведені пункти меню «M5» із вказанням 
параметрів за замовчанням і можливими опціями.

3.7 ПРОГРАМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ 
ПЛАТИ.

На котлі Zeus kW кВт можливе перепрограму-
вання деяких робочих параметрів. При зміні цих 
параметрів, як описано нижче, з'явиться можли-
вість адаптувати котел у відповідності до ваших 
індивідуальних потреб.

Увага: якщо бажаєте відновити міжнародну мову 
(A1), див. інструкції, описані в пункті 2.14 (меню 
налаштувань).

При натисканні на кнопку «D» здійснюється вхід 
у головне меню, поділене на три основні частини:

P51 Показує значення сигналу вентилятора, що зчитується з електронної 
плати - -

P52 Задає набір налаштувань вентилятора під час нормальної роботи 
(регулюється від 60 до 90 Па)

Заводське 
налаштуван-

ня під час 
тестування

P53
24 KW

Встановлює потужність котла, на якому встановлена електронна плата
Дорівнює 

потужності 
котла

Дорівнює 
потужності 

котла
28 KW
32 KW

P54
P54.1 Відображає температуру, виміряну датчиком, встановленим на нагрівачі 

ГВП - -

P54.2 Не використовується - -

P55 Відображає температуру подачі, за якої працює опалювальний котел, 
розраховану елементами керування терморегуляції системи опалення - -

СЕРВІС

P56

G20 Котел працює на метані
Однаковий з 
використову-
ваним типом 

газу

GPL Котел працює на зрідженому природному газі

G110 Котел працює на газі G110

P58 0 ÷ 100 Встановлює максимальну потужність ГВП 
(встановлюється від 0 до 100 %) 100%

P59 0 ÷ 100 Встановлює максимальну потужність опалення 100%

P60 0 ÷ 60 Встановлює мінімальну потужність ГВП 0%

P61 0 ÷ 60 Встановлює мінімальну потужність опалення 0%

P66

P66/A

За допомогою встановленого зовнішнього зонда (опціональний) визна-
чається мінімальна температура подачі. За допомогою встановленого 
зовнішнього зонда визначається мінімальна температура подачі, що 
відповідає роботі за максимальної зовнішньої температури (див. графік 
на мал. 1-9)
(регулюється від 35 до 50 °C)
Примітка: для продовження необхідно підтвердити параметр (натиснути 
«D» або вийти з налаштування «P66», натиснувши кнопку «C»)

35 °C

P66/B

За допомогою встановленого зовнішнього зонда (опціональний) визна-
чається максимальна температура подачі. За допомогою встановленого 
зовнішнього зонда визначається максимальна температура подачі, що 
відповідає роботі за мінімальної зовнішньої температури (див. графік на 
мал. 1-9)
(регулюється від 50 до 85 °C)
Примітка: для продовження необхідно підтвердити параметр (натиснути 
«D» або вийти з налаштування «P66», натиснувши кнопку «C»)

85 °C

P66/C

За допомогою встановленого зовнішнього зонда визначається мінімаль-
на температура роботи котла за максимальної температури подачі (див. 
графік на мал. 1-9)
(регулюється від –20 до 0 °C)
Примітка: для продовження необхідно підтвердити параметр (натиснути 
«D» або вийти з налаштування «P66», натиснувши кнопку «C»)

-5 °C

P66/D

За допомогою встановленого зовнішнього зонда визначається максималь-
на температура роботи котла за мінімальної температури подачі (див. 
графік на мал. 1-9)
(регулюється від 5 до 25 °C)
Примітка: для продовження необхідно підтвердити параметр (натиснути 
«D» або вийти з налаштування «P66», натиснувши кнопку «C»)
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При повороті перемикача температури нагріван-
ня (3) елементи меню прокручуються, натискання 
кнопки «D» відкриває різні рівні меню і підтвер-
джує вибір параметрів. Натискання кнопки «C» 
дозволяє повернутись на один рівень.

(Перший пункт різних опцій, що відображаються 
в параметрі, є значенням за замовчанням).

- Інформація «M1» (див. розділ «Користувач»)
- Налаштування «M3» (див. розділ «Користувач»)
- Меню конфігурації «M5» зарезервовано для 

спеціаліста, і для входу потрібний код доступу.
Для отримання доступу до програмування натис-
ніть кнопку «D», поверніть регулятор температу-
ри нагріву (3) і прокрутіть пункти меню, доки не 
дійдете до «M5», натисніть кнопку «D», введіть 
код доступу і встановіть параметри згідно потреб.

Нижче наведені пункти меню «M5» із вказанням 
параметрів за замовчанням і можливими опціями.

3.7 ПРОГРАМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ 
ПЛАТИ.

На котлі Zeus kW кВт можливе перепрограму-
вання деяких робочих параметрів. При зміні цих 
параметрів, як описано нижче, з'явиться можли-
вість адаптувати котел у відповідності до ваших 
індивідуальних потреб.

Увага: якщо бажаєте відновити міжнародну мову 
(A1), див. інструкції, описані в пункті 2.14 (меню 
налаштувань).

При натисканні на кнопку «D» здійснюється вхід 
у головне меню, поділене на три основні частини:

P51 Показує значення сигналу вентилятора, що зчитується з електронної 
плати - -

P52 Задає набір налаштувань вентилятора під час нормальної роботи 
(регулюється від 60 до 90 Па)

Заводське 
налаштуван-

ня під час 
тестування

P53
24 KW

Встановлює потужність котла, на якому встановлена електронна плата
Дорівнює 

потужності 
котла

Дорівнює 
потужності 

котла
28 KW
32 KW

P54
P54.1 Відображає температуру, виміряну датчиком, встановленим на нагрівачі 

ГВП - -

P54.2 Не використовується - -

P55 Відображає температуру подачі, за якої працює опалювальний котел, 
розраховану елементами керування терморегуляції системи опалення - -

СЕРВІС

P56

G20 Котел працює на метані
Однаковий з 
використову-
ваним типом 

газу

GPL Котел працює на зрідженому природному газі

G110 Котел працює на газі G110

P58 0 ÷ 100 Встановлює максимальну потужність ГВП 
(встановлюється від 0 до 100 %) 100%

P59 0 ÷ 100 Встановлює максимальну потужність опалення 100%

P60 0 ÷ 60 Встановлює мінімальну потужність ГВП 0%

P61 0 ÷ 60 Встановлює мінімальну потужність опалення 0%

P66

P66/A

За допомогою встановленого зовнішнього зонда (опціональний) визна-
чається мінімальна температура подачі. За допомогою встановленого 
зовнішнього зонда визначається мінімальна температура подачі, що 
відповідає роботі за максимальної зовнішньої температури (див. графік 
на мал. 1-9)
(регулюється від 35 до 50 °C)
Примітка: для продовження необхідно підтвердити параметр (натиснути 
«D» або вийти з налаштування «P66», натиснувши кнопку «C»)

35 °C

P66/B

За допомогою встановленого зовнішнього зонда (опціональний) визна-
чається максимальна температура подачі. За допомогою встановленого 
зовнішнього зонда визначається максимальна температура подачі, що 
відповідає роботі за мінімальної зовнішньої температури (див. графік на 
мал. 1-9)
(регулюється від 50 до 85 °C)
Примітка: для продовження необхідно підтвердити параметр (натиснути 
«D» або вийти з налаштування «P66», натиснувши кнопку «C»)

85 °C

P66/C

За допомогою встановленого зовнішнього зонда визначається мінімаль-
на температура роботи котла за максимальної температури подачі (див. 
графік на мал. 1-9)
(регулюється від –20 до 0 °C)
Примітка: для продовження необхідно підтвердити параметр (натиснути 
«D» або вийти з налаштування «P66», натиснувши кнопку «C»)

-5 °C

P66/D

За допомогою встановленого зовнішнього зонда визначається максималь-
на температура роботи котла за мінімальної температури подачі (див. 
графік на мал. 1-9)
(регулюється від 5 до 25 °C)
Примітка: для продовження необхідно підтвердити параметр (натиснути 
«D» або вийти з налаштування «P66», натиснувши кнопку «C»)

 

М
О

Н
ТА

Ж
Н

И
К

К
О

РИ
С

ТУ
ВА

Ч
ТЕ

Х
Н

ІК

При повороті перемикача температури нагріван-
ня (3) елементи меню прокручуються, натискання 
кнопки «D» відкриває різні рівні меню і підтвер-
джує вибір параметрів. Натискання кнопки «C» 
дозволяє повернутись на один рівень.

(Перший пункт різних опцій, що відображаються 
в параметрі, є значенням за замовчанням).

- Інформація «M1» (див. розділ «Користувач»)
- Налаштування «M3» (див. розділ «Користувач»)
- Меню конфігурації «M5» зарезервовано для 

спеціаліста, і для входу потрібний код доступу.
Для отримання доступу до програмування натис-
ніть кнопку «D», поверніть регулятор температу-
ри нагріву (3) і прокрутіть пункти меню, доки не 
дійдете до «M5», натисніть кнопку «D», введіть 
код доступу і встановіть параметри згідно потреб.

Нижче наведені пункти меню «M5» із вказанням 
параметрів за замовчанням і можливими опціями.

3.7 ПРОГРАМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ 
ПЛАТИ.

На котлі Zeus kW кВт можливе перепрограму-
вання деяких робочих параметрів. При зміні цих 
параметрів, як описано нижче, з'явиться можли-
вість адаптувати котел у відповідності до ваших 
індивідуальних потреб.

Увага: якщо бажаєте відновити міжнародну мову 
(A1), див. інструкції, описані в пункті 2.14 (меню 
налаштувань).

При натисканні на кнопку «D» здійснюється вхід 
у головне меню, поділене на три основні частини:

P51 Показує значення сигналу вентилятора, що зчитується з електронної 
плати - -

P52 Задає набір налаштувань вентилятора під час нормальної роботи 
(регулюється від 60 до 90 Па)

Заводське 
налаштуван-

ня під час 
тестування

P53
24 KW

Встановлює потужність котла, на якому встановлена електронна плата
Дорівнює 

потужності 
котла

Дорівнює 
потужності 

котла
28 KW
32 KW

P54
P54.1 Відображає температуру, виміряну датчиком, встановленим на нагрівачі 

ГВП - -

P54.2 Не використовується - -

P55 Відображає температуру подачі, за якої працює опалювальний котел, 
розраховану елементами керування терморегуляції системи опалення - -

СЕРВІС

P56

G20 Котел працює на метані
Однаковий з 
використову-
ваним типом 

газу

GPL Котел працює на зрідженому природному газі

G110 Котел працює на газі G110

P58 0 ÷ 100 Встановлює максимальну потужність ГВП 
(встановлюється від 0 до 100 %) 100%

P59 0 ÷ 100 Встановлює максимальну потужність опалення 100%

P60 0 ÷ 60 Встановлює мінімальну потужність ГВП 0%

P61 0 ÷ 60 Встановлює мінімальну потужність опалення 0%

P66

P66/A

За допомогою встановленого зовнішнього зонда (опціональний) визна-
чається мінімальна температура подачі. За допомогою встановленого 
зовнішнього зонда визначається мінімальна температура подачі, що 
відповідає роботі за максимальної зовнішньої температури (див. графік 
на мал. 1-9)
(регулюється від 35 до 50 °C)
Примітка: для продовження необхідно підтвердити параметр (натиснути 
«D» або вийти з налаштування «P66», натиснувши кнопку «C»)

35 °C

P66/B

За допомогою встановленого зовнішнього зонда (опціональний) визна-
чається максимальна температура подачі. За допомогою встановленого 
зовнішнього зонда визначається максимальна температура подачі, що 
відповідає роботі за мінімальної зовнішньої температури (див. графік на 
мал. 1-9)
(регулюється від 50 до 85 °C)
Примітка: для продовження необхідно підтвердити параметр (натиснути 
«D» або вийти з налаштування «P66», натиснувши кнопку «C»)

85 °C

P66/C

За допомогою встановленого зовнішнього зонда визначається мінімаль-
на температура роботи котла за максимальної температури подачі (див. 
графік на мал. 1-9)
(регулюється від –20 до 0 °C)
Примітка: для продовження необхідно підтвердити параметр (натиснути 
«D» або вийти з налаштування «P66», натиснувши кнопку «C»)

-5 °C

P66/D

За допомогою встановленого зовнішнього зонда визначається максималь-
на температура роботи котла за мінімальної температури подачі (див. 
графік на мал. 1-9)
(регулюється від 5 до 25 °C)
Примітка: для продовження необхідно підтвердити параметр (натиснути 
«D» або вийти з налаштування «P66», натиснувши кнопку «C»)
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При повороті перемикача температури нагріван-
ня (3) елементи меню прокручуються, натискання 
кнопки «D» відкриває різні рівні меню і підтвер-
джує вибір параметрів. Натискання кнопки «C» 
дозволяє повернутись на один рівень.

(Перший пункт різних опцій, що відображаються 
в параметрі, є значенням за замовчанням).

- Інформація «M1» (див. розділ «Користувач»)
- Налаштування «M3» (див. розділ «Користувач»)
- Меню конфігурації «M5» зарезервовано для 

спеціаліста, і для входу потрібний код доступу.
Для отримання доступу до програмування натис-
ніть кнопку «D», поверніть регулятор температу-
ри нагріву (3) і прокрутіть пункти меню, доки не 
дійдете до «M5», натисніть кнопку «D», введіть 
код доступу і встановіть параметри згідно потреб.

Нижче наведені пункти меню «M5» із вказанням 
параметрів за замовчанням і можливими опціями.

3.7 ПРОГРАМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ 
ПЛАТИ.

На котлі Zeus kW кВт можливе перепрограму-
вання деяких робочих параметрів. При зміні цих 
параметрів, як описано нижче, з'явиться можли-
вість адаптувати котел у відповідності до ваших 
індивідуальних потреб.

Увага: якщо бажаєте відновити міжнародну мову 
(A1), див. інструкції, описані в пункті 2.14 (меню 
налаштувань).

При натисканні на кнопку «D» здійснюється вхід 
у головне меню, поділене на три основні частини:

P51 Показує значення сигналу вентилятора, що зчитується з електронної 
плати - -

P52 Задає набір налаштувань вентилятора під час нормальної роботи 
(регулюється від 60 до 90 Па)

Заводське 
налаштуван-

ня під час 
тестування

P53
24 KW

Встановлює потужність котла, на якому встановлена електронна плата
Дорівнює 

потужності 
котла

Дорівнює 
потужності 

котла
28 KW
32 KW

P54
P54.1 Відображає температуру, виміряну датчиком, встановленим на нагрівачі 

ГВП - -

P54.2 Не використовується - -

P55 Відображає температуру подачі, за якої працює опалювальний котел, 
розраховану елементами керування терморегуляції системи опалення - -

СЕРВІС

P56

G20 Котел працює на метані
Однаковий з 
використову-
ваним типом 

газу

GPL Котел працює на зрідженому природному газі

G110 Котел працює на газі G110

P58 0 ÷ 100 Встановлює максимальну потужність ГВП 
(встановлюється від 0 до 100 %) 100%

P59 0 ÷ 100 Встановлює максимальну потужність опалення 100%

P60 0 ÷ 60 Встановлює мінімальну потужність ГВП 0%

P61 0 ÷ 60 Встановлює мінімальну потужність опалення 0%

P66

P66/A

За допомогою встановленого зовнішнього зонда (опціональний) визна-
чається мінімальна температура подачі. За допомогою встановленого 
зовнішнього зонда визначається мінімальна температура подачі, що 
відповідає роботі за максимальної зовнішньої температури (див. графік 
на мал. 1-9)
(регулюється від 35 до 50 °C)
Примітка: для продовження необхідно підтвердити параметр (натиснути 
«D» або вийти з налаштування «P66», натиснувши кнопку «C»)

35 °C

P66/B

За допомогою встановленого зовнішнього зонда (опціональний) визна-
чається максимальна температура подачі. За допомогою встановленого 
зовнішнього зонда визначається максимальна температура подачі, що 
відповідає роботі за мінімальної зовнішньої температури (див. графік на 
мал. 1-9)
(регулюється від 50 до 85 °C)
Примітка: для продовження необхідно підтвердити параметр (натиснути 
«D» або вийти з налаштування «P66», натиснувши кнопку «C»)

85 °C

P66/C

За допомогою встановленого зовнішнього зонда визначається мінімаль-
на температура роботи котла за максимальної температури подачі (див. 
графік на мал. 1-9)
(регулюється від –20 до 0 °C)
Примітка: для продовження необхідно підтвердити параметр (натиснути 
«D» або вийти з налаштування «P66», натиснувши кнопку «C»)

-5 °C

P66/D

За допомогою встановленого зовнішнього зонда визначається максималь-
на температура роботи котла за мінімальної температури подачі (див. 
графік на мал. 1-9)
(регулюється від 5 до 25 °C)
Примітка: для продовження необхідно підтвердити параметр (натиснути 
«D» або вийти з налаштування «P66», натиснувши кнопку «C»)
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При повороті перемикача температури нагріван-
ня (3) елементи меню прокручуються, натискання 
кнопки «D» відкриває різні рівні меню і підтвер-
джує вибір параметрів. Натискання кнопки «C» 
дозволяє повернутись на один рівень.

(Перший пункт різних опцій, що відображаються 
в параметрі, є значенням за замовчанням).

- Інформація «M1» (див. розділ «Користувач»)
- Налаштування «M3» (див. розділ «Користувач»)
- Меню конфігурації «M5» зарезервовано для 

спеціаліста, і для входу потрібний код доступу.
Для отримання доступу до програмування натис-
ніть кнопку «D», поверніть регулятор температу-
ри нагріву (3) і прокрутіть пункти меню, доки не 
дійдете до «M5», натисніть кнопку «D», введіть 
код доступу і встановіть параметри згідно потреб.

Нижче наведені пункти меню «M5» із вказанням 
параметрів за замовчанням і можливими опціями.

3.7 ПРОГРАМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ 
ПЛАТИ.

На котлі Zeus kW кВт можливе перепрограму-
вання деяких робочих параметрів. При зміні цих 
параметрів, як описано нижче, з'явиться можли-
вість адаптувати котел у відповідності до ваших 
індивідуальних потреб.

Увага: якщо бажаєте відновити міжнародну мову 
(A1), див. інструкції, описані в пункті 2.14 (меню 
налаштувань).

При натисканні на кнопку «D» здійснюється вхід 
у головне меню, поділене на три основні частини:

P51 Показує значення сигналу вентилятора, що зчитується з електронної 
плати - -

P52 Задає набір налаштувань вентилятора під час нормальної роботи 
(регулюється від 60 до 90 Па)

Заводське 
налаштуван-

ня під час 
тестування

P53
24 KW

Встановлює потужність котла, на якому встановлена електронна плата
Дорівнює 

потужності 
котла

Дорівнює 
потужності 

котла
28 KW
32 KW

P54
P54.1 Відображає температуру, виміряну датчиком, встановленим на нагрівачі 

ГВП - -

P54.2 Не використовується - -

P55 Відображає температуру подачі, за якої працює опалювальний котел, 
розраховану елементами керування терморегуляції системи опалення - -

СЕРВІС

P56

G20 Котел працює на метані
Однаковий з 
використову-
ваним типом 

газу

GPL Котел працює на зрідженому природному газі

G110 Котел працює на газі G110

P58 0 ÷ 100 Встановлює максимальну потужність ГВП 
(встановлюється від 0 до 100 %) 100%

P59 0 ÷ 100 Встановлює максимальну потужність опалення 100%

P60 0 ÷ 60 Встановлює мінімальну потужність ГВП 0%

P61 0 ÷ 60 Встановлює мінімальну потужність опалення 0%

P66

P66/A

За допомогою встановленого зовнішнього зонда (опціональний) визна-
чається мінімальна температура подачі. За допомогою встановленого 
зовнішнього зонда визначається мінімальна температура подачі, що 
відповідає роботі за максимальної зовнішньої температури (див. графік 
на мал. 1-9)
(регулюється від 35 до 50 °C)
Примітка: для продовження необхідно підтвердити параметр (натиснути 
«D» або вийти з налаштування «P66», натиснувши кнопку «C»)

35 °C

P66/B

За допомогою встановленого зовнішнього зонда (опціональний) визна-
чається максимальна температура подачі. За допомогою встановленого 
зовнішнього зонда визначається максимальна температура подачі, що 
відповідає роботі за мінімальної зовнішньої температури (див. графік на 
мал. 1-9)
(регулюється від 50 до 85 °C)
Примітка: для продовження необхідно підтвердити параметр (натиснути 
«D» або вийти з налаштування «P66», натиснувши кнопку «C»)

85 °C

P66/C

За допомогою встановленого зовнішнього зонда визначається мінімаль-
на температура роботи котла за максимальної температури подачі (див. 
графік на мал. 1-9)
(регулюється від –20 до 0 °C)
Примітка: для продовження необхідно підтвердити параметр (натиснути 
«D» або вийти з налаштування «P66», натиснувши кнопку «C»)

-5 °C

P66/D

За допомогою встановленого зовнішнього зонда визначається максималь-
на температура роботи котла за мінімальної температури подачі (див. 
графік на мал. 1-9)
(регулюється від 5 до 25 °C)
Примітка: для продовження необхідно підтвердити параметр (натиснути 
«D» або вийти з налаштування «P66», натиснувши кнопку «C»)
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3.7 PROGRAMACIÓN DE LA TARJETA 
ELECTRÓNICA.

La caldera Zeus Superior kW está preparada 
para programar algunos parámetros de funcio-
namiento. Modificando estos parámetros, según 
las siguientes explicaciones, será posible adaptar 
la caldera a requerimientos específicos.

Pulsando el botón “D” es posible acceder al 
menú principal, que está dividido en tres partes 
principales:
- Información “M1” (Ver capítulo “Usuario”)
- personalizaciones “M3” (Ver capítulo “Usuario”)

- configuraciones “M5” , menú reservado al 
técnico, con acceso protegido por código.

Para acceder a la programación, pulsar el botón 
“D”, girar selector de temperatura calefacción 
(3) para desplazarse por el menú hasta llegar a 
la sección “M5”, pulsar el botón “D”, introducir 
el código de acceso y configurar los parámetros 
según convenga.

A continuación se enumeran las secciones del 
menú “M5”, indicando los parámetros por defecto 
y las posibles opciones.

Para desplazarse por el menú, girar el selector de 
temperatura calefacción (3), y pulsando el botón 
“D” se accederá a los distintos niveles de los me-
nús y se podrán confirmar las configuraciones de 
parámetros. Pulsando el botón “C” se retrocede 
un nivel.

(La primera opción que aparece para un paráme-
tro es la seleccionada por defecto).

Menú M5 (es necesario introducir el código de acceso)

1er Nivel 2° Nivel Opciones Descripción Valor por 
defecto

Valor 
configurado 

por el técnico

P51 Muestra el valor de la señal de ventilación leído por la tarjeta electrónica - -

P52 Configura el valor de ajuste ventilador durante su funcionamiento normal 
(de 60Pa a 90Pa)

Configurado 
durante las 
pruebas de 

fábrica

P53
24 KW

Identifica la potencia de la caldera de instalación de la tarjeta electrónica
Igual que la 
potencia de 
la caldera

Igual que la 
potencia de la 

caldera
28 KW
32 KW

P54
P54.1 Muestra la temperatura medida por la sonda del acumulador - -

P54.2 No utilizado - -

P55
Muestra la temperatura de descarga para calefacción con la que funciona 
la caldera funciona, calculada por los controles activos en la termorregula-
ción de la instalación

- -

SERVICE

P56

G20 Caldera con gas Metano
Igual que el 
gas que se 
esté utili-

zando

GPL Caldera con gas GLP

G110 Caldera con gas ciudad (G110)

P58 0% ÷ 100% Configura la potencia máxima en funcionamiento sanitario 
(de 0% a 100%) 100%

P59 0% ÷ 100% Configura la potencia máxima en funcionamiento calefacción ambiente 100%

P60 0% ÷ 60% Configura la potencia mínima en funcionamiento sanitario 0%

P61 0% ÷ 60% Configura la potencia mínima en funcionamiento calefacción ambiente 0%

P66

P66/A

Sin sonda exterior (accesorio) establece la temperatura de descarga 
mínima. Con sonda exterior establece la temperatura mínima de descarga 
correspondiente a funcionamiento con temperatura exterior máxima
(ver gráfica Fig. 1-6) (configurable de 35°C a 50°C)
Importante: para continuar es necesario confirmar el parámetro (pulsar 
“D” o salir de la regulación “TERMOREG” pulsando “C”)

35°C

P66/B

Sin sonda exterior (accesorio) establece la temperatura de descarga 
máxima. Con sonda exterior establece la temperatura máxima de descarga 
correspondiente a funcionamiento con temperatura exterior mínima
(ver gráfica Fig. 1-6) (configurable de 50°C a 85°C)
Importante: para continuar es necesario confirmar el parámetro (pulsar 
“D” o salir de la regulación “TERMOREG” pulsando “C”)

85°C

P66/C

Con sonda exterior presente establece a qué temperatura exterior mínima 
debe funcionar la caldera a la máxima temperatura de descarga (ver gráfi-
ca Fig. 1-6) (regulable de -20°C a 0°C)
Importante: para continuar es necesario confirmar el parámetro (pulsar 
“D” o salir de la regulación “TERMOREG” pulsando “C”)

-5°C

P66/D

Con sonda exterior presente establece a qué temperatura exterior máxima 
debe funcionar la caldera a la mínima temperatura de descarga
(ver gráfica Fig. 1-6) (regulable de 5°C a +25°C)
Importante: para continuar es necesario confirmar el parámetro (pulsar 
“D” o salir de la regulación “TERMOREG” pulsando “C”)

25°C
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Меню M5 (необходимо вести код входа)

1° Уровень 2° Уровень Возможные 
альтернативы Описание Установленное 

значение

Значение 
установленной 

техником

P51 Отображает значение сигнала импеллера, считанное с электронного 
блока - -

P52
Устанавливает перваначальную настройку вентилятора во время 
его нормальной работы
(установить от  60Pa до 90Pa)

Установленно
на заводе
во время

проверочно-
испытательных 

работ

P53
24 KW

Обозначает мощность котла, на которую настроен электронный 
блок 

Равное
мощности 

бойлера

Равное
мощности 

бойлера
28 KW
32 KW

P54
P54.1 Отображает температуру, измеренную пробником на горелке - -

P54.2 Ни использованно - -

P55
Отображает температуру воды, посылаемую на отопление, при 
которой работает бойлер, Вычисляется с помощью контроля, 
произведённого на терморегулирование установки. 

- -

SERVICE

P56

G20 Бойлер работает на газе Метане Igual que el 
gas que se esté 

utilizando
GPL Бойлер работает на сжиженном нефтянном газе (СНГ)

G110 Бойлер работает на искусственном газе (G110)

P58 0% ÷ 100%
Устанавливает максимальную мощность в режиме производства 
горячей воды
(устанавливается от 0% до 100%)

100%

P59 0% ÷ 100% Устанавливает максимальную мощность в режиме отопления 
помещения 100%

P60 0% ÷ 60% Устанавливает минимальную мощность в режиме производства 
горячей воды 0%

P61 0% ÷ 60% Устанавливает минимальную мощность в режиме отопления 
помещения 0%

P66

P66/A

Без внешнего пробника (опция) определчет минимальную температуру подачи. 
С внешним пробником определяется минимальная температура подачи, 
которая зависит от внешней максимальной температуры (смотреть график  Илл. 
1-6) (устанавливается от 35°C до 50°C) Примечание: для того, чтобы перейти к 
следующей функции, необходимо подтвердить параметр (нажать “D” или выйти 
из регулирования “P66” с помощью “C”)

35°C

P66/B

Без внешнего пробника (опция) определяет максимальную температуру подачи. 
С внешним пробником определяется максимальная температура подачи, которая 
зависит от внешней минимальной температуры  (смотреть график  Илл. 1-6) 
(устанавливается от 50°C до 85°C) Примечание: для того, чтобы перейти к 
следующей функции, необходимо подтвердить параметр (нажать “D” или выйти 
из регулирования “P66” с помощью “C”)

85°C

P66/C

С помощью внешнего пробника определяет при какой внешней 
минимальной температуре, бойлер должен работать на максимальной 
температуре подачи (смотреть график Илл. 1-6) (устанавливается 
от -20°C до 0°C) Примечание: для того, чтобы перейти к следующей 
функции, необходимо подтвердить параметр (нажать “D” или выйти из 
регулирования “P66” с помощью “C”)

-5°C

P66/D

С помощью внешнего пробника определяет при какой внешней 
максимальной температуре, бойлер должен работать на минимальной 
температуре подачи (смотреть график Илл.1-6) (устанавливается от 
5°C до +25°C) Примечание: для того, чтобы перейти к следующей 
функции, необходимо подтвердить параметр (нажать “D” или выйти из 
регулирования “P66” с помощью “C”)

25°C

3.7 ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА.

На бойлере Zeus Superior kW возможно 
произвести программирование некоторых 
рабочих параметров. Изменяя эти параметры 
согласно нижеприведённым указаниям, 
мож но  на с т р ои т ь  б ой ле р  с огла с но 
собственным нуждам.

Внимание: если вы желаете восстановить 
интернациональный язык (A1), смотреть 
указания, описанные в Параг. 2.14 (Меню 
индивидвидуализации).

При нажатии на кнопку “D” можно войти в 
основное меню, разделённое на 3 основных 
части:

- и нф о рм а ц и я  “M 1 ”  ( С мо т ри  гла ву 
“Пользователь”)

- индивидуализации “M3” (Смотри главу 
“Пользователь”)

- к о н ф и г у р а ц и и  “ M 5 ”  М е н ю 
предназначеннное для технического 
персонала, для которого необходим код 
входа.

Д л я  до с т у па  в  п р ог р а м м и р ов а н ие , 
нажать кнопку “D”, прокрутить регулятор 
температуры отопления (3) и перейти к 
строке меню “M5”, нажать кнопку “D”, ввести 
код входа и установить параметры согласно 
собственным нуждам.

Далее указаны функции меню “M5” С 
указанными параметрами по умолчанию и 
возможными вариантами.
С  п о м о щ ь ю  в р а щ е н и я  р е г у л я т о р а 
температуры отопления (3) прокручиваются 
различные функции меню, при нажатии на 
кнопку “D” происходит доступ к различным 
уровням меню и подтверждаются выбранные 
параметры.
При нажатие на кнопку “C” происходит 
возврат на 1 уровень.
(Первая строка какого-либо параметра, 
является заданной по умолчанию).
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Меню M5 (необходимо вести код входа)

1° Уровень 2° Уровень Возможные 
альтернативы Описание Установленное 

значение

Значение 
установленной 

техником

P51 Отображает значение сигнала импеллера, считанное с электронного 
блока - -

P52
Устанавливает перваначальную настройку вентилятора во время 
его нормальной работы
(установить от  60Pa до 90Pa)

Установленно
на заводе
во время

проверочно-
испытательных 

работ

P53
24 KW

Обозначает мощность котла, на которую настроен электронный 
блок 

Равное
мощности 

бойлера

Равное
мощности 

бойлера
28 KW
32 KW

P54
P54.1 Отображает температуру, измеренную пробником на горелке - -

P54.2 Ни использованно - -

P55
Отображает температуру воды, посылаемую на отопление, при 
которой работает бойлер, Вычисляется с помощью контроля, 
произведённого на терморегулирование установки. 

- -

SERVICE

P56

G20 Бойлер работает на газе Метане Igual que el 
gas que se esté 

utilizando
GPL Бойлер работает на сжиженном нефтянном газе (СНГ)

G110 Бойлер работает на искусственном газе (G110)

P58 0% ÷ 100%
Устанавливает максимальную мощность в режиме производства 
горячей воды
(устанавливается от 0% до 100%)

100%

P59 0% ÷ 100% Устанавливает максимальную мощность в режиме отопления 
помещения 100%

P60 0% ÷ 60% Устанавливает минимальную мощность в режиме производства 
горячей воды 0%

P61 0% ÷ 60% Устанавливает минимальную мощность в режиме отопления 
помещения 0%

P66

P66/A

Без внешнего пробника (опция) определчет минимальную температуру подачи. 
С внешним пробником определяется минимальная температура подачи, 
которая зависит от внешней максимальной температуры (смотреть график  Илл. 
1-6) (устанавливается от 35°C до 50°C) Примечание: для того, чтобы перейти к 
следующей функции, необходимо подтвердить параметр (нажать “D” или выйти 
из регулирования “P66” с помощью “C”)

35°C

P66/B

Без внешнего пробника (опция) определяет максимальную температуру подачи. 
С внешним пробником определяется максимальная температура подачи, которая 
зависит от внешней минимальной температуры  (смотреть график  Илл. 1-6) 
(устанавливается от 50°C до 85°C) Примечание: для того, чтобы перейти к 
следующей функции, необходимо подтвердить параметр (нажать “D” или выйти 
из регулирования “P66” с помощью “C”)

85°C

P66/C

С помощью внешнего пробника определяет при какой внешней 
минимальной температуре, бойлер должен работать на максимальной 
температуре подачи (смотреть график Илл. 1-6) (устанавливается 
от -20°C до 0°C) Примечание: для того, чтобы перейти к следующей 
функции, необходимо подтвердить параметр (нажать “D” или выйти из 
регулирования “P66” с помощью “C”)

-5°C

P66/D

С помощью внешнего пробника определяет при какой внешней 
максимальной температуре, бойлер должен работать на минимальной 
температуре подачи (смотреть график Илл.1-6) (устанавливается от 
5°C до +25°C) Примечание: для того, чтобы перейти к следующей 
функции, необходимо подтвердить параметр (нажать “D” или выйти из 
регулирования “P66” с помощью “C”)

25°C

3.7 ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА.

На бойлере Zeus Superior kW возможно 
произвести программирование некоторых 
рабочих параметров. Изменяя эти параметры 
согласно нижеприведённым указаниям, 
мож но  на с т р ои т ь  б ой ле р  с огла с но 
собственным нуждам.

Внимание: если вы желаете восстановить 
интернациональный язык (A1), смотреть 
указания, описанные в Параг. 2.14 (Меню 
индивидвидуализации).

При нажатии на кнопку “D” можно войти в 
основное меню, разделённое на 3 основных 
части:

- и нф о рм а ц и я  “M 1 ”  ( С мо т ри  гла ву 
“Пользователь”)

- индивидуализации “M3” (Смотри главу 
“Пользователь”)

- к о н ф и г у р а ц и и  “ M 5 ”  М е н ю 
предназначеннное для технического 
персонала, для которого необходим код 
входа.

Д л я  до с т у па  в  п р ог р а м м и р ов а н ие , 
нажать кнопку “D”, прокрутить регулятор 
температуры отопления (3) и перейти к 
строке меню “M5”, нажать кнопку “D”, ввести 
код входа и установить параметры согласно 
собственным нуждам.

Далее указаны функции меню “M5” С 
указанными параметрами по умолчанию и 
возможными вариантами.
С  п о м о щ ь ю  в р а щ е н и я  р е г у л я т о р а 
температуры отопления (3) прокручиваются 
различные функции меню, при нажатии на 
кнопку “D” происходит доступ к различным 
уровням меню и подтверждаются выбранные 
параметры.
При нажатие на кнопку “C” происходит 
возврат на 1 уровень.
(Первая строка какого-либо параметра, 
является заданной по умолчанию).

УС
ТА

Н
О

ВЩ
И

К
П

О
Л

ЬЗ
О

ВА
ТЕ

Л
Ь

РЕ
М

О
Н

ТН
И

К

Меню M5 (необходимо вести код входа)

1° Уровень 2° Уровень Возможные 
альтернативы Описание Установленное 

значение

Значение 
установленной 

техником

P51 Отображает значение сигнала импеллера, считанное с электронного 
блока - -

P52
Устанавливает перваначальную настройку вентилятора во время 
его нормальной работы
(установить от  60Pa до 90Pa)

Установленно
на заводе
во время

проверочно-
испытательных 

работ

P53
24 KW

Обозначает мощность котла, на которую настроен электронный 
блок 

Равное
мощности 

бойлера

Равное
мощности 

бойлера
28 KW
32 KW

P54
P54.1 Отображает температуру, измеренную пробником на горелке - -

P54.2 Ни использованно - -

P55
Отображает температуру воды, посылаемую на отопление, при 
которой работает бойлер, Вычисляется с помощью контроля, 
произведённого на терморегулирование установки. 

- -

SERVICE

P56

G20 Бойлер работает на газе Метане Igual que el 
gas que se esté 

utilizando
GPL Бойлер работает на сжиженном нефтянном газе (СНГ)

G110 Бойлер работает на искусственном газе (G110)

P58 0% ÷ 100%
Устанавливает максимальную мощность в режиме производства 
горячей воды
(устанавливается от 0% до 100%)

100%

P59 0% ÷ 100% Устанавливает максимальную мощность в режиме отопления 
помещения 100%

P60 0% ÷ 60% Устанавливает минимальную мощность в режиме производства 
горячей воды 0%

P61 0% ÷ 60% Устанавливает минимальную мощность в режиме отопления 
помещения 0%

P66

P66/A

Без внешнего пробника (опция) определчет минимальную температуру подачи. 
С внешним пробником определяется минимальная температура подачи, 
которая зависит от внешней максимальной температуры (смотреть график  Илл. 
1-6) (устанавливается от 35°C до 50°C) Примечание: для того, чтобы перейти к 
следующей функции, необходимо подтвердить параметр (нажать “D” или выйти 
из регулирования “P66” с помощью “C”)

35°C

P66/B

Без внешнего пробника (опция) определяет максимальную температуру подачи. 
С внешним пробником определяется максимальная температура подачи, которая 
зависит от внешней минимальной температуры  (смотреть график  Илл. 1-6) 
(устанавливается от 50°C до 85°C) Примечание: для того, чтобы перейти к 
следующей функции, необходимо подтвердить параметр (нажать “D” или выйти 
из регулирования “P66” с помощью “C”)

85°C

P66/C

С помощью внешнего пробника определяет при какой внешней 
минимальной температуре, бойлер должен работать на максимальной 
температуре подачи (смотреть график Илл. 1-6) (устанавливается 
от -20°C до 0°C) Примечание: для того, чтобы перейти к следующей 
функции, необходимо подтвердить параметр (нажать “D” или выйти из 
регулирования “P66” с помощью “C”)

-5°C

P66/D

С помощью внешнего пробника определяет при какой внешней 
максимальной температуре, бойлер должен работать на минимальной 
температуре подачи (смотреть график Илл.1-6) (устанавливается от 
5°C до +25°C) Примечание: для того, чтобы перейти к следующей 
функции, необходимо подтвердить параметр (нажать “D” или выйти из 
регулирования “P66” с помощью “C”)

25°C

3.7 ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА.

На бойлере Zeus Superior kW возможно 
произвести программирование некоторых 
рабочих параметров. Изменяя эти параметры 
согласно нижеприведённым указаниям, 
мож но  на с т р ои т ь  б ой ле р  с огла с но 
собственным нуждам.

Внимание: если вы желаете восстановить 
интернациональный язык (A1), смотреть 
указания, описанные в Параг. 2.14 (Меню 
индивидвидуализации).

При нажатии на кнопку “D” можно войти в 
основное меню, разделённое на 3 основных 
части:

- и нф о рм а ц и я  “M 1 ”  ( С мо т ри  гла ву 
“Пользователь”)

- индивидуализации “M3” (Смотри главу 
“Пользователь”)

- к о н ф и г у р а ц и и  “ M 5 ”  М е н ю 
предназначеннное для технического 
персонала, для которого необходим код 
входа.

Д л я  до с т у па  в  п р ог р а м м и р ов а н ие , 
нажать кнопку “D”, прокрутить регулятор 
температуры отопления (3) и перейти к 
строке меню “M5”, нажать кнопку “D”, ввести 
код входа и установить параметры согласно 
собственным нуждам.

Далее указаны функции меню “M5” С 
указанными параметрами по умолчанию и 
возможными вариантами.
С  п о м о щ ь ю  в р а щ е н и я  р е г у л я т о р а 
температуры отопления (3) прокручиваются 
различные функции меню, при нажатии на 
кнопку “D” происходит доступ к различным 
уровням меню и подтверждаются выбранные 
параметры.
При нажатие на кнопку “C” происходит 
возврат на 1 уровень.
(Первая строка какого-либо параметра, 
является заданной по умолчанию).IN
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M5 menu (the access code must be introduced)

1° Level 2° Level Options Description Default value Value set by 
technician

P51 Displays the fan signal value read by the circuit board - -

P52 Sets the fan reference during its normal functioning 
(can be set from 60Pa to 90Pa)

Set in factory 
during in-
spection

P53
24 KW

Identifies the power of the boiler on which the circuit board is installed The same as 
boiler power

The same as 
boiler power28 KW

32 KW

P54
P54.1 Displays the temperature measured by the probe positioned on the 

cylinder - -

P54.2 Not used - -

P55 Displays the heating delivery temperature at which the boiler functions, 
calculated by the active controls on plant heat adjustment - -

SERVICE

P56

G20 The boiler functions with methane gas
The same as 
the type of 
gas in use

GPL The boiler functions with LPG gas

G110 The boiler functions with G110 gas

P58 0% ÷ 100% Set the maximum power in domestic water functioning
 (can be set from 0% to 100%) 100%

P59 0% ÷ 100% Set the maximum power in  environmental heating functioning 100%

P60 0% ÷ 60% Set the minimum power in domestic water functioning 0%

P61 0% ÷ 60% Set the minimum power in  environmental heating functioning 0%

P66

P66/A

Without external probe (optional) it defines the minimum delivery tem-
perature. With the external probe present it defines the minimum delivery 
temperature corresponding to functioning with maximum external tem-
perature (see graphics Fig. 1-6) (adjustable from 35°C to 50°C)
N.B.: to continue, the parameter must be confirmed (press “D” or exit 
from “P66” by pressing “C”)

35°C

P66/B

Without external probe (optional) it defines the maximum delivery 
temperature.
With the external probe present it defines the maximum delivery tempe-
rature corresponding to functioning with minimum external temperature 
(see graphics Fig. 1-6) (adjustable from 50°C to 85°C)
N.B.: to continue, the parameter must be confirmed (press “D” or exit 
from “P66” by pressing “C”)

85°C

P66/C

With the external probe present it defines at which minimum external 
temperature the boiler must function at maximum delivery temperature 
(see graphics Fig. 1-6) (adjustable from -20°C to 0°C)
N.B.: to continue, the parameter must be confirmed (press “D” or exit 
from “P66” by pressing “C”)

-5°C

P66/D

With the external probe present it defines at which maximum external 
temperature the boiler must function at minimum delivery temperature 
(see graphics Fig.1-6) (adjustable from 5°C to +25°C)
N.B.: to continue, the parameter must be confirmed (press “D” or exit 
from “P66” by pressing “C”)

25°C

3.7 PROGRAMMING THE CIRCUIT 
BOARD.

The Zeus Superior 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.

Important: If the international language is to be 
restored (A1), see the indications described in Par. 
2.14 (Customisations menu).

By pressing button “D” it is possible to access 
the main menu divided into three main parts:
- Information “M1” (See“User” chapter)
- customisation “M3”( See“User” chapter)
- configurations “M5” menu reserved for the 

technician who requires an access code.
To access programming press button “D”, turn 
the heating selector switch (3) and scroll through 
the menu items until reaching “M5”, press button
“D”, introduce the access code and set the 
parameters according to requirements.

The items in the “M5” menu are stated 
successively with default parameters and possible 
options stated.

By turning the heating temperature selector 
switch (3) scroll through the menu items, press 
button “D” to access the various levels of the 
menu and confirm the choice of parameters.

By pressing button “C” go back one level.
(The first item of the various options that appears 
inside the parameter is that selected by 
default).
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Рівень 1° Рівень 2° ОПЦІЇ Опис
Значення за 
замовчуван-

ням

Значення 
налашту-

вання 
обладнання

СЕРВІС

P67

P67.1 Взимку циркуляційний насос завжди отримує живлення, і тому 
завжди у робочому стані

P67.2P67.2
В зимовому режимі керування циркуляційним насосом здійснюється 
за допомогою кімнатного термостата або з пульта дистанційного 
керування

P67.3
В зимовому режимі керування циркуляційним насосом здійснюється 
за допомогою кімнатного термостата або з пульта дистанційного 
керування і від зонда лінії подачі котла

P68 0÷500 с

Котел встановлений на негайне ввімкнення пальника після надхо-
дження запиту на опалення приміщень. У разі спеціальних налашту-
вань (наприклад, системи зон з клапанами з приводами і т. ін.) може 
бути необхідна затримка запалювання

0=600 
секунд

69 0÷255 с Котел оснащен электронным таймером, который предотвращает 
частое включение горелки на этапе нагрева

180 - 60 
секунд

P70 0÷840 с Котел выполняет кривую включения, чтобы выйти на минимальную 
мощность по отношению к номинальной тепловой мощности

840 - 60 
секунд

14 хвилини

P71

P71.1
Котел вмикається для нагрівання ГВП тоді, коли температура води, 
що міститься у нагрівачі, падає на 3 °C відносно встановленої темпе-
ратури P71.1

P71.2
Котел вмикається для нагрівання ГВП тоді, коли температура води, 
що міститься у нагрівачі, падає на 10 °C відносно встановленої тем-
ператури

P72

1 - AUTO 
- АВТОМА-

ТИЧНО
- OFF:
8 л/год

10 л/год
12 л/год

Дана функція не має жодного значення для нормального функціону-
вання даної моделі котла.

ОБРАНО
1 - AUTO 

- АВТОМА-
ТИЧНО

РЕЛЕ 1
(опція)

РЕЛЕ1.
ВИМК. Реле 1 не використовується

РЕЛЕ1.1

РЕЛЕ1.1 В системі, поділеній на зони, реле 1 керує основною зоною

РЕЛЕ1.2 Реле сигналізує відкриття блоку котла (може бути об’єднаний із 
зовнішньою сигналізацією, не входить до комплекту)

РЕЛЕ1.3
Реле сигналізує, що котел ввімкнений 
(може бути об’єднаний із зовнішньою сигналізацією, не входить до 
комплекту)

РЕЛЕ1.4 Керує відкриванням зовнішнього газового клапана у поєднанні з запи-
том на запалювання пальника у котлі

РЕЛЕ 2
(опція)

РЕЛЕ2.
ВИМК. Реле 2 не використовується

РЕЛЕ2.
ВИМК.

РЕЛЕ2.6
Реле 2 вмикає електромагнітний клапан дистанційного заповнення 
(опціонально). Керування здійснюється за допомогою пульта дистан-
ційного керування.

РЕЛЕ2.2 Реле сигналізує відкриття блоку котла (може бути об’єднаний із 
зовнішньою сигналізацією, не входить до комплекту)

РЕЛЕ2.3
Реле сигналізує, що котел ввімкнений 
(може бути об’єднаний із зовнішньою сигналізацією, не входить до 
комплекту)

РЕЛЕ2.4 Керує відкриванням зовнішнього газового клапана у поєднанні з запи-
том на запалювання пальника у котлі

РЕЛЕ2.5 В системі, поділеній на зони, реле 2 керує вторинною зоною

РЕЛЕ 3
(опція)

РЕЛЕ 
3.ВЫКЛ. Реле 3 не використовується

РЕЛЕ 
3.ВЫКЛ.

РЕЛЕ3.7 Перевірте насос рециркуляції котла 

РЕЛЕ3.2 Реле сигналізує відкриття блоку котла (може бути об’єднаний із 
зовнішньою сигналізацією, не входить до комплекту)

РЕЛЕ3.3
Реле сигналізує, що котел ввімкнений 
(може бути об’єднаний із зовнішньою сигналізацією, не входить до 
комплекту)

РЕЛЕ3.4 Керує відкриванням зовнішнього газового клапана у поєднанні з запи-
том на запалювання пальника у котлі

P76 –10 ÷ +10 °C У разі невірного зчитування даних зовнішнім датчиком можна відкорек-
тувати його, щоб компенсувати вплив зовнішніх факторів середовища. 0°C
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СЕРВІС

P67

P67.1 Взимку циркуляційний насос завжди отримує живлення, і тому 
завжди у робочому стані

P67.2P67.2
В зимовому режимі керування циркуляційним насосом здійснюється 
за допомогою кімнатного термостата або з пульта дистанційного 
керування

P67.3
В зимовому режимі керування циркуляційним насосом здійснюється 
за допомогою кімнатного термостата або з пульта дистанційного 
керування і від зонда лінії подачі котла

P68 0÷500 с

Котел встановлений на негайне ввімкнення пальника після надхо-
дження запиту на опалення приміщень. У разі спеціальних налашту-
вань (наприклад, системи зон з клапанами з приводами і т. ін.) може 
бути необхідна затримка запалювання

0=600 
секунд

69 0÷255 с Котел оснащен электронным таймером, который предотвращает 
частое включение горелки на этапе нагрева

180 - 60 
секунд

P70 0÷840 с Котел выполняет кривую включения, чтобы выйти на минимальную 
мощность по отношению к номинальной тепловой мощности

840 - 60 
секунд

14 хвилини

P71

P71.1
Котел вмикається для нагрівання ГВП тоді, коли температура води, 
що міститься у нагрівачі, падає на 3 °C відносно встановленої темпе-
ратури P71.1

P71.2
Котел вмикається для нагрівання ГВП тоді, коли температура води, 
що міститься у нагрівачі, падає на 10 °C відносно встановленої тем-
ператури

P72

1 - AUTO 
- АВТОМА-

ТИЧНО
- OFF:
8 л/год

10 л/год
12 л/год

Дана функція не має жодного значення для нормального функціону-
вання даної моделі котла.

ОБРАНО
1 - AUTO 

- АВТОМА-
ТИЧНО

РЕЛЕ 1
(опція)

РЕЛЕ1.
ВИМК. Реле 1 не використовується

РЕЛЕ1.1

РЕЛЕ1.1 В системі, поділеній на зони, реле 1 керує основною зоною

РЕЛЕ1.2 Реле сигналізує відкриття блоку котла (може бути об’єднаний із 
зовнішньою сигналізацією, не входить до комплекту)

РЕЛЕ1.3
Реле сигналізує, що котел ввімкнений 
(може бути об’єднаний із зовнішньою сигналізацією, не входить до 
комплекту)

РЕЛЕ1.4 Керує відкриванням зовнішнього газового клапана у поєднанні з запи-
том на запалювання пальника у котлі

РЕЛЕ 2
(опція)

РЕЛЕ2.
ВИМК. Реле 2 не використовується

РЕЛЕ2.
ВИМК.

РЕЛЕ2.6
Реле 2 вмикає електромагнітний клапан дистанційного заповнення 
(опціонально). Керування здійснюється за допомогою пульта дистан-
ційного керування.

РЕЛЕ2.2 Реле сигналізує відкриття блоку котла (може бути об’єднаний із 
зовнішньою сигналізацією, не входить до комплекту)

РЕЛЕ2.3
Реле сигналізує, що котел ввімкнений 
(може бути об’єднаний із зовнішньою сигналізацією, не входить до 
комплекту)

РЕЛЕ2.4 Керує відкриванням зовнішнього газового клапана у поєднанні з запи-
том на запалювання пальника у котлі

РЕЛЕ2.5 В системі, поділеній на зони, реле 2 керує вторинною зоною

РЕЛЕ 3
(опція)

РЕЛЕ 
3.ВЫКЛ. Реле 3 не використовується

РЕЛЕ 
3.ВЫКЛ.

РЕЛЕ3.7 Перевірте насос рециркуляції котла 

РЕЛЕ3.2 Реле сигналізує відкриття блоку котла (може бути об’єднаний із 
зовнішньою сигналізацією, не входить до комплекту)

РЕЛЕ3.3
Реле сигналізує, що котел ввімкнений 
(може бути об’єднаний із зовнішньою сигналізацією, не входить до 
комплекту)

РЕЛЕ3.4 Керує відкриванням зовнішнього газового клапана у поєднанні з запи-
том на запалювання пальника у котлі

P76 –10 ÷ +10 °C У разі невірного зчитування даних зовнішнім датчиком можна відкорек-
тувати його, щоб компенсувати вплив зовнішніх факторів середовища. 0°C
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СЕРВІС

P67

P67.1 Взимку циркуляційний насос завжди отримує живлення, і тому 
завжди у робочому стані

P67.2P67.2
В зимовому режимі керування циркуляційним насосом здійснюється 
за допомогою кімнатного термостата або з пульта дистанційного 
керування

P67.3
В зимовому режимі керування циркуляційним насосом здійснюється 
за допомогою кімнатного термостата або з пульта дистанційного 
керування і від зонда лінії подачі котла

P68 0÷500 с

Котел встановлений на негайне ввімкнення пальника після надхо-
дження запиту на опалення приміщень. У разі спеціальних налашту-
вань (наприклад, системи зон з клапанами з приводами і т. ін.) може 
бути необхідна затримка запалювання

0=600 
секунд

69 0÷255 с Котел оснащен электронным таймером, который предотвращает 
частое включение горелки на этапе нагрева

180 - 60 
секунд

P70 0÷840 с Котел выполняет кривую включения, чтобы выйти на минимальную 
мощность по отношению к номинальной тепловой мощности

840 - 60 
секунд

14 хвилини

P71

P71.1
Котел вмикається для нагрівання ГВП тоді, коли температура води, 
що міститься у нагрівачі, падає на 3 °C відносно встановленої темпе-
ратури P71.1

P71.2
Котел вмикається для нагрівання ГВП тоді, коли температура води, 
що міститься у нагрівачі, падає на 10 °C відносно встановленої тем-
ператури

P72

1 - AUTO 
- АВТОМА-

ТИЧНО
- OFF:
8 л/год

10 л/год
12 л/год

Дана функція не має жодного значення для нормального функціону-
вання даної моделі котла.

ОБРАНО
1 - AUTO 

- АВТОМА-
ТИЧНО

РЕЛЕ 1
(опція)

РЕЛЕ1.
ВИМК. Реле 1 не використовується

РЕЛЕ1.1

РЕЛЕ1.1 В системі, поділеній на зони, реле 1 керує основною зоною

РЕЛЕ1.2 Реле сигналізує відкриття блоку котла (може бути об’єднаний із 
зовнішньою сигналізацією, не входить до комплекту)

РЕЛЕ1.3
Реле сигналізує, що котел ввімкнений 
(може бути об’єднаний із зовнішньою сигналізацією, не входить до 
комплекту)

РЕЛЕ1.4 Керує відкриванням зовнішнього газового клапана у поєднанні з запи-
том на запалювання пальника у котлі

РЕЛЕ 2
(опція)

РЕЛЕ2.
ВИМК. Реле 2 не використовується

РЕЛЕ2.
ВИМК.

РЕЛЕ2.6
Реле 2 вмикає електромагнітний клапан дистанційного заповнення 
(опціонально). Керування здійснюється за допомогою пульта дистан-
ційного керування.

РЕЛЕ2.2 Реле сигналізує відкриття блоку котла (може бути об’єднаний із 
зовнішньою сигналізацією, не входить до комплекту)

РЕЛЕ2.3
Реле сигналізує, що котел ввімкнений 
(може бути об’єднаний із зовнішньою сигналізацією, не входить до 
комплекту)

РЕЛЕ2.4 Керує відкриванням зовнішнього газового клапана у поєднанні з запи-
том на запалювання пальника у котлі

РЕЛЕ2.5 В системі, поділеній на зони, реле 2 керує вторинною зоною

РЕЛЕ 3
(опція)

РЕЛЕ 
3.ВЫКЛ. Реле 3 не використовується

РЕЛЕ 
3.ВЫКЛ.

РЕЛЕ3.7 Перевірте насос рециркуляції котла 

РЕЛЕ3.2 Реле сигналізує відкриття блоку котла (може бути об’єднаний із 
зовнішньою сигналізацією, не входить до комплекту)

РЕЛЕ3.3
Реле сигналізує, що котел ввімкнений 
(може бути об’єднаний із зовнішньою сигналізацією, не входить до 
комплекту)

РЕЛЕ3.4 Керує відкриванням зовнішнього газового клапана у поєднанні з запи-
том на запалювання пальника у котлі

P76 –10 ÷ +10 °C У разі невірного зчитування даних зовнішнім датчиком можна відкорек-
тувати його, щоб компенсувати вплив зовнішніх факторів середовища. 0°C
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СЕРВІС

P67

P67.1 Взимку циркуляційний насос завжди отримує живлення, і тому 
завжди у робочому стані

P67.2P67.2
В зимовому режимі керування циркуляційним насосом здійснюється 
за допомогою кімнатного термостата або з пульта дистанційного 
керування

P67.3
В зимовому режимі керування циркуляційним насосом здійснюється 
за допомогою кімнатного термостата або з пульта дистанційного 
керування і від зонда лінії подачі котла

P68 0÷500 с

Котел встановлений на негайне ввімкнення пальника після надхо-
дження запиту на опалення приміщень. У разі спеціальних налашту-
вань (наприклад, системи зон з клапанами з приводами і т. ін.) може 
бути необхідна затримка запалювання

0=600 
секунд

69 0÷255 с Котел оснащен электронным таймером, который предотвращает 
частое включение горелки на этапе нагрева

180 - 60 
секунд

P70 0÷840 с Котел выполняет кривую включения, чтобы выйти на минимальную 
мощность по отношению к номинальной тепловой мощности

840 - 60 
секунд

14 хвилини

P71

P71.1
Котел вмикається для нагрівання ГВП тоді, коли температура води, 
що міститься у нагрівачі, падає на 3 °C відносно встановленої темпе-
ратури P71.1

P71.2
Котел вмикається для нагрівання ГВП тоді, коли температура води, 
що міститься у нагрівачі, падає на 10 °C відносно встановленої тем-
ператури

P72

1 - AUTO 
- АВТОМА-

ТИЧНО
- OFF:
8 л/год

10 л/год
12 л/год

Дана функція не має жодного значення для нормального функціону-
вання даної моделі котла.

ОБРАНО
1 - AUTO 

- АВТОМА-
ТИЧНО

РЕЛЕ 1
(опція)

РЕЛЕ1.
ВИМК. Реле 1 не використовується

РЕЛЕ1.1

РЕЛЕ1.1 В системі, поділеній на зони, реле 1 керує основною зоною

РЕЛЕ1.2 Реле сигналізує відкриття блоку котла (може бути об’єднаний із 
зовнішньою сигналізацією, не входить до комплекту)

РЕЛЕ1.3
Реле сигналізує, що котел ввімкнений 
(може бути об’єднаний із зовнішньою сигналізацією, не входить до 
комплекту)

РЕЛЕ1.4 Керує відкриванням зовнішнього газового клапана у поєднанні з запи-
том на запалювання пальника у котлі

РЕЛЕ 2
(опція)

РЕЛЕ2.
ВИМК. Реле 2 не використовується

РЕЛЕ2.
ВИМК.

РЕЛЕ2.6
Реле 2 вмикає електромагнітний клапан дистанційного заповнення 
(опціонально). Керування здійснюється за допомогою пульта дистан-
ційного керування.

РЕЛЕ2.2 Реле сигналізує відкриття блоку котла (може бути об’єднаний із 
зовнішньою сигналізацією, не входить до комплекту)

РЕЛЕ2.3
Реле сигналізує, що котел ввімкнений 
(може бути об’єднаний із зовнішньою сигналізацією, не входить до 
комплекту)

РЕЛЕ2.4 Керує відкриванням зовнішнього газового клапана у поєднанні з запи-
том на запалювання пальника у котлі

РЕЛЕ2.5 В системі, поділеній на зони, реле 2 керує вторинною зоною

РЕЛЕ 3
(опція)

РЕЛЕ 
3.ВЫКЛ. Реле 3 не використовується

РЕЛЕ 
3.ВЫКЛ.

РЕЛЕ3.7 Перевірте насос рециркуляції котла 

РЕЛЕ3.2 Реле сигналізує відкриття блоку котла (може бути об’єднаний із 
зовнішньою сигналізацією, не входить до комплекту)

РЕЛЕ3.3
Реле сигналізує, що котел ввімкнений 
(може бути об’єднаний із зовнішньою сигналізацією, не входить до 
комплекту)

РЕЛЕ3.4 Керує відкриванням зовнішнього газового клапана у поєднанні з запи-
том на запалювання пальника у котлі

P76 –10 ÷ +10 °C У разі невірного зчитування даних зовнішнім датчиком можна відкорек-
тувати його, щоб компенсувати вплив зовнішніх факторів середовища. 0°C

М
О

Н
ТА

Ж
Н

И
К

К
О

РИ
С

ТУ
ВА

Ч
ТЕ

Х
Н

ІК

Рівень 1° Рівень 2° ОПЦІЇ Опис
Значення за 
замовчуван-

ням

Значення 
налашту-

вання 
обладнання

СЕРВІС

P67

P67.1 Взимку циркуляційний насос завжди отримує живлення, і тому 
завжди у робочому стані

P67.2P67.2
В зимовому режимі керування циркуляційним насосом здійснюється 
за допомогою кімнатного термостата або з пульта дистанційного 
керування

P67.3
В зимовому режимі керування циркуляційним насосом здійснюється 
за допомогою кімнатного термостата або з пульта дистанційного 
керування і від зонда лінії подачі котла

P68 0÷500 с

Котел встановлений на негайне ввімкнення пальника після надхо-
дження запиту на опалення приміщень. У разі спеціальних налашту-
вань (наприклад, системи зон з клапанами з приводами і т. ін.) може 
бути необхідна затримка запалювання

0=600 
секунд

69 0÷255 с Котел оснащен электронным таймером, который предотвращает 
частое включение горелки на этапе нагрева

180 - 60 
секунд

P70 0÷840 с Котел выполняет кривую включения, чтобы выйти на минимальную 
мощность по отношению к номинальной тепловой мощности

840 - 60 
секунд

14 хвилини

P71

P71.1
Котел вмикається для нагрівання ГВП тоді, коли температура води, 
що міститься у нагрівачі, падає на 3 °C відносно встановленої темпе-
ратури P71.1

P71.2
Котел вмикається для нагрівання ГВП тоді, коли температура води, 
що міститься у нагрівачі, падає на 10 °C відносно встановленої тем-
ператури

P72

1 - AUTO 
- АВТОМА-

ТИЧНО
- OFF:
8 л/год

10 л/год
12 л/год

Дана функція не має жодного значення для нормального функціону-
вання даної моделі котла.

ОБРАНО
1 - AUTO 

- АВТОМА-
ТИЧНО

РЕЛЕ 1
(опція)

РЕЛЕ1.
ВИМК. Реле 1 не використовується

РЕЛЕ1.1

РЕЛЕ1.1 В системі, поділеній на зони, реле 1 керує основною зоною

РЕЛЕ1.2 Реле сигналізує відкриття блоку котла (може бути об’єднаний із 
зовнішньою сигналізацією, не входить до комплекту)

РЕЛЕ1.3
Реле сигналізує, що котел ввімкнений 
(може бути об’єднаний із зовнішньою сигналізацією, не входить до 
комплекту)

РЕЛЕ1.4 Керує відкриванням зовнішнього газового клапана у поєднанні з запи-
том на запалювання пальника у котлі

РЕЛЕ 2
(опція)

РЕЛЕ2.
ВИМК. Реле 2 не використовується

РЕЛЕ2.
ВИМК.

РЕЛЕ2.6
Реле 2 вмикає електромагнітний клапан дистанційного заповнення 
(опціонально). Керування здійснюється за допомогою пульта дистан-
ційного керування.

РЕЛЕ2.2 Реле сигналізує відкриття блоку котла (може бути об’єднаний із 
зовнішньою сигналізацією, не входить до комплекту)

РЕЛЕ2.3
Реле сигналізує, що котел ввімкнений 
(може бути об’єднаний із зовнішньою сигналізацією, не входить до 
комплекту)

РЕЛЕ2.4 Керує відкриванням зовнішнього газового клапана у поєднанні з запи-
том на запалювання пальника у котлі

РЕЛЕ2.5 В системі, поділеній на зони, реле 2 керує вторинною зоною

РЕЛЕ 3
(опція)

РЕЛЕ 
3.ВЫКЛ. Реле 3 не використовується

РЕЛЕ 
3.ВЫКЛ.

РЕЛЕ3.7 Перевірте насос рециркуляції котла 

РЕЛЕ3.2 Реле сигналізує відкриття блоку котла (може бути об’єднаний із 
зовнішньою сигналізацією, не входить до комплекту)

РЕЛЕ3.3
Реле сигналізує, що котел ввімкнений 
(може бути об’єднаний із зовнішньою сигналізацією, не входить до 
комплекту)

РЕЛЕ3.4 Керує відкриванням зовнішнього газового клапана у поєднанні з запи-
том на запалювання пальника у котлі

P76 –10 ÷ +10 °C У разі невірного зчитування даних зовнішнім датчиком можна відкорек-
тувати його, щоб компенсувати вплив зовнішніх факторів середовища. 0°C

М
О

Н
ТА

Ж
Н

И
К

К
О

РИ
С

ТУ
ВА

Ч
ТЕ

Х
Н

ІК

Рівень 1° Рівень 2° ОПЦІЇ Опис
Значення за 
замовчуван-

ням

Значення 
налашту-

вання 
обладнання

СЕРВІС

P67

P67.1 Взимку циркуляційний насос завжди отримує живлення, і тому 
завжди у робочому стані

P67.2P67.2
В зимовому режимі керування циркуляційним насосом здійснюється 
за допомогою кімнатного термостата або з пульта дистанційного 
керування

P67.3
В зимовому режимі керування циркуляційним насосом здійснюється 
за допомогою кімнатного термостата або з пульта дистанційного 
керування і від зонда лінії подачі котла

P68 0÷500 с

Котел встановлений на негайне ввімкнення пальника після надхо-
дження запиту на опалення приміщень. У разі спеціальних налашту-
вань (наприклад, системи зон з клапанами з приводами і т. ін.) може 
бути необхідна затримка запалювання

0=600 
секунд

69 0÷255 с Котел оснащен электронным таймером, который предотвращает 
частое включение горелки на этапе нагрева

180 - 60 
секунд

P70 0÷840 с Котел выполняет кривую включения, чтобы выйти на минимальную 
мощность по отношению к номинальной тепловой мощности

840 - 60 
секунд

14 хвилини

P71

P71.1
Котел вмикається для нагрівання ГВП тоді, коли температура води, 
що міститься у нагрівачі, падає на 3 °C відносно встановленої темпе-
ратури P71.1

P71.2
Котел вмикається для нагрівання ГВП тоді, коли температура води, 
що міститься у нагрівачі, падає на 10 °C відносно встановленої тем-
ператури

P72

1 - AUTO 
- АВТОМА-

ТИЧНО
- OFF:
8 л/год

10 л/год
12 л/год

Дана функція не має жодного значення для нормального функціону-
вання даної моделі котла.

ОБРАНО
1 - AUTO 

- АВТОМА-
ТИЧНО

РЕЛЕ 1
(опція)

РЕЛЕ1.
ВИМК. Реле 1 не використовується

РЕЛЕ1.1

РЕЛЕ1.1 В системі, поділеній на зони, реле 1 керує основною зоною

РЕЛЕ1.2 Реле сигналізує відкриття блоку котла (може бути об’єднаний із 
зовнішньою сигналізацією, не входить до комплекту)

РЕЛЕ1.3
Реле сигналізує, що котел ввімкнений 
(може бути об’єднаний із зовнішньою сигналізацією, не входить до 
комплекту)

РЕЛЕ1.4 Керує відкриванням зовнішнього газового клапана у поєднанні з запи-
том на запалювання пальника у котлі

РЕЛЕ 2
(опція)

РЕЛЕ2.
ВИМК. Реле 2 не використовується

РЕЛЕ2.
ВИМК.

РЕЛЕ2.6
Реле 2 вмикає електромагнітний клапан дистанційного заповнення 
(опціонально). Керування здійснюється за допомогою пульта дистан-
ційного керування.

РЕЛЕ2.2 Реле сигналізує відкриття блоку котла (може бути об’єднаний із 
зовнішньою сигналізацією, не входить до комплекту)

РЕЛЕ2.3
Реле сигналізує, що котел ввімкнений 
(може бути об’єднаний із зовнішньою сигналізацією, не входить до 
комплекту)

РЕЛЕ2.4 Керує відкриванням зовнішнього газового клапана у поєднанні з запи-
том на запалювання пальника у котлі

РЕЛЕ2.5 В системі, поділеній на зони, реле 2 керує вторинною зоною

РЕЛЕ 3
(опція)

РЕЛЕ 
3.ВЫКЛ. Реле 3 не використовується

РЕЛЕ 
3.ВЫКЛ.

РЕЛЕ3.7 Перевірте насос рециркуляції котла 

РЕЛЕ3.2 Реле сигналізує відкриття блоку котла (може бути об’єднаний із 
зовнішньою сигналізацією, не входить до комплекту)

РЕЛЕ3.3
Реле сигналізує, що котел ввімкнений 
(може бути об’єднаний із зовнішньою сигналізацією, не входить до 
комплекту)

РЕЛЕ3.4 Керує відкриванням зовнішнього газового клапана у поєднанні з запи-
том на запалювання пальника у котлі

P76 –10 ÷ +10 °C У разі невірного зчитування даних зовнішнім датчиком можна відкорек-
тувати його, щоб компенсувати вплив зовнішніх факторів середовища. 0°C
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1er Nivel 2° Nivel Opciones Descripción Valor por 
defecto

Valor 
impostato 
dal técnico

SERVICE

P67

P67.1 En modo Invierno el circulador está siempre alimentado y por lo tanto en 
funcionamiento

P67.2P67.2 En modo Invierno el circulador es gestionado por el termostato ambiente 
o por el mando remoto

P67.3 En modo Invierno el circulador es gestionado por el termostato ambiente 
o por el mando remoto y por la sonda de descarga de la caldera

P68 0s ÷ 500s

La caldera está configurada para que el quemador se encienda inmediata-
mente después de que sea requerida calefacción ambiente. En determina-
dos tipos de instalación (por ejemplo zonificadas con válvulas motoriza-
das) podría ser necesario retardar el encendido

0 segundos

P69 0s ÷ 255s La caldera dispone de un temporizador electrónico que impide los encen-
didos demasiado frecuentes del quemador en fase calefacción

180 segun-
dos

P70 0s ÷ 840s La caldera efectúa una rampa de encendido para ir de la potencia mínima 
hasta la nominal de calefacción

840 segun-
dos

(14 minutos)

P71

P71.1
El encendido de la caldera para calentamiento de agua sanitaria se pro-
duce cuando el agua del acumulador baja 3°C menos de la temperatura 
configurada

P71.1

P71.2
El encendido de la caldera para calentamiento de agua sanitaria se pro-
duce cuando el agua del acumulador baja 10°C menos de la temperatura 
configurada

P72

AUTO
OFF
8l/h

10l/h
12l/h

Esta función no influye en el funcionamiento correcto de este modelo de 
caldera.

FIXED ON
AUTO

RELE 1
(optional)

RELE1.OFF Relé 1 no utilizado

RELE1.1

RELE1.1 En instalaciones zonificadas el relé 1 controla la zona principal

RELE1.2 El relé indica que ha actuado el bloqueo de la caldera (Se puede conectar 
un señalizador externo, no suministrado)

RELE1.3 El relé indica que la caldera está encendida 
(Se puede conectar un señalizador externo, no suministrado)

RELE1.4 Acciona la apertura de una válvula de gas externa cuando es requerido el 
encendido del quemador de la  caldera

RELE 2
(optional)

RELE2.OFF Relé 2 no utilizado

RELE2.OFF

RELE2.6 El relé 2 activa la electroválvula de llenado remoto (Accesorio) El acciona-
miento se obtiene a través de mando remoto

RELE2.2 El relé indica que ha actuado el bloqueo de la caldera (Se puede conectar 
un señalizador externo, no suministrado)

RELE2.3 El relé indica que la caldera está encendida 
(Se puede conectar un señalizador externo, no suministrado)

RELE2.4 Acciona la apertura de una válvula de gas externa cuando es requerido el 
encendido del quemador de la  caldera

RELE2.5 En instalaciones zonificadas, el relé 2 controla la zona secundaria

RELE 3
(optional)

RELE3.OFF Relé 3 no utilizado

RELE3.OFF

RELE3.7 Controla la bomba de recirculación del acumulador 

RELE3.2 El relé indica que ha actuado el bloqueo de la caldera (Se puede conectar 
un señalizador externo, no suministrado)

RELE3.3 El relé indica que la caldera está encendida 
(Se puede conectar un señalizador externo, no suministrado)

RELE3.4 Acciona la apertura de una válvula de gas externa cuando es requerido el 
encendido del quemador de la  caldera

P76 -10°C  ÷ 
+10°C

Si la lectura de la sonda exterior es incorrecta, es posible corregirla para 
compensar posibles factores ambientales 0°C
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1° 
Уровень 2° Уровень Opzioni 

(Опции) Описание Установленное 
значени

Значение 
установленное 

техником

SERVICE

P67

P67.1 В зимнем режиме к циркуляционному насосу постоянно подаётся 
питание, а значит он всегда находится в работе.  

P67.2P67.2 В зимнем режиме  циркуляционный насос управляется термостатом 
помещения или дистанционным управлением.  

P67.3
В зимнем режиме  циркуляционный насос управляется термостатом 
помещения или дистанционным управлением и термопарой 
бойлера

P68 0s ÷ 500s

Бойлер установлен таким образом,  чтобы зажигание горелки 
происходило сразу же после запроса на отопление помещения. 
В случае особых установок (напр. установки разделённые на зоны 
с моторизированными клапанами и т.д.) может быть необходима 
задержка зажигания.

0 секунд

P69 0s ÷ 255s Бойлер оснащён электронным реле времени, который 
предотвращает частое зажигание горелки, на фазе отопления. 180 секунд

P70 0s ÷ 840s Бойлер производит рампу зажигания, для того, чтобы перейти от 
минимальной до номинальной мощности  отопления 

840 секунд
(14 минут)

P71

P71.1
Включение бойлера для производства горячей сантехнической 
воды, происходит когда температура воды, находящяяся в горелке, 
спускается ниже  3°C относительно установленной температуры

P71.1

P71.2
Включение бойлера для производства горячей сантехнической 
воды, происходит когда температура воды, находящяяся в горелке, 
спускается ниже  10°C относительно установленной температуры

P72

AUTO
OFF
8l/h

10l/h
12l/h

Настоящяя функция не влияет на регулярную работу настоящей 
модели котла.

FIXED ON
AUTO

RELE 1
(optional)

RELE1.OFF Реле1 не используется

RELE1.1

RELE1.1 На установке разделённой на зоны, реле 1 управляет основной 
зоной   

RELE1.2 Реле оповещает о блокирование бойлера (работает также с внешним 
сигнальным прибором, не входящим в оснащение)

RELE1.3
Реле оповещает о включении бойлера
(работает также с внешним сигнальным прибором, не входящим в 
оснащение)

RELE1.4 Команда открытия внешнего газового клапана при запросе зажигания 
горелки бойлера

RELE 2
(optional)

RELE2.OFF Реле 2 не используется

RELE2.OFF

RELE2.6 Реле 2 запускает электроклапан дистанционного заполнения 
(Опция). Команда даётся с дистанционного управления.

RELE2.2 Реле оповещает о блокирование бойлера (работает также с внешним 
сигнальным приборром, не входящим в оснащение)

RELE2.3
Реле оповещает о включении бойлера
(работает также с внешним сигнальным приборром, не входящим в 
оснащение)

RELE2.4 Команда открытия внешнего газового клапана при запросе зажигания 
горелки бойлера 

RELE2.5 На установке разделённой на зоны, реле 2 управляет вторичной 
зоной   

RELE 3
(optional)

RELE3.OFF Реле 3 не используется

RELE3.OFF

RELE3.7 Управляет насосом рециркуляции ГВС

RELE3.2 Реле оповещает о блокирование бойлера (работает также с внешним 
сигнальным прибором, не входящим в оснащение)

RELE3.3
Реле оповещает о включении бойлера
(работает также с внешним сигнальным прибором, не входящим в 
оснащение)

RELE3.4 Команда открытия внешнего газового клапана при запросе зажигания 
горелки бойлера 

P76 -10°C  ÷ 
+10°C

В том случае, если измерение внешнего пробника не являются 
корректным, возможно его исправления для компенсации различных 
факторов внешней среды  

0°C
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SERVICE

P67

P67.1 В зимнем режиме к циркуляционному насосу постоянно подаётся 
питание, а значит он всегда находится в работе.  

P67.2P67.2 В зимнем режиме  циркуляционный насос управляется термостатом 
помещения или дистанционным управлением.  

P67.3
В зимнем режиме  циркуляционный насос управляется термостатом 
помещения или дистанционным управлением и термопарой 
бойлера

P68 0s ÷ 500s

Бойлер установлен таким образом,  чтобы зажигание горелки 
происходило сразу же после запроса на отопление помещения. 
В случае особых установок (напр. установки разделённые на зоны 
с моторизированными клапанами и т.д.) может быть необходима 
задержка зажигания.

0 секунд

P69 0s ÷ 255s Бойлер оснащён электронным реле времени, который 
предотвращает частое зажигание горелки, на фазе отопления. 180 секунд

P70 0s ÷ 840s Бойлер производит рампу зажигания, для того, чтобы перейти от 
минимальной до номинальной мощности  отопления 

840 секунд
(14 минут)

P71

P71.1
Включение бойлера для производства горячей сантехнической 
воды, происходит когда температура воды, находящяяся в горелке, 
спускается ниже  3°C относительно установленной температуры

P71.1

P71.2
Включение бойлера для производства горячей сантехнической 
воды, происходит когда температура воды, находящяяся в горелке, 
спускается ниже  10°C относительно установленной температуры

P72

AUTO
OFF
8l/h

10l/h
12l/h

Настоящяя функция не влияет на регулярную работу настоящей 
модели котла.

FIXED ON
AUTO

RELE 1
(optional)

RELE1.OFF Реле1 не используется

RELE1.1

RELE1.1 На установке разделённой на зоны, реле 1 управляет основной 
зоной   

RELE1.2 Реле оповещает о блокирование бойлера (работает также с внешним 
сигнальным прибором, не входящим в оснащение)

RELE1.3
Реле оповещает о включении бойлера
(работает также с внешним сигнальным прибором, не входящим в 
оснащение)

RELE1.4 Команда открытия внешнего газового клапана при запросе зажигания 
горелки бойлера

RELE 2
(optional)

RELE2.OFF Реле 2 не используется

RELE2.OFF

RELE2.6 Реле 2 запускает электроклапан дистанционного заполнения 
(Опция). Команда даётся с дистанционного управления.

RELE2.2 Реле оповещает о блокирование бойлера (работает также с внешним 
сигнальным приборром, не входящим в оснащение)

RELE2.3
Реле оповещает о включении бойлера
(работает также с внешним сигнальным приборром, не входящим в 
оснащение)

RELE2.4 Команда открытия внешнего газового клапана при запросе зажигания 
горелки бойлера 

RELE2.5 На установке разделённой на зоны, реле 2 управляет вторичной 
зоной   

RELE 3
(optional)

RELE3.OFF Реле 3 не используется

RELE3.OFF

RELE3.7 Управляет насосом рециркуляции ГВС

RELE3.2 Реле оповещает о блокирование бойлера (работает также с внешним 
сигнальным прибором, не входящим в оснащение)

RELE3.3
Реле оповещает о включении бойлера
(работает также с внешним сигнальным прибором, не входящим в 
оснащение)

RELE3.4 Команда открытия внешнего газового клапана при запросе зажигания 
горелки бойлера 

P76 -10°C  ÷ 
+10°C

В том случае, если измерение внешнего пробника не являются 
корректным, возможно его исправления для компенсации различных 
факторов внешней среды  

0°C
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Уровень 2° Уровень Opzioni 

(Опции) Описание Установленное 
значени

Значение 
установленное 

техником

SERVICE

P67

P67.1 В зимнем режиме к циркуляционному насосу постоянно подаётся 
питание, а значит он всегда находится в работе.  

P67.2P67.2 В зимнем режиме  циркуляционный насос управляется термостатом 
помещения или дистанционным управлением.  

P67.3
В зимнем режиме  циркуляционный насос управляется термостатом 
помещения или дистанционным управлением и термопарой 
бойлера

P68 0s ÷ 500s

Бойлер установлен таким образом,  чтобы зажигание горелки 
происходило сразу же после запроса на отопление помещения. 
В случае особых установок (напр. установки разделённые на зоны 
с моторизированными клапанами и т.д.) может быть необходима 
задержка зажигания.

0 секунд

P69 0s ÷ 255s Бойлер оснащён электронным реле времени, который 
предотвращает частое зажигание горелки, на фазе отопления. 180 секунд

P70 0s ÷ 840s Бойлер производит рампу зажигания, для того, чтобы перейти от 
минимальной до номинальной мощности  отопления 

840 секунд
(14 минут)

P71

P71.1
Включение бойлера для производства горячей сантехнической 
воды, происходит когда температура воды, находящяяся в горелке, 
спускается ниже  3°C относительно установленной температуры

P71.1

P71.2
Включение бойлера для производства горячей сантехнической 
воды, происходит когда температура воды, находящяяся в горелке, 
спускается ниже  10°C относительно установленной температуры

P72

AUTO
OFF
8l/h

10l/h
12l/h

Настоящяя функция не влияет на регулярную работу настоящей 
модели котла.

FIXED ON
AUTO

RELE 1
(optional)

RELE1.OFF Реле1 не используется

RELE1.1

RELE1.1 На установке разделённой на зоны, реле 1 управляет основной 
зоной   

RELE1.2 Реле оповещает о блокирование бойлера (работает также с внешним 
сигнальным прибором, не входящим в оснащение)

RELE1.3
Реле оповещает о включении бойлера
(работает также с внешним сигнальным прибором, не входящим в 
оснащение)

RELE1.4 Команда открытия внешнего газового клапана при запросе зажигания 
горелки бойлера

RELE 2
(optional)

RELE2.OFF Реле 2 не используется

RELE2.OFF

RELE2.6 Реле 2 запускает электроклапан дистанционного заполнения 
(Опция). Команда даётся с дистанционного управления.

RELE2.2 Реле оповещает о блокирование бойлера (работает также с внешним 
сигнальным приборром, не входящим в оснащение)

RELE2.3
Реле оповещает о включении бойлера
(работает также с внешним сигнальным приборром, не входящим в 
оснащение)

RELE2.4 Команда открытия внешнего газового клапана при запросе зажигания 
горелки бойлера 

RELE2.5 На установке разделённой на зоны, реле 2 управляет вторичной 
зоной   

RELE 3
(optional)

RELE3.OFF Реле 3 не используется

RELE3.OFF

RELE3.7 Управляет насосом рециркуляции ГВС

RELE3.2 Реле оповещает о блокирование бойлера (работает также с внешним 
сигнальным прибором, не входящим в оснащение)

RELE3.3
Реле оповещает о включении бойлера
(работает также с внешним сигнальным прибором, не входящим в 
оснащение)

RELE3.4 Команда открытия внешнего газового клапана при запросе зажигания 
горелки бойлера 

P76 -10°C  ÷ 
+10°C

В том случае, если измерение внешнего пробника не являются 
корректным, возможно его исправления для компенсации различных 
факторов внешней среды  
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Value set by 
the techni-

cian

SERVICE

P67

P67.1 In winter mode the circulation pump is always powered and therefore 
always functions

P67.2P67.2 In winter mode the circulation pump is managed by the environmental 
thermostat or the remote control

P67.3 In winter mode the circulation pump is managed by the environmental 
thermostat or the remote control and by the boiler delivery probe

P68 0s ÷ 500s
The boiler is set to switch on the burner immediately after a request for 
environmental heating. In the case of particular plants (e.g. plants with 
areas and motorised valves etc) it may be necessary to delay ignition

0 seconds

P69 0s ÷ 255s The boiler has an electronic timing device that prevents the burner from 
igniting too often in the heating phase. 180 seconds

P70 0s ÷ 840s The boiler performs an ignition ramp to arrive from minimum power at 
the nominal heating power

840 seconds
(14 minutes)

P71
P71.1 Boiler switch-on for heating domestic water occurs when the water contai-

ned in the cylinder falls by 3°C with respect to the set temperature
P71.1

P71.2 Boiler switch-on for heating domestic water occurs when the water contai-
ned in the cylinder falls by 10°C with respect to the set temperature

P72

AUTO
OFF
8l/h

10l/h
12l/h

This function has no effect on the correct functioning of this boiler model FIXED ON
AUTO

RELE 1
(optional)

RELE1.OFF Relay 1 not used

RELE1.1

RELE1.1 In a plant divided in areas, relay 1 controls the main area

RELE1.2 The relay signals the intervention of a boiler block (can be combined with 
an external indicator, not supplied)

RELE1.3 The relay signals that the boiler is on
 (can be combined with an external indicator, not supplied)

RELE1.4 Controls the opening of an external gas valve in  concomitance with a switch-
on request of the burner in the boiler

RELE 2
(optional)

RELE2.OFF Relay 2 not used

RELE2.OFF

RELE2.6 Relay 2 activates the remote filling electrovalve (Optional). The command 
is remote control.

RELE2.2 The relay signals the intervention of a boiler block (can be combined with 
an external indicator, not supplied)

RELE2.3 The relay signals that the boiler is on
(can be combined with an external indicator, not supplied)

RELE2.4 Controls the opening of an external gas valve in  concomitance with a switch-
on request of the burner in the boiler

RELE2.5 In a plant divided in areas, relay 2 controls the secondary area

RELE 3
(optional)

RELE3.OFF Relay 3 not used

RELE3.OFF

RELE3.7 Check the boiler circulation pump

RELE3.2 The relay signals the intervention of a boiler block (can be combined with 
an external indicator, not supplied)

RELE3.3 The relay signals that the boiler is on
 (can be combined with an external indicator, not supplied)

RELE3.4 Controls the opening of an external gas valve in  concomitance with a switch-
on request of the burner in the boiler

P76 -10°C  ÷ 
+10°C

If the external probe reading is not correct it is possible to correct it in order 
to compensate any environmental factors 0°C
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- Перевірка збереження і цілісності електричної 
системи, а зокрема:

 - електричні проводи повинні бути розміщені 
у кабель-каналах;

 - на них не повинно бути жодних слідів по-
чорніння або обгоряння.

Примітка: в ході періодичного технічного 
обслуговування слід також проводити огляд і 
технічне обслуговування системи опалення, як 
це передбачено чинними нормами.

3.15 ДЕМОНТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО 
КОРПУСУ.

Для спрощення технічного обслуговування 
котла можна зняти обшивку, дотримуючись 
наступних простих інструкцій (Мал. 3-5).
- Зніміть нижню решітку (1), викрутивши від-

повідні 4 кріпильні гвинти (2).
- Відкрийте двері панелі приладів (3), видаліть 

2 білих ковпачки гвинтів (4) і викрутіть 2 
кріпильних гвинти (5), щоби потім нахилити 
панель на себе.

- Викрутіть 2 кріпильних гвинти (6) передньої 
панелі (7) і вивільніть її, натиснувши на неї 
вгору.

- Викрутіть гвинти (8) в нижній частині панелі, 
викрутіть два гвинти (9) з 2 боків панелі (10) 
і витягніть її з пазів (11) з заднього її боку.

3.16 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 пальни-

ка у фазі нагрівання води і опалення.
- Перевірити та відрегулювати безперебійну 

роботу пристрою управління і контролю 
обладнання, а зокрема:

 - ремонт головного електричного перемикача, 
встановленого на котлі;

 - Функціонування загального електровими-
кача, розміщеного перед котлом;

 - Функціонування датчика гарячої сантехніч-
ної води.

- перевірити герметичність системи згідно 
вказівок, що приведені у нормативі.

- Перевірити спрацювання пристрою контролю 
відсутності газу і роботу іонізаційного контр-
олеру 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.

- Впевніться, що подача розширювального бака 
опалення після розвантаження тиску у системі 
до нуля (можна прочитати на манометрі котла) 
становить 1,0 бар.

- Впевніться, що подача розширювального бака 
водопостачання відбувається під тиском між 
3 і 3,5 бар.

- Переконайтеся, що статичний тиск системи 
(в холодному стані і після перезавантаження 
системи 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 темпе-
ратури.

 - Реле мінімального тиску.
 - Витратомір диму.
- Перевірте цілісність магнієвого анода нагрі-

вача.

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 уникнути 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 потужності опа-
лювання вже через 15 хвилин.
В цьому стані виключені всі установки та 
регулювання, активними залишаються тільки 
запобіжний термостат температури та обмежу-
вальний термостат. Для роботи функції очищен-
ня труби необхідно натиснути кнопку скидання 
«C» і утримувати її впродовж від 8 до 15 секунд 
за відсутності ГВП і опалення, про її активацію 
сигналізує відповідний символ (22 мал. 2-1). 
Ця функція дає змогу технікові перевірити па-
раметри горіння. Після завершення перевірки 
дезактивувати цю функцію, вимкнувши та знову 
увімкнувши котельний агрегат.

3.10 ФУНКЦІЯ АНТИ-БЛОКУВАННЯ 
НАСОСА.

Котел має функцію, що змушує насос вмикатися 
хоча б 1 раз на добу приблизно на 30 секунд для 
того, щоб знизити ризик блокування насоса з 
причин довготривалого невикористання.

3.11 АНТИ-БЛОКУВАЛЬНА ФУНКЦІЯ 
ТРЬОМА СПОСОБАМИ.

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 виконан-
ня повного циклу з метою скорочення ризику 
блокування з причини довготривалого простою.

3.12 ФУНКЦІЯ ЗАХИСТУ ВІД 
ЗАМЕРЗАННЯ

Якщо температура води у зворотній лінії опа-
лення 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 санітарному 
режимі самоперевірка включається протягом 10 
хвилин після закінчення відбору проб, і триває 
приблизно 10 секунд.

ПРИМІТКА: під час самоперевірки котел зали-
шається неактивним.

3.14  ФУНКЦІЯ ПІД'ЄДНАННЯ 
СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ.

Котел призначений для приймання попередньо 
нагрітої води з системи бойлера на сонячних 
батареях до максимальної температури 65°С. 
У будь-якому разі на гідравлічному контурі на 
вході в котел необхідно завжди встановлюва-
ти змішувальний клапан. Встановіть «P71» у 
«P71.2» (парагр. 3.7).
Якщо температура на вході в котел дорівнює чи 
перевищує температуру, встановлену селекто-
ром ГВП «SET», котел не ввімкнеться.
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- Перевірка збереження і цілісності електричної 
системи, а зокрема:

 - електричні проводи повинні бути розміщені 
у кабель-каналах;

 - на них не повинно бути жодних слідів по-
чорніння або обгоряння.

Примітка: в ході періодичного технічного 
обслуговування слід також проводити огляд і 
технічне обслуговування системи опалення, як 
це передбачено чинними нормами.

3.15 ДЕМОНТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО 
КОРПУСУ.

Для спрощення технічного обслуговування 
котла можна зняти обшивку, дотримуючись 
наступних простих інструкцій (Мал. 3-5).
- Зніміть нижню решітку (1), викрутивши від-

повідні 4 кріпильні гвинти (2).
- Відкрийте двері панелі приладів (3), видаліть 

2 білих ковпачки гвинтів (4) і викрутіть 2 
кріпильних гвинти (5), щоби потім нахилити 
панель на себе.

- Викрутіть 2 кріпильних гвинти (6) передньої 
панелі (7) і вивільніть її, натиснувши на неї 
вгору.

- Викрутіть гвинти (8) в нижній частині панелі, 
викрутіть два гвинти (9) з 2 боків панелі (10) 
і витягніть її з пазів (11) з заднього її боку.

3.16 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 пальни-

ка у фазі нагрівання води і опалення.
- Перевірити та відрегулювати безперебійну 

роботу пристрою управління і контролю 
обладнання, а зокрема:

 - ремонт головного електричного перемикача, 
встановленого на котлі;

 - Функціонування загального електровими-
кача, розміщеного перед котлом;

 - Функціонування датчика гарячої сантехніч-
ної води.

- перевірити герметичність системи згідно 
вказівок, що приведені у нормативі.

- Перевірити спрацювання пристрою контролю 
відсутності газу і роботу іонізаційного контр-
олеру 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.

- Впевніться, що подача розширювального бака 
опалення після розвантаження тиску у системі 
до нуля (можна прочитати на манометрі котла) 
становить 1,0 бар.

- Впевніться, що подача розширювального бака 
водопостачання відбувається під тиском між 
3 і 3,5 бар.

- Переконайтеся, що статичний тиск системи 
(в холодному стані і після перезавантаження 
системи 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 темпе-
ратури.

 - Реле мінімального тиску.
 - Витратомір диму.
- Перевірте цілісність магнієвого анода нагрі-

вача.

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 уникнути 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 потужності опа-
лювання вже через 15 хвилин.
В цьому стані виключені всі установки та 
регулювання, активними залишаються тільки 
запобіжний термостат температури та обмежу-
вальний термостат. Для роботи функції очищен-
ня труби необхідно натиснути кнопку скидання 
«C» і утримувати її впродовж від 8 до 15 секунд 
за відсутності ГВП і опалення, про її активацію 
сигналізує відповідний символ (22 мал. 2-1). 
Ця функція дає змогу технікові перевірити па-
раметри горіння. Після завершення перевірки 
дезактивувати цю функцію, вимкнувши та знову 
увімкнувши котельний агрегат.

3.10 ФУНКЦІЯ АНТИ-БЛОКУВАННЯ 
НАСОСА.

Котел має функцію, що змушує насос вмикатися 
хоча б 1 раз на добу приблизно на 30 секунд для 
того, щоб знизити ризик блокування насоса з 
причин довготривалого невикористання.

3.11 АНТИ-БЛОКУВАЛЬНА ФУНКЦІЯ 
ТРЬОМА СПОСОБАМИ.

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 виконан-
ня повного циклу з метою скорочення ризику 
блокування з причини довготривалого простою.

3.12 ФУНКЦІЯ ЗАХИСТУ ВІД 
ЗАМЕРЗАННЯ

Якщо температура води у зворотній лінії опа-
лення 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 санітарному 
режимі самоперевірка включається протягом 10 
хвилин після закінчення відбору проб, і триває 
приблизно 10 секунд.

ПРИМІТКА: під час самоперевірки котел зали-
шається неактивним.

3.14  ФУНКЦІЯ ПІД'ЄДНАННЯ 
СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ.

Котел призначений для приймання попередньо 
нагрітої води з системи бойлера на сонячних 
батареях до максимальної температури 65°С. 
У будь-якому разі на гідравлічному контурі на 
вході в котел необхідно завжди встановлюва-
ти змішувальний клапан. Встановіть «P71» у 
«P71.2» (парагр. 3.7).
Якщо температура на вході в котел дорівнює чи 
перевищує температуру, встановлену селекто-
ром ГВП «SET», котел не ввімкнеться.
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- Перевірка збереження і цілісності електричної 
системи, а зокрема:

 - електричні проводи повинні бути розміщені 
у кабель-каналах;

 - на них не повинно бути жодних слідів по-
чорніння або обгоряння.

Примітка: в ході періодичного технічного 
обслуговування слід також проводити огляд і 
технічне обслуговування системи опалення, як 
це передбачено чинними нормами.

3.15 ДЕМОНТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО 
КОРПУСУ.

Для спрощення технічного обслуговування 
котла можна зняти обшивку, дотримуючись 
наступних простих інструкцій (Мал. 3-5).
- Зніміть нижню решітку (1), викрутивши від-

повідні 4 кріпильні гвинти (2).
- Відкрийте двері панелі приладів (3), видаліть 

2 білих ковпачки гвинтів (4) і викрутіть 2 
кріпильних гвинти (5), щоби потім нахилити 
панель на себе.

- Викрутіть 2 кріпильних гвинти (6) передньої 
панелі (7) і вивільніть її, натиснувши на неї 
вгору.

- Викрутіть гвинти (8) в нижній частині панелі, 
викрутіть два гвинти (9) з 2 боків панелі (10) 
і витягніть її з пазів (11) з заднього її боку.

3.16 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 пальни-

ка у фазі нагрівання води і опалення.
- Перевірити та відрегулювати безперебійну 

роботу пристрою управління і контролю 
обладнання, а зокрема:

 - ремонт головного електричного перемикача, 
встановленого на котлі;

 - Функціонування загального електровими-
кача, розміщеного перед котлом;

 - Функціонування датчика гарячої сантехніч-
ної води.

- перевірити герметичність системи згідно 
вказівок, що приведені у нормативі.

- Перевірити спрацювання пристрою контролю 
відсутності газу і роботу іонізаційного контр-
олеру 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.

- Впевніться, що подача розширювального бака 
опалення після розвантаження тиску у системі 
до нуля (можна прочитати на манометрі котла) 
становить 1,0 бар.

- Впевніться, що подача розширювального бака 
водопостачання відбувається під тиском між 
3 і 3,5 бар.

- Переконайтеся, що статичний тиск системи 
(в холодному стані і після перезавантаження 
системи 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 темпе-
ратури.

 - Реле мінімального тиску.
 - Витратомір диму.
- Перевірте цілісність магнієвого анода нагрі-

вача.

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 уникнути 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 потужності опа-
лювання вже через 15 хвилин.
В цьому стані виключені всі установки та 
регулювання, активними залишаються тільки 
запобіжний термостат температури та обмежу-
вальний термостат. Для роботи функції очищен-
ня труби необхідно натиснути кнопку скидання 
«C» і утримувати її впродовж від 8 до 15 секунд 
за відсутності ГВП і опалення, про її активацію 
сигналізує відповідний символ (22 мал. 2-1). 
Ця функція дає змогу технікові перевірити па-
раметри горіння. Після завершення перевірки 
дезактивувати цю функцію, вимкнувши та знову 
увімкнувши котельний агрегат.

3.10 ФУНКЦІЯ АНТИ-БЛОКУВАННЯ 
НАСОСА.

Котел має функцію, що змушує насос вмикатися 
хоча б 1 раз на добу приблизно на 30 секунд для 
того, щоб знизити ризик блокування насоса з 
причин довготривалого невикористання.

3.11 АНТИ-БЛОКУВАЛЬНА ФУНКЦІЯ 
ТРЬОМА СПОСОБАМИ.

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 виконан-
ня повного циклу з метою скорочення ризику 
блокування з причини довготривалого простою.

3.12 ФУНКЦІЯ ЗАХИСТУ ВІД 
ЗАМЕРЗАННЯ

Якщо температура води у зворотній лінії опа-
лення 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 санітарному 
режимі самоперевірка включається протягом 10 
хвилин після закінчення відбору проб, і триває 
приблизно 10 секунд.

ПРИМІТКА: під час самоперевірки котел зали-
шається неактивним.

3.14  ФУНКЦІЯ ПІД'ЄДНАННЯ 
СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ.

Котел призначений для приймання попередньо 
нагрітої води з системи бойлера на сонячних 
батареях до максимальної температури 65°С. 
У будь-якому разі на гідравлічному контурі на 
вході в котел необхідно завжди встановлюва-
ти змішувальний клапан. Встановіть «P71» у 
«P71.2» (парагр. 3.7).
Якщо температура на вході в котел дорівнює чи 
перевищує температуру, встановлену селекто-
ром ГВП «SET», котел не ввімкнеться.
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- Перевірка збереження і цілісності електричної 
системи, а зокрема:

 - електричні проводи повинні бути розміщені 
у кабель-каналах;

 - на них не повинно бути жодних слідів по-
чорніння або обгоряння.

Примітка: в ході періодичного технічного 
обслуговування слід також проводити огляд і 
технічне обслуговування системи опалення, як 
це передбачено чинними нормами.

3.15 ДЕМОНТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО 
КОРПУСУ.

Для спрощення технічного обслуговування 
котла можна зняти обшивку, дотримуючись 
наступних простих інструкцій (Мал. 3-5).
- Зніміть нижню решітку (1), викрутивши від-

повідні 4 кріпильні гвинти (2).
- Відкрийте двері панелі приладів (3), видаліть 

2 білих ковпачки гвинтів (4) і викрутіть 2 
кріпильних гвинти (5), щоби потім нахилити 
панель на себе.

- Викрутіть 2 кріпильних гвинти (6) передньої 
панелі (7) і вивільніть її, натиснувши на неї 
вгору.

- Викрутіть гвинти (8) в нижній частині панелі, 
викрутіть два гвинти (9) з 2 боків панелі (10) 
і витягніть її з пазів (11) з заднього її боку.

3.16 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 пальни-

ка у фазі нагрівання води і опалення.
- Перевірити та відрегулювати безперебійну 

роботу пристрою управління і контролю 
обладнання, а зокрема:

 - ремонт головного електричного перемикача, 
встановленого на котлі;

 - Функціонування загального електровими-
кача, розміщеного перед котлом;

 - Функціонування датчика гарячої сантехніч-
ної води.

- перевірити герметичність системи згідно 
вказівок, що приведені у нормативі.

- Перевірити спрацювання пристрою контролю 
відсутності газу і роботу іонізаційного контр-
олеру 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.

- Впевніться, що подача розширювального бака 
опалення після розвантаження тиску у системі 
до нуля (можна прочитати на манометрі котла) 
становить 1,0 бар.

- Впевніться, що подача розширювального бака 
водопостачання відбувається під тиском між 
3 і 3,5 бар.

- Переконайтеся, що статичний тиск системи 
(в холодному стані і після перезавантаження 
системи 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 темпе-
ратури.

 - Реле мінімального тиску.
 - Витратомір диму.
- Перевірте цілісність магнієвого анода нагрі-

вача.

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 уникнути 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 потужності опа-
лювання вже через 15 хвилин.
В цьому стані виключені всі установки та 
регулювання, активними залишаються тільки 
запобіжний термостат температури та обмежу-
вальний термостат. Для роботи функції очищен-
ня труби необхідно натиснути кнопку скидання 
«C» і утримувати її впродовж від 8 до 15 секунд 
за відсутності ГВП і опалення, про її активацію 
сигналізує відповідний символ (22 мал. 2-1). 
Ця функція дає змогу технікові перевірити па-
раметри горіння. Після завершення перевірки 
дезактивувати цю функцію, вимкнувши та знову 
увімкнувши котельний агрегат.

3.10 ФУНКЦІЯ АНТИ-БЛОКУВАННЯ 
НАСОСА.

Котел має функцію, що змушує насос вмикатися 
хоча б 1 раз на добу приблизно на 30 секунд для 
того, щоб знизити ризик блокування насоса з 
причин довготривалого невикористання.

3.11 АНТИ-БЛОКУВАЛЬНА ФУНКЦІЯ 
ТРЬОМА СПОСОБАМИ.

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 виконан-
ня повного циклу з метою скорочення ризику 
блокування з причини довготривалого простою.

3.12 ФУНКЦІЯ ЗАХИСТУ ВІД 
ЗАМЕРЗАННЯ

Якщо температура води у зворотній лінії опа-
лення 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 санітарному 
режимі самоперевірка включається протягом 10 
хвилин після закінчення відбору проб, і триває 
приблизно 10 секунд.

ПРИМІТКА: під час самоперевірки котел зали-
шається неактивним.

3.14  ФУНКЦІЯ ПІД'ЄДНАННЯ 
СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ.

Котел призначений для приймання попередньо 
нагрітої води з системи бойлера на сонячних 
батареях до максимальної температури 65°С. 
У будь-якому разі на гідравлічному контурі на 
вході в котел необхідно завжди встановлюва-
ти змішувальний клапан. Встановіть «P71» у 
«P71.2» (парагр. 3.7).
Якщо температура на вході в котел дорівнює чи 
перевищує температуру, встановлену селекто-
ром ГВП «SET», котел не ввімкнеться.
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- Перевірка збереження і цілісності електричної 
системи, а зокрема:

 - електричні проводи повинні бути розміщені 
у кабель-каналах;

 - на них не повинно бути жодних слідів по-
чорніння або обгоряння.

Примітка: в ході періодичного технічного 
обслуговування слід також проводити огляд і 
технічне обслуговування системи опалення, як 
це передбачено чинними нормами.

3.15 ДЕМОНТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО 
КОРПУСУ.

Для спрощення технічного обслуговування 
котла можна зняти обшивку, дотримуючись 
наступних простих інструкцій (Мал. 3-5).
- Зніміть нижню решітку (1), викрутивши від-

повідні 4 кріпильні гвинти (2).
- Відкрийте двері панелі приладів (3), видаліть 

2 білих ковпачки гвинтів (4) і викрутіть 2 
кріпильних гвинти (5), щоби потім нахилити 
панель на себе.

- Викрутіть 2 кріпильних гвинти (6) передньої 
панелі (7) і вивільніть її, натиснувши на неї 
вгору.

- Викрутіть гвинти (8) в нижній частині панелі, 
викрутіть два гвинти (9) з 2 боків панелі (10) 
і витягніть її з пазів (11) з заднього її боку.

3.16 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 пальни-

ка у фазі нагрівання води і опалення.
- Перевірити та відрегулювати безперебійну 

роботу пристрою управління і контролю 
обладнання, а зокрема:

 - ремонт головного електричного перемикача, 
встановленого на котлі;

 - Функціонування загального електровими-
кача, розміщеного перед котлом;

 - Функціонування датчика гарячої сантехніч-
ної води.

- перевірити герметичність системи згідно 
вказівок, що приведені у нормативі.

- Перевірити спрацювання пристрою контролю 
відсутності газу і роботу іонізаційного контр-
олеру 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.

- Впевніться, що подача розширювального бака 
опалення після розвантаження тиску у системі 
до нуля (можна прочитати на манометрі котла) 
становить 1,0 бар.

- Впевніться, що подача розширювального бака 
водопостачання відбувається під тиском між 
3 і 3,5 бар.

- Переконайтеся, що статичний тиск системи 
(в холодному стані і після перезавантаження 
системи 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 темпе-
ратури.

 - Реле мінімального тиску.
 - Витратомір диму.
- Перевірте цілісність магнієвого анода нагрі-

вача.

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 уникнути 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 потужності опа-
лювання вже через 15 хвилин.
В цьому стані виключені всі установки та 
регулювання, активними залишаються тільки 
запобіжний термостат температури та обмежу-
вальний термостат. Для роботи функції очищен-
ня труби необхідно натиснути кнопку скидання 
«C» і утримувати її впродовж від 8 до 15 секунд 
за відсутності ГВП і опалення, про її активацію 
сигналізує відповідний символ (22 мал. 2-1). 
Ця функція дає змогу технікові перевірити па-
раметри горіння. Після завершення перевірки 
дезактивувати цю функцію, вимкнувши та знову 
увімкнувши котельний агрегат.

3.10 ФУНКЦІЯ АНТИ-БЛОКУВАННЯ 
НАСОСА.

Котел має функцію, що змушує насос вмикатися 
хоча б 1 раз на добу приблизно на 30 секунд для 
того, щоб знизити ризик блокування насоса з 
причин довготривалого невикористання.

3.11 АНТИ-БЛОКУВАЛЬНА ФУНКЦІЯ 
ТРЬОМА СПОСОБАМИ.

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 виконан-
ня повного циклу з метою скорочення ризику 
блокування з причини довготривалого простою.

3.12 ФУНКЦІЯ ЗАХИСТУ ВІД 
ЗАМЕРЗАННЯ

Якщо температура води у зворотній лінії опа-
лення 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 санітарному 
режимі самоперевірка включається протягом 10 
хвилин після закінчення відбору проб, і триває 
приблизно 10 секунд.

ПРИМІТКА: під час самоперевірки котел зали-
шається неактивним.

3.14  ФУНКЦІЯ ПІД'ЄДНАННЯ 
СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ.

Котел призначений для приймання попередньо 
нагрітої води з системи бойлера на сонячних 
батареях до максимальної температури 65°С. 
У будь-якому разі на гідравлічному контурі на 
вході в котел необхідно завжди встановлюва-
ти змішувальний клапан. Встановіть «P71» у 
«P71.2» (парагр. 3.7).
Якщо температура на вході в котел дорівнює чи 
перевищує температуру, встановлену селекто-
ром ГВП «SET», котел не ввімкнеться.
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- Перевірка збереження і цілісності електричної 
системи, а зокрема:

 - електричні проводи повинні бути розміщені 
у кабель-каналах;

 - на них не повинно бути жодних слідів по-
чорніння або обгоряння.

Примітка: в ході періодичного технічного 
обслуговування слід також проводити огляд і 
технічне обслуговування системи опалення, як 
це передбачено чинними нормами.

3.15 ДЕМОНТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО 
КОРПУСУ.

Для спрощення технічного обслуговування 
котла можна зняти обшивку, дотримуючись 
наступних простих інструкцій (Мал. 3-5).
- Зніміть нижню решітку (1), викрутивши від-

повідні 4 кріпильні гвинти (2).
- Відкрийте двері панелі приладів (3), видаліть 

2 білих ковпачки гвинтів (4) і викрутіть 2 
кріпильних гвинти (5), щоби потім нахилити 
панель на себе.

- Викрутіть 2 кріпильних гвинти (6) передньої 
панелі (7) і вивільніть її, натиснувши на неї 
вгору.

- Викрутіть гвинти (8) в нижній частині панелі, 
викрутіть два гвинти (9) з 2 боків панелі (10) 
і витягніть її з пазів (11) з заднього її боку.

3.16 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 пальни-

ка у фазі нагрівання води і опалення.
- Перевірити та відрегулювати безперебійну 

роботу пристрою управління і контролю 
обладнання, а зокрема:

 - ремонт головного електричного перемикача, 
встановленого на котлі;

 - Функціонування загального електровими-
кача, розміщеного перед котлом;

 - Функціонування датчика гарячої сантехніч-
ної води.

- перевірити герметичність системи згідно 
вказівок, що приведені у нормативі.

- Перевірити спрацювання пристрою контролю 
відсутності газу і роботу іонізаційного контр-
олеру 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.

- Впевніться, що подача розширювального бака 
опалення після розвантаження тиску у системі 
до нуля (можна прочитати на манометрі котла) 
становить 1,0 бар.

- Впевніться, що подача розширювального бака 
водопостачання відбувається під тиском між 
3 і 3,5 бар.

- Переконайтеся, що статичний тиск системи 
(в холодному стані і після перезавантаження 
системи 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 темпе-
ратури.

 - Реле мінімального тиску.
 - Витратомір диму.
- Перевірте цілісність магнієвого анода нагрі-

вача.

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 уникнути 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 потужності опа-
лювання вже через 15 хвилин.
В цьому стані виключені всі установки та 
регулювання, активними залишаються тільки 
запобіжний термостат температури та обмежу-
вальний термостат. Для роботи функції очищен-
ня труби необхідно натиснути кнопку скидання 
«C» і утримувати її впродовж від 8 до 15 секунд 
за відсутності ГВП і опалення, про її активацію 
сигналізує відповідний символ (22 мал. 2-1). 
Ця функція дає змогу технікові перевірити па-
раметри горіння. Після завершення перевірки 
дезактивувати цю функцію, вимкнувши та знову 
увімкнувши котельний агрегат.

3.10 ФУНКЦІЯ АНТИ-БЛОКУВАННЯ 
НАСОСА.

Котел має функцію, що змушує насос вмикатися 
хоча б 1 раз на добу приблизно на 30 секунд для 
того, щоб знизити ризик блокування насоса з 
причин довготривалого невикористання.

3.11 АНТИ-БЛОКУВАЛЬНА ФУНКЦІЯ 
ТРЬОМА СПОСОБАМИ.

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 виконан-
ня повного циклу з метою скорочення ризику 
блокування з причини довготривалого простою.

3.12 ФУНКЦІЯ ЗАХИСТУ ВІД 
ЗАМЕРЗАННЯ

Якщо температура води у зворотній лінії опа-
лення 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 санітарному 
режимі самоперевірка включається протягом 10 
хвилин після закінчення відбору проб, і триває 
приблизно 10 секунд.

ПРИМІТКА: під час самоперевірки котел зали-
шається неактивним.

3.14  ФУНКЦІЯ ПІД'ЄДНАННЯ 
СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ.

Котел призначений для приймання попередньо 
нагрітої води з системи бойлера на сонячних 
батареях до максимальної температури 65°С. 
У будь-якому разі на гідравлічному контурі на 
вході в котел необхідно завжди встановлюва-
ти змішувальний клапан. Встановіть «P71» у 
«P71.2» (парагр. 3.7).
Якщо температура на вході в котел дорівнює чи 
перевищує температуру, встановлену селекто-
ром ГВП «SET», котел не ввімкнеться.
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3.8 FUNCIÓN ENCENDIDO LENTO 
AUTOMÁTICO CON SUMINISTRO 
TIPO RAMPA TEMPORIZADA.

En fase de encendido la tarjeta electrónica des-
cribe una rampa creciente de suministro de gas 
(con valores de presión que dependen del tipo de 
gas) de duración preestablecida. De esta forma no 
son necesarios calibrados ni puestas a punto de la 
fase de encendido de la caldera para las distintas 
condiciones de funcionamiento.

3.9 FUNCIÓN “LIMPIA CHIMENEA”.
Esta función, si está activada, pone la caldera 
en potencia máxima de calefacción durante 15 
minutos.
En este estado están desactivadas todas las regu-
laciones y sólo permanece activo el termostato de 
seguridad y el termostato límite. Para accionar la 
función limpia chimenea es necesario pulsar el 
botón Reset “C” durante un intervalo de 8 a 15 se-
gundos en el que no deben existir requerimientos 
de calefacción o de agua sanitaria, su activación 
es advertida por medio del relativo símbolo (22 
fig. 2-1). Esta función permite que el técnico 
pueda controlar los parámetros de combustión. 
Finalizados los controles, desactivar la función 
apagando y volviendo a encender la caldera.

3.10 FUNCIÓN ANTIBLOQUEO BOMBA.
La caldera dispone de una función que pone en 
marcha la bomba al menos 1 vez cada 24 horas 
durante 30 segundos, reduciendo así el riesgo 
de que la bomba se bloquee debido a una larga 
inactividad.

3.11 FUNCIÓN ANTIBLOQUEO TRES 
VÍAS.

Tanto en funcionamiento “sanitario” como en 
“sanitario-calefacción” la caldera dispone de 
una función que, transcurridas 24 horas desde 
la último vez que estuvo en funcionamiento el 
grupo tres vías motorizado, lo activa cumpliendo 
un ciclo completo para reducir el riesgo de blo-
queo de las tres vías por inactividad prolongada.

3.12 FUNCIÓN ANTIHIELO 
RADIADORES

Si el agua de retorno de la instalación de cale-
facción está a una temperatura inferior a 4°C, 
la caldera se pone en funcionamiento hasta 
alcanzar 42°C.

3.13 AUTOCONTROL PERIÓDICO DE LA 
TARJETA ELECTRÓNICA.

Durante el funcionamiento en modo calefacción 
o con la caldera en stand-by, la función se activa 
a las 18 horas del último control / alimentación 
caldera. En funcionamiento en modo sanitario 
el autocontrol se efectúa 10 minutos después 
de finalizar el servicio en curso, y dura unos 10 
segundos.

Importante: durante el autocontrol la caldera 
permanece inactiva, indicaciones inclusive.

3.14 FUNCIÓN DE INTEGRACIÓN DE 
PANELES SOLARES.

La caldera está preparada para recibir agua pre-
calentada por un sistema de paneles solares, hasta 
una temperatura máxima de 65 °C. En cualquier 
caso, es siempre necesario instalar una válvula 
mezcladora en el circuito hidráulico anterior a 
la caldera. Configurar la función de “P71” en 
“P71.2” (Parag. 3.7). Cuando el agua en entrada 
en la caldera tiene una temperatura igual o mayor 
a la configurada en el selector de agua caliente 
sanitaria “SET”, la caldera no se enciende.

3.15 DESMONTAJE DE LA CARCASA.
Para facilitar el mantenimiento de la caldera, 
es posible desmontar la carcasa siguiendo estas 
sencillas instrucciones (Fig. 3-5):
- Desmontar la rejilla inferior (1) desenroscando 

los 4 correspondientes tornillos de fijación (2).
- Abrir la tapa del panel (3), quitar los 2 tapones 

blancos cubretornillos (4) y desenroscar los 2 
tornillos de fijación (5), entonces girar el panel 
hacia uno mismo.

- Desenroscar los 2 tornillos de fijación (6) de 
la parte frontal de la carcasa (7) y desencajarla 
empujándola hacia arriba.

- Desenroscar los tornillos (8) de la parte inferior 
de la carcasa, desenroscar los 2 tornillos (9) de 
los 2 laterales de la carcasa (10) y soltarlos de 
las ranuras (11) del lado posterior de la carcasa.

3.16 CONTROL Y MANTENIMIENTO 
ANUAL DEL APARATO.

Al menos una vez al año, se deben efectuar 
las siguientes operaciones de control y 
mantenimiento.
- Limpiar el intercambiador (lado humos).
- Limpiar el quemador principal.
- Controlar visualmente que la campana de 

humos no presente signos de deterioro o 
corrosión.

- Controlar la regularidad de encendido y 
funcionamiento.

- Controlar el calibrado del quemador para agua 
sanitaria y para calefacción.

- Controlar el funcionamiento de los dispositivos de 
mando y regulación del aparato, especialmente:

 - el funcionamiento del interruptor general 
eléctrico situado en la caldera;

   - el funcionamiento del termostato de 
regulación de la instalación de calefacción;

 - el funcionamiento del termostato de 
regulación del agua sanitaria.

- Controlar la estanqueidad de la instalación 
interna de acuerdo con las indicaciones 
normativas.

- Controlar el funcionamiento del dispositivo 
de falta de gas por control de ionización de 
llama; el tiempo de actuación debe ser menor 
a 10 segundos.

- Controlar visualmente que no existen pérdidas 
de agua y oxidaciones en las uniones.

- Controlar visualmente que los desagües de 
las válvulas de seguridad del agua no estén 
obstruidos.

- Comprobar que la carga del vaso de expansión 
para calefacción, tras haber descargado la 
presión de la instalación hasta situarla a cero 
(leyendo el manómetro de caldera), sea 1,0 bar.

- Controlar que la carga del vaso de expansión 
sanitario esté a una presión entre 3 y 3,5 bar.

- Controlar que la presión estática de la 
instalación (con la instalación fría y después 
de haber recargado la instalación mediante 
el grifo de llenado) esté entre 1 y 1,2 bar.

- Controlar visualmente que los dispositivos 
de seguridad y de control no hayan 
sido manipulados y/o cortocircuitados, 
especialmente:

 - el termostato de seguridad de control de 
temperatura;

 - presostato instalación.

 - medidor del caudal de humos.
- Revisar el estado del ánodo de Magnesio del 

acumulador.
- Revisar el estado de funcionamiento y 

conservación de la instalación eléctrica, 
especialmente:

 - los cables de alimentación eléctrica deben 
estar dentro de los pasacables;

 - no deben existir signos de ennegrecimiento 
o quemaduras.

IMPORTANTE: además del mantenimiento 
anual, debe efectuar periódicamente, con la fre-
cuencia que indica la legislación técnica vigente, 
el control de la instalación térmica y la eficiencia 
energética.
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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 тарирова-
ния 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 не-
возможно осуществить никакие настройки. 
Остаётся включенным только предохрани-
тельный термостат и ограничивающий тер-
мостат.  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, включение данной функции, 
отображается условным знаком (22 илл. 2-1). 
Эта функция позволяет технику проверить 
параметры горения. По окончании проверки, 
отключить данную функция, выключяяи и 
повторно включая бойлер.

3.10 ФУНКЦИЯ 
АНТИБЛОКИРОВАНИЯ НАСОСА.

Бойлер оснащён функцией, который запуска-
ет насос не менее 1 раза каждые 24 часа на пе-
риод, равный 30 секунд с целью  уменьшения 
риска блокирования, из-за большого простоя. 

3.11 ФУНКЦИЯ 
АНТИБЛОКИРОВАНИЯ 
ТРЁХХОДОВОЙ ГРУППЫ

Как в режиме “производство горячей воды” 
так и в режиме “производство горячей во-
ды-отопление” бойлер оснащён функцией, 
которая запускает трёхходовую группу на 
полный рабочий цикл, через каждые  24 часа 
после последнего произведённого цикла. 
Данная функция служит для уменьшиния 
риска блокирования трёхходовой группы, 
из-за большого простоя.

3.12 ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕЗАМЕРЗАНИЯ 
ТЕРМОСИФОНОВ.

Если температура возврата воды из отопи-
тельной системы ниже 4°C, бойлер запучка-
ется 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 
выключенным.
3.14 ФУНКЦИЯ КОМБИНАЦИИ 

СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ.

Бойлер оснащён для получения предвари-
тельно нагретой воды  системой солнечных 
панелей до максимальной температуры 65 °C. 
В любом случае на гидравлическую систему 
необходимо установить смесительный кла-
пан на входе в бойлер. Установить функцию 
“P71” на “P71.2” (Параг. 3.7).
Когда температура воды на входе в бойлер 
равна или превышает установленное зна-
чение регулятором ГВС “SET”, бойлер не 
включается.

3.15 ДЕМОНТАЖ КОЖУХА.
Для упращения технического обслуживания 
котла, возможно полностью демонтировать 
корпус, следя эти простым указаниям (Илл. 
3-5):
- Демонтироавать нижнюю решётку (1) от-

кручивая 4 соответствующих крепёжных 
болта (2).

- Открыть створку приборной доски (3) 
снять 3 белых колпочка болтов (4) и откру-
тить 2 крепёжных болта (5), опракинуть на 
себя приборную доску.

- Открутить 2 крепёжных болта (6) фрон-
тальной части корпуса (7) и снятьь её с 
петель, толкая вверх.

- Открутить болты (8) задней части корпуса, 
Открутить 2 болта (9) двух боковых панелей 
корпуса (10) и снять их с петель,  (11) на-
ходящихся на задней части боковой панели 
корпуса.

3.16 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.

- Проверять правильность включения и 
функционирования агрегата.

- Проверять правильность тарировки горел-
ки в режимах подогрева сантехнической 
воды и воды в отопительной системе.

- Проверять правильность функциони-
рования управляющих и регулирующих 
устройств агрегата, в частности:

 - срабатывание рубильника - переключате-
ля, установленного на бойлере;

 - срабатывание термостата регулировки 
температуры воды в отопительной систе-
ме;

 - срабатывание термостата регулировки 
температуры подогретой сантехнической 
воды.

- Проверить герметичность внутренний 
установки, следя указаниям нормативных 
требований.

- Проверить 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 расширитель-
ном баке, после того, как давление системы 
понижается до нуля (величину давления 
показывает манометр бойлера), составляло 
1,0 бар.

- Проверить, что давление нагрузки расши-
рительного бака находится в диапазоне от 
3 и до 3,5 бар.

- Проверять, чтобы статическое давление 
системы (при системе в холодном состоя-
нии и после доливки воды в нее через кран 
заполнения) составляло от 1 до 1,2 бар.

- Визуально проверять, чтобы предохра-
нительные и управляющие устройства не 
были короткозамкнуты и/или подвергну 
ты несанкционированным изменениям, в 
частности проверять:

 - предохранительный термостат перена-
грева;

 - реле давления установки;
 - Измеритель расхода воздуха.
- Проверить целостность магниевого анода 

установки.
- Проверять сохранность и целостность 

электрооборудования, в частности, следу-
ющее:

 - электрические провода должны прохо-
дить через специально предназначенные 
для этого кабельные сальники;

 - они не должны быть почерневшими или 
подгоревшими.

Примечание. В дополнение к ежегодному 
техобслуживанию, необходимо выполнять 
проверку системы отопления, периодич-
ность и способ проведения устанавливаются 
действующими техническими стандартами.
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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 тарирова-
ния 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 не-
возможно осуществить никакие настройки. 
Остаётся включенным только предохрани-
тельный термостат и ограничивающий тер-
мостат.  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, включение данной функции, 
отображается условным знаком (22 илл. 2-1). 
Эта функция позволяет технику проверить 
параметры горения. По окончании проверки, 
отключить данную функция, выключяяи и 
повторно включая бойлер.

3.10 ФУНКЦИЯ 
АНТИБЛОКИРОВАНИЯ НАСОСА.

Бойлер оснащён функцией, который запуска-
ет насос не менее 1 раза каждые 24 часа на пе-
риод, равный 30 секунд с целью  уменьшения 
риска блокирования, из-за большого простоя. 

3.11 ФУНКЦИЯ 
АНТИБЛОКИРОВАНИЯ 
ТРЁХХОДОВОЙ ГРУППЫ

Как в режиме “производство горячей воды” 
так и в режиме “производство горячей во-
ды-отопление” бойлер оснащён функцией, 
которая запускает трёхходовую группу на 
полный рабочий цикл, через каждые  24 часа 
после последнего произведённого цикла. 
Данная функция служит для уменьшиния 
риска блокирования трёхходовой группы, 
из-за большого простоя.

3.12 ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕЗАМЕРЗАНИЯ 
ТЕРМОСИФОНОВ.

Если температура возврата воды из отопи-
тельной системы ниже 4°C, бойлер запучка-
ется 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 
выключенным.
3.14 ФУНКЦИЯ КОМБИНАЦИИ 

СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ.

Бойлер оснащён для получения предвари-
тельно нагретой воды  системой солнечных 
панелей до максимальной температуры 65 °C. 
В любом случае на гидравлическую систему 
необходимо установить смесительный кла-
пан на входе в бойлер. Установить функцию 
“P71” на “P71.2” (Параг. 3.7).
Когда температура воды на входе в бойлер 
равна или превышает установленное зна-
чение регулятором ГВС “SET”, бойлер не 
включается.

3.15 ДЕМОНТАЖ КОЖУХА.
Для упращения технического обслуживания 
котла, возможно полностью демонтировать 
корпус, следя эти простым указаниям (Илл. 
3-5):
- Демонтироавать нижнюю решётку (1) от-

кручивая 4 соответствующих крепёжных 
болта (2).

- Открыть створку приборной доски (3) 
снять 3 белых колпочка болтов (4) и откру-
тить 2 крепёжных болта (5), опракинуть на 
себя приборную доску.

- Открутить 2 крепёжных болта (6) фрон-
тальной части корпуса (7) и снятьь её с 
петель, толкая вверх.

- Открутить болты (8) задней части корпуса, 
Открутить 2 болта (9) двух боковых панелей 
корпуса (10) и снять их с петель,  (11) на-
ходящихся на задней части боковой панели 
корпуса.

3.16 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.

- Проверять правильность включения и 
функционирования агрегата.

- Проверять правильность тарировки горел-
ки в режимах подогрева сантехнической 
воды и воды в отопительной системе.

- Проверять правильность функциони-
рования управляющих и регулирующих 
устройств агрегата, в частности:

 - срабатывание рубильника - переключате-
ля, установленного на бойлере;

 - срабатывание термостата регулировки 
температуры воды в отопительной систе-
ме;

 - срабатывание термостата регулировки 
температуры подогретой сантехнической 
воды.

- Проверить герметичность внутренний 
установки, следя указаниям нормативных 
требований.

- Проверить 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 расширитель-
ном баке, после того, как давление системы 
понижается до нуля (величину давления 
показывает манометр бойлера), составляло 
1,0 бар.

- Проверить, что давление нагрузки расши-
рительного бака находится в диапазоне от 
3 и до 3,5 бар.

- Проверять, чтобы статическое давление 
системы (при системе в холодном состоя-
нии и после доливки воды в нее через кран 
заполнения) составляло от 1 до 1,2 бар.

- Визуально проверять, чтобы предохра-
нительные и управляющие устройства не 
были короткозамкнуты и/или подвергну 
ты несанкционированным изменениям, в 
частности проверять:

 - предохранительный термостат перена-
грева;

 - реле давления установки;
 - Измеритель расхода воздуха.
- Проверить целостность магниевого анода 

установки.
- Проверять сохранность и целостность 

электрооборудования, в частности, следу-
ющее:

 - электрические провода должны прохо-
дить через специально предназначенные 
для этого кабельные сальники;

 - они не должны быть почерневшими или 
подгоревшими.

Примечание. В дополнение к ежегодному 
техобслуживанию, необходимо выполнять 
проверку системы отопления, периодич-
ность и способ проведения устанавливаются 
действующими техническими стандартами.
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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 тарирова-
ния 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 не-
возможно осуществить никакие настройки. 
Остаётся включенным только предохрани-
тельный термостат и ограничивающий тер-
мостат.  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, включение данной функции, 
отображается условным знаком (22 илл. 2-1). 
Эта функция позволяет технику проверить 
параметры горения. По окончании проверки, 
отключить данную функция, выключяяи и 
повторно включая бойлер.

3.10 ФУНКЦИЯ 
АНТИБЛОКИРОВАНИЯ НАСОСА.

Бойлер оснащён функцией, который запуска-
ет насос не менее 1 раза каждые 24 часа на пе-
риод, равный 30 секунд с целью  уменьшения 
риска блокирования, из-за большого простоя. 

3.11 ФУНКЦИЯ 
АНТИБЛОКИРОВАНИЯ 
ТРЁХХОДОВОЙ ГРУППЫ

Как в режиме “производство горячей воды” 
так и в режиме “производство горячей во-
ды-отопление” бойлер оснащён функцией, 
которая запускает трёхходовую группу на 
полный рабочий цикл, через каждые  24 часа 
после последнего произведённого цикла. 
Данная функция служит для уменьшиния 
риска блокирования трёхходовой группы, 
из-за большого простоя.

3.12 ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕЗАМЕРЗАНИЯ 
ТЕРМОСИФОНОВ.

Если температура возврата воды из отопи-
тельной системы ниже 4°C, бойлер запучка-
ется 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 
выключенным.
3.14 ФУНКЦИЯ КОМБИНАЦИИ 

СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ.

Бойлер оснащён для получения предвари-
тельно нагретой воды  системой солнечных 
панелей до максимальной температуры 65 °C. 
В любом случае на гидравлическую систему 
необходимо установить смесительный кла-
пан на входе в бойлер. Установить функцию 
“P71” на “P71.2” (Параг. 3.7).
Когда температура воды на входе в бойлер 
равна или превышает установленное зна-
чение регулятором ГВС “SET”, бойлер не 
включается.

3.15 ДЕМОНТАЖ КОЖУХА.
Для упращения технического обслуживания 
котла, возможно полностью демонтировать 
корпус, следя эти простым указаниям (Илл. 
3-5):
- Демонтироавать нижнюю решётку (1) от-

кручивая 4 соответствующих крепёжных 
болта (2).

- Открыть створку приборной доски (3) 
снять 3 белых колпочка болтов (4) и откру-
тить 2 крепёжных болта (5), опракинуть на 
себя приборную доску.

- Открутить 2 крепёжных болта (6) фрон-
тальной части корпуса (7) и снятьь её с 
петель, толкая вверх.

- Открутить болты (8) задней части корпуса, 
Открутить 2 болта (9) двух боковых панелей 
корпуса (10) и снять их с петель,  (11) на-
ходящихся на задней части боковой панели 
корпуса.

3.16 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.

- Проверять правильность включения и 
функционирования агрегата.

- Проверять правильность тарировки горел-
ки в режимах подогрева сантехнической 
воды и воды в отопительной системе.

- Проверять правильность функциони-
рования управляющих и регулирующих 
устройств агрегата, в частности:

 - срабатывание рубильника - переключате-
ля, установленного на бойлере;

 - срабатывание термостата регулировки 
температуры воды в отопительной систе-
ме;

 - срабатывание термостата регулировки 
температуры подогретой сантехнической 
воды.

- Проверить герметичность внутренний 
установки, следя указаниям нормативных 
требований.

- Проверить 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 расширитель-
ном баке, после того, как давление системы 
понижается до нуля (величину давления 
показывает манометр бойлера), составляло 
1,0 бар.

- Проверить, что давление нагрузки расши-
рительного бака находится в диапазоне от 
3 и до 3,5 бар.

- Проверять, чтобы статическое давление 
системы (при системе в холодном состоя-
нии и после доливки воды в нее через кран 
заполнения) составляло от 1 до 1,2 бар.

- Визуально проверять, чтобы предохра-
нительные и управляющие устройства не 
были короткозамкнуты и/или подвергну 
ты несанкционированным изменениям, в 
частности проверять:

 - предохранительный термостат перена-
грева;

 - реле давления установки;
 - Измеритель расхода воздуха.
- Проверить целостность магниевого анода 

установки.
- Проверять сохранность и целостность 

электрооборудования, в частности, следу-
ющее:

 - электрические провода должны прохо-
дить через специально предназначенные 
для этого кабельные сальники;

 - они не должны быть почерневшими или 
подгоревшими.

Примечание. В дополнение к ежегодному 
техобслуживанию, необходимо выполнять 
проверку системы отопления, периодич-
ность и способ проведения устанавливаются 
действующими техническими стандартами.
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3.8 AUTOMATIC SLOW IGNITION 
FUNCTION WITH TIMED RAMP 
DELIVERY.

In the switch-on phase the circuit board 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 relative symbol (22 fig. 2-1). 
This function allows the technician to check the
combustion parameters. After the checks 
deactivate the function, switching the boiler off 
and then on again.

3.10 PUMP ANTI-BLOCK FUNCTION.
The boiler has a function that makes the pump 
start at least once every 24 hours for a duration 
of 30 seconds in order to reduce the risk of pump 
block due to prolonged inactivity.

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 CIRCUIT BOARD 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 SOLAR PANELS COUPLING 
FUNCTION.

The boiler is designed to receive pre-heated water 
from a system of solar panels up to a maximum 
temperature of 65°C. In each case it is always 
necessary to install a mixer valve on the hydraulic 
circuit updtream from the boiler. Set the “P71” 
function on “P71.2” (Par. 3.7).
When the boiler inlet water is at a temperature 
that is equal or greater with respect to that set by 
the domestic hot water selector switch “SET”, the 
boiler does not switch on.

3.15 CASING REMOVAL.
To facilitate boiler maintenance the casing can be 
completely removed as follows(Fig. 3-5):
- Remove the lower grid (1) by loosening the 4 

relative screw fasteners (2) (2).
- Open the dashboard hatch (3) remove the 2 

White screw covers (4) and loosen the two 
screw fasteners (5), tilt the dashboard towards 
to yourselves.

- Loosen the two screw fasteners (6) from the 
face of the casing(7) and release it pushing it 
upwards.

- Loosen the screws (8) in the lower part of the 
casing, loosen the 2 screws (9) on the 2 sides 
of the casing (10) and remove them from the 
slots (11) present on the rear of the casing side.

3.16 YEARLY APPLIANCE CHECK AND 
MAINTENANCE.

The following checks and maintenance should 
be performed at least once a year.
- Clean the flue side of the heat exchanger.
- Clean the main burner.
- Visually check the fume hood for deterioration 

or corrosion.
- Check correct ignition 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 master selector 

switch on boiler;
 - system control thermostat intervention;
 - domest ic  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 domestic water expansion vessel 
load is between 3 and 3.5 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 the 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.

N.B.: in addition to yearly maintenance, you 
must also check the thermal system and energy 
efficiency, with the frequency and procedures 
that comply with the technical regulations in 
force.
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до використання газу при 15 ° C. Тиск газу на 
пальнику, заміряний при температурі 15°C.

манометром (колонка "U" або цифровий 
манометр) з трубками на виході газового 
клапану та  і в точці забору позитивного сиг-
налу в герметичній камері. Дані потужності, 
викладені у таблиці, були отримані при трубі 
впуску/випуску довжиною 0,5 м і тиску 1013 
мбар. Значення тиску пальника відносяться 

3.17 ЗМІННА ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ.
ПРИМІТКА: значення тиску, наведені у та-
блиці, відображають відмінності, що існують 
між тиском на виході з газового клапана і 
тиском камери згоряння. Коректування тому 
повинні бути зроблені з диференціальним 

ZEUS SUPERIOR 32 KW
31,7 27262 3,56 10,87 110,8 2,66 26,84 273,7 2,61 33,77 344,4
31,0 26660 3,48 10,43 106,3 2,60 25,77 262,8 2,56 32,93 335,8
30,0 25800 3,38 9,82 100,1 2,52 24,29 247,6 2,48 31,71 323,3
29,0 24940 3,27 9,22 94,1 2,44 22,85 233,0 2,40 30,47 310,7
28,0 24080 3,16 8,65 88,3 2,36 21,46 218,8 2,32 29,22 297,9
27,0 23220 3,06 8,10 82,6 2,28 20,11 205,1 2,24 27,94 285,0
26,0 22360 2,95 7,57 77,2 2,20 18,81 191,9 2,17 26,65 271,8
25,0 21500 2,84 7,06 72,0 2,12 17,56 179,0 2,09 25,35 258,5
24,0 20640 2,74 6,57 67,0 2,04 16,34 166,7 2,01 24,02 244,9
23,0 19780 2,63 6,09 62,2 1,96 15,17 154,7 1,93 22,67 231,1
22,0 18920 2,53 5,64 57,5 1,89 14,04 143,2 1,85 21,30 217,2
21,0 18060 2,42 5,20 53,0 1,81 12,95 132,1 1,78 19,90 202,9
20,0 17200 2,31 4,78 48,8 1,73 11,90 121,4 1,70 18,48 188,5
19,0 16340 2,21 4,38 44,6 1,65 10,89 111,1 1,62 17,04 173,8
18,0 15480 2,10 3,99 40,7 1,57 9,92 101,2 1,54 15,57 158,8
17,0 14620 1,99 3,63 37,0 1,49 8,99 91,7 1,46 14,07 143,5
16,0 13760 1,88 3,28 33,4 1,41 8,10 82,6 1,38 12,55 127,9
15,0 12900 1,78 2,94 30,0 1,32 7,24 73,9 1,30 10,99 112,1
14,0 12040 1,67 2,63 26,8 1,24 6,43 65,5 1,22 9,40 95,8
13,0 11180 1,56 2,33 23,8 1,16 5,65 57,6 1,14 7,78 79,3
12,5 10750 1,50 2,19 22,3 1,12 5,28 53,8 1,10 6,95 70,9

ZEUS SUPERIOR 28 KW
28,0 24080 3,16 11,41 116,4 2,36 28,79 293,6 2,32 36,66 373,8
27,0 23220 3,05 10,68 108,9 2,27 26,82 273,5 2,24 34,23 349,1
26,0 22360 2,94 9,97 101,7 2,19 24,94 254,3 2,15 31,90 325,3
25,0 21500 2,83 9,29 94,7 2,11 23,13 235,9 2,07 29,66 302,4
24,0 20640 2,72 8,63 88,0 2,03 21,40 218,2 1,99 27,50 280,4
23,0 19780 2,61 8,00 81,6 1,95 19,74 201,3 1,92 25,43 259,3
22,0 18920 2,50 7,38 75,3 1,87 18,15 185,1 1,84 23,44 239,0
21,0 18060 2,39 6,79 69,3 1,79 16,63 169,5 1,76 21,52 219,5
20,0 17200 2,29 6,22 63,4 1,71 15,17 154,7 1,68 16,69 200,7
19,0 16340 2,18 5,67 57,8 1,63 13,77 140,4 1,60 17,92 182,7
18,0 15480 2,07 5,14 52,4 1,55 12,44 126,8 1,52 16,23 165,5
17,0 14620 1,97 4,62 47,2 1,47 11,17 113,9 1,44 14,60 148,9
16,0 13760 1,86 4,13 42,1 1,39 9,95 101,5 1,36 13,04 133,0
15,0 12900 1,75 3,65 37,2 1,31 8,80 89,7 1,29 11,55 117,8
14,0 12040 1,64 3,19 32,5 1,23 7,71 78,6 1,21 10,13 103,3
13,0 11180 1,53 2,75 28,0 1,15 6,67 68,0 1,13 8,77 89,5
12,0 10320 1,43 2,32 23,7 1,06 5,69 58,0 1,05 7,48 76,3
11,8 10148 1,40 2,24 22,8 1,05 5,50 56,1 1,03 7,23 73,7

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 2,71 12,02 122,6 2,02 28,86 294,3 1,99 36,88 376,1

23,0 19780 2,60 11,12 113,4 1,94 26,54 270,7 1,91 33,99 346,7

22,0 18920 2,49 10,25 104,6 1,86 24,34 248,2 1,83 31,25 318,7

21,0 18060 2,39 9,43 96,1 1,78 22,26 227,0 1,75 28,64 292,0

20,0 17200 2,28 8,64 88,1 1,70 20,28 206,8 1,67 26,15 266,7

19,0 16340 2,17 7,88 80,3 1,62 18,41 187,8 1,59 23,79 242,6

18,0 15480 2,07 7,16 73,0 1,54 16,65 169,8 1,52 21,56 219,8

17,0 14620 1,96 6,47 65,9 1,46 14,98 152,8 1,44 19,44 198,2

16,0 13760 1,85 5,81 59,2 1,38 13,42 136,8 1,36 17,44 177,8

15,0 12900 1,74 5,18 52,8 1,30 11,96 121,9 1,28 15,55 158,6

14,0 12040 1,64 4,58 46,7 1,22 10,59 108,0 1,20 13,78 140,5

13,0 11180 1,53 4,02 40,9 1,14 9,32 95,0 1,12 12,12 123,6

12,0 10320 1,42 3,48 35,5 1,06 8,14 83,1 1,04 10,57 107,8

11,0 9460 1,31 2,97 30,3 0,98 7,07 72,1 0,96 9,14 93,2

10,0 8600 1,20 2,50 25,4 0,90 6,09 62,1 0,88 7,82 79,7

9,3 7998 1,12 2,18 22,2 0,84 5,47 55,8 0,82 6,96 71,0
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до використання газу при 15 ° C. Тиск газу на 
пальнику, заміряний при температурі 15°C.

манометром (колонка "U" або цифровий 
манометр) з трубками на виході газового 
клапану та  і в точці забору позитивного сиг-
налу в герметичній камері. Дані потужності, 
викладені у таблиці, були отримані при трубі 
впуску/випуску довжиною 0,5 м і тиску 1013 
мбар. Значення тиску пальника відносяться 

3.17 ЗМІННА ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ.
ПРИМІТКА: значення тиску, наведені у та-
блиці, відображають відмінності, що існують 
між тиском на виході з газового клапана і 
тиском камери згоряння. Коректування тому 
повинні бути зроблені з диференціальним 

ZEUS SUPERIOR 32 KW
31,7 27262 3,56 10,87 110,8 2,66 26,84 273,7 2,61 33,77 344,4
31,0 26660 3,48 10,43 106,3 2,60 25,77 262,8 2,56 32,93 335,8
30,0 25800 3,38 9,82 100,1 2,52 24,29 247,6 2,48 31,71 323,3
29,0 24940 3,27 9,22 94,1 2,44 22,85 233,0 2,40 30,47 310,7
28,0 24080 3,16 8,65 88,3 2,36 21,46 218,8 2,32 29,22 297,9
27,0 23220 3,06 8,10 82,6 2,28 20,11 205,1 2,24 27,94 285,0
26,0 22360 2,95 7,57 77,2 2,20 18,81 191,9 2,17 26,65 271,8
25,0 21500 2,84 7,06 72,0 2,12 17,56 179,0 2,09 25,35 258,5
24,0 20640 2,74 6,57 67,0 2,04 16,34 166,7 2,01 24,02 244,9
23,0 19780 2,63 6,09 62,2 1,96 15,17 154,7 1,93 22,67 231,1
22,0 18920 2,53 5,64 57,5 1,89 14,04 143,2 1,85 21,30 217,2
21,0 18060 2,42 5,20 53,0 1,81 12,95 132,1 1,78 19,90 202,9
20,0 17200 2,31 4,78 48,8 1,73 11,90 121,4 1,70 18,48 188,5
19,0 16340 2,21 4,38 44,6 1,65 10,89 111,1 1,62 17,04 173,8
18,0 15480 2,10 3,99 40,7 1,57 9,92 101,2 1,54 15,57 158,8
17,0 14620 1,99 3,63 37,0 1,49 8,99 91,7 1,46 14,07 143,5
16,0 13760 1,88 3,28 33,4 1,41 8,10 82,6 1,38 12,55 127,9
15,0 12900 1,78 2,94 30,0 1,32 7,24 73,9 1,30 10,99 112,1
14,0 12040 1,67 2,63 26,8 1,24 6,43 65,5 1,22 9,40 95,8
13,0 11180 1,56 2,33 23,8 1,16 5,65 57,6 1,14 7,78 79,3
12,5 10750 1,50 2,19 22,3 1,12 5,28 53,8 1,10 6,95 70,9

ZEUS SUPERIOR 28 KW
28,0 24080 3,16 11,41 116,4 2,36 28,79 293,6 2,32 36,66 373,8
27,0 23220 3,05 10,68 108,9 2,27 26,82 273,5 2,24 34,23 349,1
26,0 22360 2,94 9,97 101,7 2,19 24,94 254,3 2,15 31,90 325,3
25,0 21500 2,83 9,29 94,7 2,11 23,13 235,9 2,07 29,66 302,4
24,0 20640 2,72 8,63 88,0 2,03 21,40 218,2 1,99 27,50 280,4
23,0 19780 2,61 8,00 81,6 1,95 19,74 201,3 1,92 25,43 259,3
22,0 18920 2,50 7,38 75,3 1,87 18,15 185,1 1,84 23,44 239,0
21,0 18060 2,39 6,79 69,3 1,79 16,63 169,5 1,76 21,52 219,5
20,0 17200 2,29 6,22 63,4 1,71 15,17 154,7 1,68 16,69 200,7
19,0 16340 2,18 5,67 57,8 1,63 13,77 140,4 1,60 17,92 182,7
18,0 15480 2,07 5,14 52,4 1,55 12,44 126,8 1,52 16,23 165,5
17,0 14620 1,97 4,62 47,2 1,47 11,17 113,9 1,44 14,60 148,9
16,0 13760 1,86 4,13 42,1 1,39 9,95 101,5 1,36 13,04 133,0
15,0 12900 1,75 3,65 37,2 1,31 8,80 89,7 1,29 11,55 117,8
14,0 12040 1,64 3,19 32,5 1,23 7,71 78,6 1,21 10,13 103,3
13,0 11180 1,53 2,75 28,0 1,15 6,67 68,0 1,13 8,77 89,5
12,0 10320 1,43 2,32 23,7 1,06 5,69 58,0 1,05 7,48 76,3
11,8 10148 1,40 2,24 22,8 1,05 5,50 56,1 1,03 7,23 73,7
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22,0 18920 2,49 10,25 104,6 1,86 24,34 248,2 1,83 31,25 318,7

21,0 18060 2,39 9,43 96,1 1,78 22,26 227,0 1,75 28,64 292,0

20,0 17200 2,28 8,64 88,1 1,70 20,28 206,8 1,67 26,15 266,7

19,0 16340 2,17 7,88 80,3 1,62 18,41 187,8 1,59 23,79 242,6

18,0 15480 2,07 7,16 73,0 1,54 16,65 169,8 1,52 21,56 219,8

17,0 14620 1,96 6,47 65,9 1,46 14,98 152,8 1,44 19,44 198,2

16,0 13760 1,85 5,81 59,2 1,38 13,42 136,8 1,36 17,44 177,8

15,0 12900 1,74 5,18 52,8 1,30 11,96 121,9 1,28 15,55 158,6

14,0 12040 1,64 4,58 46,7 1,22 10,59 108,0 1,20 13,78 140,5

13,0 11180 1,53 4,02 40,9 1,14 9,32 95,0 1,12 12,12 123,6

12,0 10320 1,42 3,48 35,5 1,06 8,14 83,1 1,04 10,57 107,8

11,0 9460 1,31 2,97 30,3 0,98 7,07 72,1 0,96 9,14 93,2

10,0 8600 1,20 2,50 25,4 0,90 6,09 62,1 0,88 7,82 79,7

9,3 7998 1,12 2,18 22,2 0,84 5,47 55,8 0,82 6,96 71,0
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манометр) з трубками на виході газового 
клапану та  і в точці забору позитивного сиг-
налу в герметичній камері. Дані потужності, 
викладені у таблиці, були отримані при трубі 
впуску/випуску довжиною 0,5 м і тиску 1013 
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29,0 24940 3,27 9,22 94,1 2,44 22,85 233,0 2,40 30,47 310,7
28,0 24080 3,16 8,65 88,3 2,36 21,46 218,8 2,32 29,22 297,9
27,0 23220 3,06 8,10 82,6 2,28 20,11 205,1 2,24 27,94 285,0
26,0 22360 2,95 7,57 77,2 2,20 18,81 191,9 2,17 26,65 271,8
25,0 21500 2,84 7,06 72,0 2,12 17,56 179,0 2,09 25,35 258,5
24,0 20640 2,74 6,57 67,0 2,04 16,34 166,7 2,01 24,02 244,9
23,0 19780 2,63 6,09 62,2 1,96 15,17 154,7 1,93 22,67 231,1
22,0 18920 2,53 5,64 57,5 1,89 14,04 143,2 1,85 21,30 217,2
21,0 18060 2,42 5,20 53,0 1,81 12,95 132,1 1,78 19,90 202,9
20,0 17200 2,31 4,78 48,8 1,73 11,90 121,4 1,70 18,48 188,5
19,0 16340 2,21 4,38 44,6 1,65 10,89 111,1 1,62 17,04 173,8
18,0 15480 2,10 3,99 40,7 1,57 9,92 101,2 1,54 15,57 158,8
17,0 14620 1,99 3,63 37,0 1,49 8,99 91,7 1,46 14,07 143,5
16,0 13760 1,88 3,28 33,4 1,41 8,10 82,6 1,38 12,55 127,9
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22,0 18920 2,50 7,38 75,3 1,87 18,15 185,1 1,84 23,44 239,0
21,0 18060 2,39 6,79 69,3 1,79 16,63 169,5 1,76 21,52 219,5
20,0 17200 2,29 6,22 63,4 1,71 15,17 154,7 1,68 16,69 200,7
19,0 16340 2,18 5,67 57,8 1,63 13,77 140,4 1,60 17,92 182,7
18,0 15480 2,07 5,14 52,4 1,55 12,44 126,8 1,52 16,23 165,5
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21,0 18060 2,39 9,43 96,1 1,78 22,26 227,0 1,75 28,64 292,0

20,0 17200 2,28 8,64 88,1 1,70 20,28 206,8 1,67 26,15 266,7

19,0 16340 2,17 7,88 80,3 1,62 18,41 187,8 1,59 23,79 242,6

18,0 15480 2,07 7,16 73,0 1,54 16,65 169,8 1,52 21,56 219,8

17,0 14620 1,96 6,47 65,9 1,46 14,98 152,8 1,44 19,44 198,2

16,0 13760 1,85 5,81 59,2 1,38 13,42 136,8 1,36 17,44 177,8

15,0 12900 1,74 5,18 52,8 1,30 11,96 121,9 1,28 15,55 158,6

14,0 12040 1,64 4,58 46,7 1,22 10,59 108,0 1,20 13,78 140,5

13,0 11180 1,53 4,02 40,9 1,14 9,32 95,0 1,12 12,12 123,6

12,0 10320 1,42 3,48 35,5 1,06 8,14 83,1 1,04 10,57 107,8

11,0 9460 1,31 2,97 30,3 0,98 7,07 72,1 0,96 9,14 93,2

10,0 8600 1,20 2,50 25,4 0,90 6,09 62,1 0,88 7,82 79,7

9,3 7998 1,12 2,18 22,2 0,84 5,47 55,8 0,82 6,96 71,0
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манометром (колонка "U" або цифровий 
манометр) з трубками на виході газового 
клапану та  і в точці забору позитивного сиг-
налу в герметичній камері. Дані потужності, 
викладені у таблиці, були отримані при трубі 
впуску/випуску довжиною 0,5 м і тиску 1013 
мбар. Значення тиску пальника відносяться 

3.17 ЗМІННА ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ.
ПРИМІТКА: значення тиску, наведені у та-
блиці, відображають відмінності, що існують 
між тиском на виході з газового клапана і 
тиском камери згоряння. Коректування тому 
повинні бути зроблені з диференціальним 

ZEUS SUPERIOR 32 KW
31,7 27262 3,56 10,87 110,8 2,66 26,84 273,7 2,61 33,77 344,4
31,0 26660 3,48 10,43 106,3 2,60 25,77 262,8 2,56 32,93 335,8
30,0 25800 3,38 9,82 100,1 2,52 24,29 247,6 2,48 31,71 323,3
29,0 24940 3,27 9,22 94,1 2,44 22,85 233,0 2,40 30,47 310,7
28,0 24080 3,16 8,65 88,3 2,36 21,46 218,8 2,32 29,22 297,9
27,0 23220 3,06 8,10 82,6 2,28 20,11 205,1 2,24 27,94 285,0
26,0 22360 2,95 7,57 77,2 2,20 18,81 191,9 2,17 26,65 271,8
25,0 21500 2,84 7,06 72,0 2,12 17,56 179,0 2,09 25,35 258,5
24,0 20640 2,74 6,57 67,0 2,04 16,34 166,7 2,01 24,02 244,9
23,0 19780 2,63 6,09 62,2 1,96 15,17 154,7 1,93 22,67 231,1
22,0 18920 2,53 5,64 57,5 1,89 14,04 143,2 1,85 21,30 217,2
21,0 18060 2,42 5,20 53,0 1,81 12,95 132,1 1,78 19,90 202,9
20,0 17200 2,31 4,78 48,8 1,73 11,90 121,4 1,70 18,48 188,5
19,0 16340 2,21 4,38 44,6 1,65 10,89 111,1 1,62 17,04 173,8
18,0 15480 2,10 3,99 40,7 1,57 9,92 101,2 1,54 15,57 158,8
17,0 14620 1,99 3,63 37,0 1,49 8,99 91,7 1,46 14,07 143,5
16,0 13760 1,88 3,28 33,4 1,41 8,10 82,6 1,38 12,55 127,9
15,0 12900 1,78 2,94 30,0 1,32 7,24 73,9 1,30 10,99 112,1
14,0 12040 1,67 2,63 26,8 1,24 6,43 65,5 1,22 9,40 95,8
13,0 11180 1,56 2,33 23,8 1,16 5,65 57,6 1,14 7,78 79,3
12,5 10750 1,50 2,19 22,3 1,12 5,28 53,8 1,10 6,95 70,9
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28,0 24080 3,16 11,41 116,4 2,36 28,79 293,6 2,32 36,66 373,8
27,0 23220 3,05 10,68 108,9 2,27 26,82 273,5 2,24 34,23 349,1
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22,0 18920 2,50 7,38 75,3 1,87 18,15 185,1 1,84 23,44 239,0
21,0 18060 2,39 6,79 69,3 1,79 16,63 169,5 1,76 21,52 219,5
20,0 17200 2,29 6,22 63,4 1,71 15,17 154,7 1,68 16,69 200,7
19,0 16340 2,18 5,67 57,8 1,63 13,77 140,4 1,60 17,92 182,7
18,0 15480 2,07 5,14 52,4 1,55 12,44 126,8 1,52 16,23 165,5
17,0 14620 1,97 4,62 47,2 1,47 11,17 113,9 1,44 14,60 148,9
16,0 13760 1,86 4,13 42,1 1,39 9,95 101,5 1,36 13,04 133,0
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24,0 20640 2,71 12,02 122,6 2,02 28,86 294,3 1,99 36,88 376,1
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21,0 18060 2,39 9,43 96,1 1,78 22,26 227,0 1,75 28,64 292,0

20,0 17200 2,28 8,64 88,1 1,70 20,28 206,8 1,67 26,15 266,7

19,0 16340 2,17 7,88 80,3 1,62 18,41 187,8 1,59 23,79 242,6

18,0 15480 2,07 7,16 73,0 1,54 16,65 169,8 1,52 21,56 219,8

17,0 14620 1,96 6,47 65,9 1,46 14,98 152,8 1,44 19,44 198,2

16,0 13760 1,85 5,81 59,2 1,38 13,42 136,8 1,36 17,44 177,8

15,0 12900 1,74 5,18 52,8 1,30 11,96 121,9 1,28 15,55 158,6

14,0 12040 1,64 4,58 46,7 1,22 10,59 108,0 1,20 13,78 140,5

13,0 11180 1,53 4,02 40,9 1,14 9,32 95,0 1,12 12,12 123,6

12,0 10320 1,42 3,48 35,5 1,06 8,14 83,1 1,04 10,57 107,8

11,0 9460 1,31 2,97 30,3 0,98 7,07 72,1 0,96 9,14 93,2

10,0 8600 1,20 2,50 25,4 0,90 6,09 62,1 0,88 7,82 79,7

9,3 7998 1,12 2,18 22,2 0,84 5,47 55,8 0,82 6,96 71,0

ZEUS SUPERIOR 24 KW

М
О

Н
ТА

Ж
Н

И
К

К
О

РИ
С

ТУ
ВА

Ч
ТЕ

Х
Н

ІК

до використання газу при 15 ° C. Тиск газу на 
пальнику, заміряний при температурі 15°C.

манометром (колонка "U" або цифровий 
манометр) з трубками на виході газового 
клапану та  і в точці забору позитивного сиг-
налу в герметичній камері. Дані потужності, 
викладені у таблиці, були отримані при трубі 
впуску/випуску довжиною 0,5 м і тиску 1013 
мбар. Значення тиску пальника відносяться 

3.17 ЗМІННА ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ.
ПРИМІТКА: значення тиску, наведені у та-
блиці, відображають відмінності, що існують 
між тиском на виході з газового клапана і 
тиском камери згоряння. Коректування тому 
повинні бути зроблені з диференціальним 

ZEUS SUPERIOR 32 KW
31,7 27262 3,56 10,87 110,8 2,66 26,84 273,7 2,61 33,77 344,4
31,0 26660 3,48 10,43 106,3 2,60 25,77 262,8 2,56 32,93 335,8
30,0 25800 3,38 9,82 100,1 2,52 24,29 247,6 2,48 31,71 323,3
29,0 24940 3,27 9,22 94,1 2,44 22,85 233,0 2,40 30,47 310,7
28,0 24080 3,16 8,65 88,3 2,36 21,46 218,8 2,32 29,22 297,9
27,0 23220 3,06 8,10 82,6 2,28 20,11 205,1 2,24 27,94 285,0
26,0 22360 2,95 7,57 77,2 2,20 18,81 191,9 2,17 26,65 271,8
25,0 21500 2,84 7,06 72,0 2,12 17,56 179,0 2,09 25,35 258,5
24,0 20640 2,74 6,57 67,0 2,04 16,34 166,7 2,01 24,02 244,9
23,0 19780 2,63 6,09 62,2 1,96 15,17 154,7 1,93 22,67 231,1
22,0 18920 2,53 5,64 57,5 1,89 14,04 143,2 1,85 21,30 217,2
21,0 18060 2,42 5,20 53,0 1,81 12,95 132,1 1,78 19,90 202,9
20,0 17200 2,31 4,78 48,8 1,73 11,90 121,4 1,70 18,48 188,5
19,0 16340 2,21 4,38 44,6 1,65 10,89 111,1 1,62 17,04 173,8
18,0 15480 2,10 3,99 40,7 1,57 9,92 101,2 1,54 15,57 158,8
17,0 14620 1,99 3,63 37,0 1,49 8,99 91,7 1,46 14,07 143,5
16,0 13760 1,88 3,28 33,4 1,41 8,10 82,6 1,38 12,55 127,9
15,0 12900 1,78 2,94 30,0 1,32 7,24 73,9 1,30 10,99 112,1
14,0 12040 1,67 2,63 26,8 1,24 6,43 65,5 1,22 9,40 95,8
13,0 11180 1,56 2,33 23,8 1,16 5,65 57,6 1,14 7,78 79,3
12,5 10750 1,50 2,19 22,3 1,12 5,28 53,8 1,10 6,95 70,9

ZEUS SUPERIOR 28 KW
28,0 24080 3,16 11,41 116,4 2,36 28,79 293,6 2,32 36,66 373,8
27,0 23220 3,05 10,68 108,9 2,27 26,82 273,5 2,24 34,23 349,1
26,0 22360 2,94 9,97 101,7 2,19 24,94 254,3 2,15 31,90 325,3
25,0 21500 2,83 9,29 94,7 2,11 23,13 235,9 2,07 29,66 302,4
24,0 20640 2,72 8,63 88,0 2,03 21,40 218,2 1,99 27,50 280,4
23,0 19780 2,61 8,00 81,6 1,95 19,74 201,3 1,92 25,43 259,3
22,0 18920 2,50 7,38 75,3 1,87 18,15 185,1 1,84 23,44 239,0
21,0 18060 2,39 6,79 69,3 1,79 16,63 169,5 1,76 21,52 219,5
20,0 17200 2,29 6,22 63,4 1,71 15,17 154,7 1,68 16,69 200,7
19,0 16340 2,18 5,67 57,8 1,63 13,77 140,4 1,60 17,92 182,7
18,0 15480 2,07 5,14 52,4 1,55 12,44 126,8 1,52 16,23 165,5
17,0 14620 1,97 4,62 47,2 1,47 11,17 113,9 1,44 14,60 148,9
16,0 13760 1,86 4,13 42,1 1,39 9,95 101,5 1,36 13,04 133,0
15,0 12900 1,75 3,65 37,2 1,31 8,80 89,7 1,29 11,55 117,8
14,0 12040 1,64 3,19 32,5 1,23 7,71 78,6 1,21 10,13 103,3
13,0 11180 1,53 2,75 28,0 1,15 6,67 68,0 1,13 8,77 89,5
12,0 10320 1,43 2,32 23,7 1,06 5,69 58,0 1,05 7,48 76,3
11,8 10148 1,40 2,24 22,8 1,05 5,50 56,1 1,03 7,23 73,7

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 2,71 12,02 122,6 2,02 28,86 294,3 1,99 36,88 376,1

23,0 19780 2,60 11,12 113,4 1,94 26,54 270,7 1,91 33,99 346,7

22,0 18920 2,49 10,25 104,6 1,86 24,34 248,2 1,83 31,25 318,7

21,0 18060 2,39 9,43 96,1 1,78 22,26 227,0 1,75 28,64 292,0

20,0 17200 2,28 8,64 88,1 1,70 20,28 206,8 1,67 26,15 266,7

19,0 16340 2,17 7,88 80,3 1,62 18,41 187,8 1,59 23,79 242,6

18,0 15480 2,07 7,16 73,0 1,54 16,65 169,8 1,52 21,56 219,8

17,0 14620 1,96 6,47 65,9 1,46 14,98 152,8 1,44 19,44 198,2

16,0 13760 1,85 5,81 59,2 1,38 13,42 136,8 1,36 17,44 177,8

15,0 12900 1,74 5,18 52,8 1,30 11,96 121,9 1,28 15,55 158,6

14,0 12040 1,64 4,58 46,7 1,22 10,59 108,0 1,20 13,78 140,5

13,0 11180 1,53 4,02 40,9 1,14 9,32 95,0 1,12 12,12 123,6

12,0 10320 1,42 3,48 35,5 1,06 8,14 83,1 1,04 10,57 107,8

11,0 9460 1,31 2,97 30,3 0,98 7,07 72,1 0,96 9,14 93,2

10,0 8600 1,20 2,50 25,4 0,90 6,09 62,1 0,88 7,82 79,7

9,3 7998 1,12 2,18 22,2 0,84 5,47 55,8 0,82 6,96 71,0
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до використання газу при 15 ° C. Тиск газу на 
пальнику, заміряний при температурі 15°C.

манометром (колонка "U" або цифровий 
манометр) з трубками на виході газового 
клапану та  і в точці забору позитивного сиг-
налу в герметичній камері. Дані потужності, 
викладені у таблиці, були отримані при трубі 
впуску/випуску довжиною 0,5 м і тиску 1013 
мбар. Значення тиску пальника відносяться 

3.17 ЗМІННА ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ.
ПРИМІТКА: значення тиску, наведені у та-
блиці, відображають відмінності, що існують 
між тиском на виході з газового клапана і 
тиском камери згоряння. Коректування тому 
повинні бути зроблені з диференціальним 

ZEUS SUPERIOR 32 KW
31,7 27262 3,56 10,87 110,8 2,66 26,84 273,7 2,61 33,77 344,4
31,0 26660 3,48 10,43 106,3 2,60 25,77 262,8 2,56 32,93 335,8
30,0 25800 3,38 9,82 100,1 2,52 24,29 247,6 2,48 31,71 323,3
29,0 24940 3,27 9,22 94,1 2,44 22,85 233,0 2,40 30,47 310,7
28,0 24080 3,16 8,65 88,3 2,36 21,46 218,8 2,32 29,22 297,9
27,0 23220 3,06 8,10 82,6 2,28 20,11 205,1 2,24 27,94 285,0
26,0 22360 2,95 7,57 77,2 2,20 18,81 191,9 2,17 26,65 271,8
25,0 21500 2,84 7,06 72,0 2,12 17,56 179,0 2,09 25,35 258,5
24,0 20640 2,74 6,57 67,0 2,04 16,34 166,7 2,01 24,02 244,9
23,0 19780 2,63 6,09 62,2 1,96 15,17 154,7 1,93 22,67 231,1
22,0 18920 2,53 5,64 57,5 1,89 14,04 143,2 1,85 21,30 217,2
21,0 18060 2,42 5,20 53,0 1,81 12,95 132,1 1,78 19,90 202,9
20,0 17200 2,31 4,78 48,8 1,73 11,90 121,4 1,70 18,48 188,5
19,0 16340 2,21 4,38 44,6 1,65 10,89 111,1 1,62 17,04 173,8
18,0 15480 2,10 3,99 40,7 1,57 9,92 101,2 1,54 15,57 158,8
17,0 14620 1,99 3,63 37,0 1,49 8,99 91,7 1,46 14,07 143,5
16,0 13760 1,88 3,28 33,4 1,41 8,10 82,6 1,38 12,55 127,9
15,0 12900 1,78 2,94 30,0 1,32 7,24 73,9 1,30 10,99 112,1
14,0 12040 1,67 2,63 26,8 1,24 6,43 65,5 1,22 9,40 95,8
13,0 11180 1,56 2,33 23,8 1,16 5,65 57,6 1,14 7,78 79,3
12,5 10750 1,50 2,19 22,3 1,12 5,28 53,8 1,10 6,95 70,9

ZEUS SUPERIOR 28 KW
28,0 24080 3,16 11,41 116,4 2,36 28,79 293,6 2,32 36,66 373,8
27,0 23220 3,05 10,68 108,9 2,27 26,82 273,5 2,24 34,23 349,1
26,0 22360 2,94 9,97 101,7 2,19 24,94 254,3 2,15 31,90 325,3
25,0 21500 2,83 9,29 94,7 2,11 23,13 235,9 2,07 29,66 302,4
24,0 20640 2,72 8,63 88,0 2,03 21,40 218,2 1,99 27,50 280,4
23,0 19780 2,61 8,00 81,6 1,95 19,74 201,3 1,92 25,43 259,3
22,0 18920 2,50 7,38 75,3 1,87 18,15 185,1 1,84 23,44 239,0
21,0 18060 2,39 6,79 69,3 1,79 16,63 169,5 1,76 21,52 219,5
20,0 17200 2,29 6,22 63,4 1,71 15,17 154,7 1,68 16,69 200,7
19,0 16340 2,18 5,67 57,8 1,63 13,77 140,4 1,60 17,92 182,7
18,0 15480 2,07 5,14 52,4 1,55 12,44 126,8 1,52 16,23 165,5
17,0 14620 1,97 4,62 47,2 1,47 11,17 113,9 1,44 14,60 148,9
16,0 13760 1,86 4,13 42,1 1,39 9,95 101,5 1,36 13,04 133,0
15,0 12900 1,75 3,65 37,2 1,31 8,80 89,7 1,29 11,55 117,8
14,0 12040 1,64 3,19 32,5 1,23 7,71 78,6 1,21 10,13 103,3
13,0 11180 1,53 2,75 28,0 1,15 6,67 68,0 1,13 8,77 89,5
12,0 10320 1,43 2,32 23,7 1,06 5,69 58,0 1,05 7,48 76,3
11,8 10148 1,40 2,24 22,8 1,05 5,50 56,1 1,03 7,23 73,7

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 2,71 12,02 122,6 2,02 28,86 294,3 1,99 36,88 376,1

23,0 19780 2,60 11,12 113,4 1,94 26,54 270,7 1,91 33,99 346,7

22,0 18920 2,49 10,25 104,6 1,86 24,34 248,2 1,83 31,25 318,7

21,0 18060 2,39 9,43 96,1 1,78 22,26 227,0 1,75 28,64 292,0

20,0 17200 2,28 8,64 88,1 1,70 20,28 206,8 1,67 26,15 266,7

19,0 16340 2,17 7,88 80,3 1,62 18,41 187,8 1,59 23,79 242,6

18,0 15480 2,07 7,16 73,0 1,54 16,65 169,8 1,52 21,56 219,8

17,0 14620 1,96 6,47 65,9 1,46 14,98 152,8 1,44 19,44 198,2

16,0 13760 1,85 5,81 59,2 1,38 13,42 136,8 1,36 17,44 177,8

15,0 12900 1,74 5,18 52,8 1,30 11,96 121,9 1,28 15,55 158,6

14,0 12040 1,64 4,58 46,7 1,22 10,59 108,0 1,20 13,78 140,5

13,0 11180 1,53 4,02 40,9 1,14 9,32 95,0 1,12 12,12 123,6

12,0 10320 1,42 3,48 35,5 1,06 8,14 83,1 1,04 10,57 107,8

11,0 9460 1,31 2,97 30,3 0,98 7,07 72,1 0,96 9,14 93,2

10,0 8600 1,20 2,50 25,4 0,90 6,09 62,1 0,88 7,82 79,7

9,3 7998 1,12 2,18 22,2 0,84 5,47 55,8 0,82 6,96 71,0
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Zeus Superior 24 kW.

3.17 POTENCIA TÉRMICA VARIABLE.
Importante: las presiones indicadas en las tablas 
representan las diferencias de presión entre la 
salida de la válvula de gas y la cámara de combus-
tión. Las regulaciones tienen que ser efectuadas 
con manómetro diferencial (columna en “U” o 

manómetro digital) con las sondas conectadas 
al dispositivo para prueba de la presión de salida 
con válvula regulable por módulos de gas y al 
dispositivo para prueba de presión positiva de la 
cámara estanca. Los datos de potencia de la tabla 
se han obtenido con tubo aspiración-descarga de 

METANO (G20) BUTANO (G30) PROPANO (G31)
POTENCIA  
TERMICA

POTENCIA  
TERMICA

CAUDAL DE GAS 
Quemador

PRES. INYECTORES 
QUEMADOR

CAUDAL DE GAS 
Quemador

PRES. INYECTORES 
QUEMADOR

CAUDAL DE GAS 
Quemador

PRES. INYECTORES 
QUEMADOR

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)
24,0 20640 2,71 12,02 122,6 2,02 28,86 294,3 1,99 36,88 376,1
23,0 19780 2,60 11,12 113,4 1,94 26,54 270,7 1,91 33,99 346,7
22,0 18920 2,49 10,25 104,6 1,86 24,34 248,2 1,83 31,25 318,7
21,0 18060 2,39 9,43 96,1 1,78 22,26 227,0 1,75 28,64 292,0
20,0 17200 2,28 8,64 88,1 1,70 20,28 206,8 1,67 26,15 266,7
19,0 16340 2,17 7,88 80,3 1,62 18,41 187,8 1,59 23,79 242,6
18,0 15480 2,07 7,16 73,0 1,54 16,65 169,8 1,52 21,56 219,8
17,0 14620 1,96 6,47 65,9 1,46 14,98 152,8 1,44 19,44 198,2
16,0 13760 1,85 5,81 59,2 1,38 13,42 136,8 1,36 17,44 177,8
15,0 12900 1,74 5,18 52,8 1,30 11,96 121,9 1,28 15,55 158,6
14,0 12040 1,64 4,58 46,7 1,22 10,59 108,0 1,20 13,78 140,5
13,0 11180 1,53 4,02 40,9 1,14 9,32 95,0 1,12 12,12 123,6
12,0 10320 1,42 3,48 35,5 1,06 8,14 83,1 1,04 10,57 107,8
11,0 9460 1,31 2,97 30,3 0,98 7,07 72,1 0,96 9,14 93,2
10,0 8600 1,20 2,50 25,4 0,90 6,09 62,1 0,88 7,82 79,7
9,3 7998 1,12 2,18 22,2 0,84 5,47 55,8 0,82 6,96 71,0

28,0 24080 3,16 11,41 116,4 2,36 28,79 293,6 2,32 36,66 373,8
27,0 23220 3,05 10,68 108,9 2,27 26,82 273,5 2,24 34,23 349,1
26,0 22360 2,94 9,97 101,7 2,19 24,94 254,3 2,15 31,90 325,3
25,0 21500 2,83 9,29 94,7 2,11 23,13 235,9 2,07 29,66 302,4
24,0 20640 2,72 8,63 88,0 2,03 21,40 218,2 1,99 27,50 280,4
23,0 19780 2,61 8,00 81,6 1,95 19,74 201,3 1,92 25,43 259,3
22,0 18920 2,50 7,38 75,3 1,87 18,15 185,1 1,84 23,44 239,0
21,0 18060 2,39 6,79 69,3 1,79 16,63 169,5 1,76 21,52 219,5
20,0 17200 2,29 6,22 63,4 1,71 15,17 154,7 1,68 16,69 200,7
19,0 16340 2,18 5,67 57,8 1,63 13,77 140,4 1,60 17,92 182,7
18,0 15480 2,07 5,14 52,4 1,55 12,44 126,8 1,52 16,23 165,5
17,0 14620 1,97 4,62 47,2 1,47 11,17 113,9 1,44 14,60 148,9
16,0 13760 1,86 4,13 42,1 1,39 9,95 101,5 1,36 13,04 133,0
15,0 12900 1,75 3,65 37,2 1,31 8,80 89,7 1,29 11,55 117,8
14,0 12040 1,64 3,19 32,5 1,23 7,71 78,6 1,21 10,13 103,3
13,0 11180 1,53 2,75 28,0 1,15 6,67 68,0 1,13 8,77 89,5
12,0 10320 1,43 2,32 23,7 1,06 5,69 58,0 1,05 7,48 76,3
11,8 10148 1,40 2,24 22,8 1,05 5,50 56,1 1,03 7,23 73,7

Zeus Superior 28 kW.

31,7 27262 3,56 10,87 110,8 2,66 26,84 273,7 2,61 33,77 344,4
31,0 26660 3,48 10,43 106,3 2,60 25,77 262,8 2,56 32,93 335,8
30,0 25800 3,38 9,82 100,1 2,52 24,29 247,6 2,48 31,71 323,3
29,0 24940 3,27 9,22 94,1 2,44 22,85 233,0 2,40 30,47 310,7
28,0 24080 3,16 8,65 88,3 2,36 21,46 218,8 2,32 29,22 297,9
27,0 23220 3,06 8,10 82,6 2,28 20,11 205,1 2,24 27,94 285,0
26,0 22360 2,95 7,57 77,2 2,20 18,81 191,9 2,17 26,65 271,8
25,0 21500 2,84 7,06 72,0 2,12 17,56 179,0 2,09 25,35 258,5
24,0 20640 2,74 6,57 67,0 2,04 16,34 166,7 2,01 24,02 244,9
23,0 19780 2,63 6,09 62,2 1,96 15,17 154,7 1,93 22,67 231,1
22,0 18920 2,53 5,64 57,5 1,89 14,04 143,2 1,85 21,30 217,2
21,0 18060 2,42 5,20 53,0 1,81 12,95 132,1 1,78 19,90 202,9
20,0 17200 2,31 4,78 48,8 1,73 11,90 121,4 1,70 18,48 188,5
19,0 16340 2,21 4,38 44,6 1,65 10,89 111,1 1,62 17,04 173,8
18,0 15480 2,10 3,99 40,7 1,57 9,92 101,2 1,54 15,57 158,8
17,0 14620 1,99 3,63 37,0 1,49 8,99 91,7 1,46 14,07 143,5
16,0 13760 1,88 3,28 33,4 1,41 8,10 82,6 1,38 12,55 127,9
15,0 12900 1,78 2,94 30,0 1,32 7,24 73,9 1,30 10,99 112,1
14,0 12040 1,67 2,63 26,8 1,24 6,43 65,5 1,22 9,40 95,8
13,0 11180 1,56 2,33 23,8 1,16 5,65 57,6 1,14 7,78 79,3
12,5 10750 1,50 2,19 22,3 1,12 5,28 53,8 1,10 6,95 70,9

longitud 0,5m. Los caudales de gas se refieren al 
poder calorífico inferior a 15°C de temperatura y a 
1013 mbar de presión. Las presiones del quemador 
se refieren a gas con temperatura de 15°C.

Zeus Superior 32 kW.
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3.17 ИЗМЕНЯЕМАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ 
МОЩНОСТЬ.

N.B.: Давления, приведенные в таблице, 
представляют собой перепады давлений, 
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) герметичной камеры. 
Данные мощности, приведенные в таблице, 

получены при длине воздуховода всасывания/ 
дымоудаления равной 0,5 м. Величины расхода 
газа приведены для минимальной тепловой 
мощности при температуре 15°C и давлении 1013 
мбар. Величины давлений на горелке приведены 
для температуры газа 15°C.

Zeus Superior 24 kW.

31,7 27262 3,56 10,87 110,8 2,66 26,84 273,7 2,61 33,77 344,4
31,0 26660 3,48 10,43 106,3 2,60 25,77 262,8 2,56 32,93 335,8
30,0 25800 3,38 9,82 100,1 2,52 24,29 247,6 2,48 31,71 323,3
29,0 24940 3,27 9,22 94,1 2,44 22,85 233,0 2,40 30,47 310,7
28,0 24080 3,16 8,65 88,3 2,36 21,46 218,8 2,32 29,22 297,9
27,0 23220 3,06 8,10 82,6 2,28 20,11 205,1 2,24 27,94 285,0
26,0 22360 2,95 7,57 77,2 2,20 18,81 191,9 2,17 26,65 271,8
25,0 21500 2,84 7,06 72,0 2,12 17,56 179,0 2,09 25,35 258,5
24,0 20640 2,74 6,57 67,0 2,04 16,34 166,7 2,01 24,02 244,9
23,0 19780 2,63 6,09 62,2 1,96 15,17 154,7 1,93 22,67 231,1
22,0 18920 2,53 5,64 57,5 1,89 14,04 143,2 1,85 21,30 217,2
21,0 18060 2,42 5,20 53,0 1,81 12,95 132,1 1,78 19,90 202,9
20,0 17200 2,31 4,78 48,8 1,73 11,90 121,4 1,70 18,48 188,5
19,0 16340 2,21 4,38 44,6 1,65 10,89 111,1 1,62 17,04 173,8
18,0 15480 2,10 3,99 40,7 1,57 9,92 101,2 1,54 15,57 158,8
17,0 14620 1,99 3,63 37,0 1,49 8,99 91,7 1,46 14,07 143,5
16,0 13760 1,88 3,28 33,4 1,41 8,10 82,6 1,38 12,55 127,9
15,0 12900 1,78 2,94 30,0 1,32 7,24 73,9 1,30 10,99 112,1
14,0 12040 1,67 2,63 26,8 1,24 6,43 65,5 1,22 9,40 95,8
13,0 11180 1,56 2,33 23,8 1,16 5,65 57,6 1,14 7,78 79,3
12,5 10750 1,50 2,19 22,3 1,12 5,28 53,8 1,10 6,95 70,9

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)
ТЕРМИЧЕСКАЯ 

МОЩНОСТЬ
ТЕРМИЧЕСКАЯ 

МОЩНОСТЬ
РАСХОД ГАЗА 
НА ГОРЕЛКЕ ДАВЛ. СОПЛ ГОРЕЛКИ РАСХОД ГАЗА 

НА ГОРЕЛКЕ ДАВЛ. СОПЛ ГОРЕЛКИ РАСХОД ГАЗА 
НА ГОРЕЛКЕ ДАВЛ. СОПЛ ГОРЕЛКИ

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)
24,0 20640 2,71 12,02 122,6 2,02 28,86 294,3 1,99 36,88 376,1
23,0 19780 2,60 11,12 113,4 1,94 26,54 270,7 1,91 33,99 346,7
22,0 18920 2,49 10,25 104,6 1,86 24,34 248,2 1,83 31,25 318,7
21,0 18060 2,39 9,43 96,1 1,78 22,26 227,0 1,75 28,64 292,0
20,0 17200 2,28 8,64 88,1 1,70 20,28 206,8 1,67 26,15 266,7
19,0 16340 2,17 7,88 80,3 1,62 18,41 187,8 1,59 23,79 242,6
18,0 15480 2,07 7,16 73,0 1,54 16,65 169,8 1,52 21,56 219,8
17,0 14620 1,96 6,47 65,9 1,46 14,98 152,8 1,44 19,44 198,2
16,0 13760 1,85 5,81 59,2 1,38 13,42 136,8 1,36 17,44 177,8
15,0 12900 1,74 5,18 52,8 1,30 11,96 121,9 1,28 15,55 158,6
14,0 12040 1,64 4,58 46,7 1,22 10,59 108,0 1,20 13,78 140,5
13,0 11180 1,53 4,02 40,9 1,14 9,32 95,0 1,12 12,12 123,6
12,0 10320 1,42 3,48 35,5 1,06 8,14 83,1 1,04 10,57 107,8
11,0 9460 1,31 2,97 30,3 0,98 7,07 72,1 0,96 9,14 93,2
10,0 8600 1,20 2,50 25,4 0,90 6,09 62,1 0,88 7,82 79,7
9,3 7998 1,12 2,18 22,2 0,84 5,47 55,8 0,82 6,96 71,0

28,0 24080 3,16 11,41 116,4 2,36 28,79 293,6 2,32 36,66 373,8
27,0 23220 3,05 10,68 108,9 2,27 26,82 273,5 2,24 34,23 349,1
26,0 22360 2,94 9,97 101,7 2,19 24,94 254,3 2,15 31,90 325,3
25,0 21500 2,83 9,29 94,7 2,11 23,13 235,9 2,07 29,66 302,4
24,0 20640 2,72 8,63 88,0 2,03 21,40 218,2 1,99 27,50 280,4
23,0 19780 2,61 8,00 81,6 1,95 19,74 201,3 1,92 25,43 259,3
22,0 18920 2,50 7,38 75,3 1,87 18,15 185,1 1,84 23,44 239,0
21,0 18060 2,39 6,79 69,3 1,79 16,63 169,5 1,76 21,52 219,5
20,0 17200 2,29 6,22 63,4 1,71 15,17 154,7 1,68 16,69 200,7
19,0 16340 2,18 5,67 57,8 1,63 13,77 140,4 1,60 17,92 182,7
18,0 15480 2,07 5,14 52,4 1,55 12,44 126,8 1,52 16,23 165,5
17,0 14620 1,97 4,62 47,2 1,47 11,17 113,9 1,44 14,60 148,9
16,0 13760 1,86 4,13 42,1 1,39 9,95 101,5 1,36 13,04 133,0
15,0 12900 1,75 3,65 37,2 1,31 8,80 89,7 1,29 11,55 117,8
14,0 12040 1,64 3,19 32,5 1,23 7,71 78,6 1,21 10,13 103,3
13,0 11180 1,53 2,75 28,0 1,15 6,67 68,0 1,13 8,77 89,5
12,0 10320 1,43 2,32 23,7 1,06 5,69 58,0 1,05 7,48 76,3
11,8 10148 1,40 2,24 22,8 1,05 5,50 56,1 1,03 7,23 73,7

Zeus Superior  28 kW.

Zeus Superior 32 kW.
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3.17 ИЗМЕНЯЕМАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ 
МОЩНОСТЬ.

N.B.: Давления, приведенные в таблице, 
представляют собой перепады давлений, 
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) герметичной камеры. 
Данные мощности, приведенные в таблице, 

получены при длине воздуховода всасывания/ 
дымоудаления равной 0,5 м. Величины расхода 
газа приведены для минимальной тепловой 
мощности при температуре 15°C и давлении 1013 
мбар. Величины давлений на горелке приведены 
для температуры газа 15°C.

Zeus Superior 24 kW.

31,7 27262 3,56 10,87 110,8 2,66 26,84 273,7 2,61 33,77 344,4
31,0 26660 3,48 10,43 106,3 2,60 25,77 262,8 2,56 32,93 335,8
30,0 25800 3,38 9,82 100,1 2,52 24,29 247,6 2,48 31,71 323,3
29,0 24940 3,27 9,22 94,1 2,44 22,85 233,0 2,40 30,47 310,7
28,0 24080 3,16 8,65 88,3 2,36 21,46 218,8 2,32 29,22 297,9
27,0 23220 3,06 8,10 82,6 2,28 20,11 205,1 2,24 27,94 285,0
26,0 22360 2,95 7,57 77,2 2,20 18,81 191,9 2,17 26,65 271,8
25,0 21500 2,84 7,06 72,0 2,12 17,56 179,0 2,09 25,35 258,5
24,0 20640 2,74 6,57 67,0 2,04 16,34 166,7 2,01 24,02 244,9
23,0 19780 2,63 6,09 62,2 1,96 15,17 154,7 1,93 22,67 231,1
22,0 18920 2,53 5,64 57,5 1,89 14,04 143,2 1,85 21,30 217,2
21,0 18060 2,42 5,20 53,0 1,81 12,95 132,1 1,78 19,90 202,9
20,0 17200 2,31 4,78 48,8 1,73 11,90 121,4 1,70 18,48 188,5
19,0 16340 2,21 4,38 44,6 1,65 10,89 111,1 1,62 17,04 173,8
18,0 15480 2,10 3,99 40,7 1,57 9,92 101,2 1,54 15,57 158,8
17,0 14620 1,99 3,63 37,0 1,49 8,99 91,7 1,46 14,07 143,5
16,0 13760 1,88 3,28 33,4 1,41 8,10 82,6 1,38 12,55 127,9
15,0 12900 1,78 2,94 30,0 1,32 7,24 73,9 1,30 10,99 112,1
14,0 12040 1,67 2,63 26,8 1,24 6,43 65,5 1,22 9,40 95,8
13,0 11180 1,56 2,33 23,8 1,16 5,65 57,6 1,14 7,78 79,3
12,5 10750 1,50 2,19 22,3 1,12 5,28 53,8 1,10 6,95 70,9

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)
ТЕРМИЧЕСКАЯ 

МОЩНОСТЬ
ТЕРМИЧЕСКАЯ 

МОЩНОСТЬ
РАСХОД ГАЗА 
НА ГОРЕЛКЕ ДАВЛ. СОПЛ ГОРЕЛКИ РАСХОД ГАЗА 

НА ГОРЕЛКЕ ДАВЛ. СОПЛ ГОРЕЛКИ РАСХОД ГАЗА 
НА ГОРЕЛКЕ ДАВЛ. СОПЛ ГОРЕЛКИ

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)
24,0 20640 2,71 12,02 122,6 2,02 28,86 294,3 1,99 36,88 376,1
23,0 19780 2,60 11,12 113,4 1,94 26,54 270,7 1,91 33,99 346,7
22,0 18920 2,49 10,25 104,6 1,86 24,34 248,2 1,83 31,25 318,7
21,0 18060 2,39 9,43 96,1 1,78 22,26 227,0 1,75 28,64 292,0
20,0 17200 2,28 8,64 88,1 1,70 20,28 206,8 1,67 26,15 266,7
19,0 16340 2,17 7,88 80,3 1,62 18,41 187,8 1,59 23,79 242,6
18,0 15480 2,07 7,16 73,0 1,54 16,65 169,8 1,52 21,56 219,8
17,0 14620 1,96 6,47 65,9 1,46 14,98 152,8 1,44 19,44 198,2
16,0 13760 1,85 5,81 59,2 1,38 13,42 136,8 1,36 17,44 177,8
15,0 12900 1,74 5,18 52,8 1,30 11,96 121,9 1,28 15,55 158,6
14,0 12040 1,64 4,58 46,7 1,22 10,59 108,0 1,20 13,78 140,5
13,0 11180 1,53 4,02 40,9 1,14 9,32 95,0 1,12 12,12 123,6
12,0 10320 1,42 3,48 35,5 1,06 8,14 83,1 1,04 10,57 107,8
11,0 9460 1,31 2,97 30,3 0,98 7,07 72,1 0,96 9,14 93,2
10,0 8600 1,20 2,50 25,4 0,90 6,09 62,1 0,88 7,82 79,7
9,3 7998 1,12 2,18 22,2 0,84 5,47 55,8 0,82 6,96 71,0

28,0 24080 3,16 11,41 116,4 2,36 28,79 293,6 2,32 36,66 373,8
27,0 23220 3,05 10,68 108,9 2,27 26,82 273,5 2,24 34,23 349,1
26,0 22360 2,94 9,97 101,7 2,19 24,94 254,3 2,15 31,90 325,3
25,0 21500 2,83 9,29 94,7 2,11 23,13 235,9 2,07 29,66 302,4
24,0 20640 2,72 8,63 88,0 2,03 21,40 218,2 1,99 27,50 280,4
23,0 19780 2,61 8,00 81,6 1,95 19,74 201,3 1,92 25,43 259,3
22,0 18920 2,50 7,38 75,3 1,87 18,15 185,1 1,84 23,44 239,0
21,0 18060 2,39 6,79 69,3 1,79 16,63 169,5 1,76 21,52 219,5
20,0 17200 2,29 6,22 63,4 1,71 15,17 154,7 1,68 16,69 200,7
19,0 16340 2,18 5,67 57,8 1,63 13,77 140,4 1,60 17,92 182,7
18,0 15480 2,07 5,14 52,4 1,55 12,44 126,8 1,52 16,23 165,5
17,0 14620 1,97 4,62 47,2 1,47 11,17 113,9 1,44 14,60 148,9
16,0 13760 1,86 4,13 42,1 1,39 9,95 101,5 1,36 13,04 133,0
15,0 12900 1,75 3,65 37,2 1,31 8,80 89,7 1,29 11,55 117,8
14,0 12040 1,64 3,19 32,5 1,23 7,71 78,6 1,21 10,13 103,3
13,0 11180 1,53 2,75 28,0 1,15 6,67 68,0 1,13 8,77 89,5
12,0 10320 1,43 2,32 23,7 1,06 5,69 58,0 1,05 7,48 76,3
11,8 10148 1,40 2,24 22,8 1,05 5,50 56,1 1,03 7,23 73,7

Zeus Superior  28 kW.

Zeus Superior 32 kW.
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3.17 ИЗМЕНЯЕМАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ 
МОЩНОСТЬ.

N.B.: Давления, приведенные в таблице, 
представляют собой перепады давлений, 
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) герметичной камеры. 
Данные мощности, приведенные в таблице, 

получены при длине воздуховода всасывания/ 
дымоудаления равной 0,5 м. Величины расхода 
газа приведены для минимальной тепловой 
мощности при температуре 15°C и давлении 1013 
мбар. Величины давлений на горелке приведены 
для температуры газа 15°C.

Zeus Superior 24 kW.

31,7 27262 3,56 10,87 110,8 2,66 26,84 273,7 2,61 33,77 344,4
31,0 26660 3,48 10,43 106,3 2,60 25,77 262,8 2,56 32,93 335,8
30,0 25800 3,38 9,82 100,1 2,52 24,29 247,6 2,48 31,71 323,3
29,0 24940 3,27 9,22 94,1 2,44 22,85 233,0 2,40 30,47 310,7
28,0 24080 3,16 8,65 88,3 2,36 21,46 218,8 2,32 29,22 297,9
27,0 23220 3,06 8,10 82,6 2,28 20,11 205,1 2,24 27,94 285,0
26,0 22360 2,95 7,57 77,2 2,20 18,81 191,9 2,17 26,65 271,8
25,0 21500 2,84 7,06 72,0 2,12 17,56 179,0 2,09 25,35 258,5
24,0 20640 2,74 6,57 67,0 2,04 16,34 166,7 2,01 24,02 244,9
23,0 19780 2,63 6,09 62,2 1,96 15,17 154,7 1,93 22,67 231,1
22,0 18920 2,53 5,64 57,5 1,89 14,04 143,2 1,85 21,30 217,2
21,0 18060 2,42 5,20 53,0 1,81 12,95 132,1 1,78 19,90 202,9
20,0 17200 2,31 4,78 48,8 1,73 11,90 121,4 1,70 18,48 188,5
19,0 16340 2,21 4,38 44,6 1,65 10,89 111,1 1,62 17,04 173,8
18,0 15480 2,10 3,99 40,7 1,57 9,92 101,2 1,54 15,57 158,8
17,0 14620 1,99 3,63 37,0 1,49 8,99 91,7 1,46 14,07 143,5
16,0 13760 1,88 3,28 33,4 1,41 8,10 82,6 1,38 12,55 127,9
15,0 12900 1,78 2,94 30,0 1,32 7,24 73,9 1,30 10,99 112,1
14,0 12040 1,67 2,63 26,8 1,24 6,43 65,5 1,22 9,40 95,8
13,0 11180 1,56 2,33 23,8 1,16 5,65 57,6 1,14 7,78 79,3
12,5 10750 1,50 2,19 22,3 1,12 5,28 53,8 1,10 6,95 70,9

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)
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НА ГОРЕЛКЕ ДАВЛ. СОПЛ ГОРЕЛКИ РАСХОД ГАЗА 

НА ГОРЕЛКЕ ДАВЛ. СОПЛ ГОРЕЛКИ РАСХОД ГАЗА 
НА ГОРЕЛКЕ ДАВЛ. СОПЛ ГОРЕЛКИ

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)
24,0 20640 2,71 12,02 122,6 2,02 28,86 294,3 1,99 36,88 376,1
23,0 19780 2,60 11,12 113,4 1,94 26,54 270,7 1,91 33,99 346,7
22,0 18920 2,49 10,25 104,6 1,86 24,34 248,2 1,83 31,25 318,7
21,0 18060 2,39 9,43 96,1 1,78 22,26 227,0 1,75 28,64 292,0
20,0 17200 2,28 8,64 88,1 1,70 20,28 206,8 1,67 26,15 266,7
19,0 16340 2,17 7,88 80,3 1,62 18,41 187,8 1,59 23,79 242,6
18,0 15480 2,07 7,16 73,0 1,54 16,65 169,8 1,52 21,56 219,8
17,0 14620 1,96 6,47 65,9 1,46 14,98 152,8 1,44 19,44 198,2
16,0 13760 1,85 5,81 59,2 1,38 13,42 136,8 1,36 17,44 177,8
15,0 12900 1,74 5,18 52,8 1,30 11,96 121,9 1,28 15,55 158,6
14,0 12040 1,64 4,58 46,7 1,22 10,59 108,0 1,20 13,78 140,5
13,0 11180 1,53 4,02 40,9 1,14 9,32 95,0 1,12 12,12 123,6
12,0 10320 1,42 3,48 35,5 1,06 8,14 83,1 1,04 10,57 107,8
11,0 9460 1,31 2,97 30,3 0,98 7,07 72,1 0,96 9,14 93,2
10,0 8600 1,20 2,50 25,4 0,90 6,09 62,1 0,88 7,82 79,7
9,3 7998 1,12 2,18 22,2 0,84 5,47 55,8 0,82 6,96 71,0

28,0 24080 3,16 11,41 116,4 2,36 28,79 293,6 2,32 36,66 373,8
27,0 23220 3,05 10,68 108,9 2,27 26,82 273,5 2,24 34,23 349,1
26,0 22360 2,94 9,97 101,7 2,19 24,94 254,3 2,15 31,90 325,3
25,0 21500 2,83 9,29 94,7 2,11 23,13 235,9 2,07 29,66 302,4
24,0 20640 2,72 8,63 88,0 2,03 21,40 218,2 1,99 27,50 280,4
23,0 19780 2,61 8,00 81,6 1,95 19,74 201,3 1,92 25,43 259,3
22,0 18920 2,50 7,38 75,3 1,87 18,15 185,1 1,84 23,44 239,0
21,0 18060 2,39 6,79 69,3 1,79 16,63 169,5 1,76 21,52 219,5
20,0 17200 2,29 6,22 63,4 1,71 15,17 154,7 1,68 16,69 200,7
19,0 16340 2,18 5,67 57,8 1,63 13,77 140,4 1,60 17,92 182,7
18,0 15480 2,07 5,14 52,4 1,55 12,44 126,8 1,52 16,23 165,5
17,0 14620 1,97 4,62 47,2 1,47 11,17 113,9 1,44 14,60 148,9
16,0 13760 1,86 4,13 42,1 1,39 9,95 101,5 1,36 13,04 133,0
15,0 12900 1,75 3,65 37,2 1,31 8,80 89,7 1,29 11,55 117,8
14,0 12040 1,64 3,19 32,5 1,23 7,71 78,6 1,21 10,13 103,3
13,0 11180 1,53 2,75 28,0 1,15 6,67 68,0 1,13 8,77 89,5
12,0 10320 1,43 2,32 23,7 1,06 5,69 58,0 1,05 7,48 76,3
11,8 10148 1,40 2,24 22,8 1,05 5,50 56,1 1,03 7,23 73,7

Zeus Superior  28 kW.

Zeus Superior 32 kW.
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3.17 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 

Zeus Superior 24 kW.

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 

METHANE  (G20) BUTANE  (G30) PROPANE  (G31)
HEATING 

POWER
HEATING 

POWER
NOZZLE PRESSURE 

BURNER
NOZZLE PRESSURE 

BURNER
NOZZLE PRESSURE 

BURNER
NOZZLE PRESSURE 

BURNER
NOZZLE PRESSURE 

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 2,71 12,02 122,6 2,02 28,86 294,3 1,99 36,88 376,1
23,0 19780 2,60 11,12 113,4 1,94 26,54 270,7 1,91 33,99 346,7
22,0 18920 2,49 10,25 104,6 1,86 24,34 248,2 1,83 31,25 318,7
21,0 18060 2,39 9,43 96,1 1,78 22,26 227,0 1,75 28,64 292,0
20,0 17200 2,28 8,64 88,1 1,70 20,28 206,8 1,67 26,15 266,7
19,0 16340 2,17 7,88 80,3 1,62 18,41 187,8 1,59 23,79 242,6
18,0 15480 2,07 7,16 73,0 1,54 16,65 169,8 1,52 21,56 219,8
17,0 14620 1,96 6,47 65,9 1,46 14,98 152,8 1,44 19,44 198,2
16,0 13760 1,85 5,81 59,2 1,38 13,42 136,8 1,36 17,44 177,8
15,0 12900 1,74 5,18 52,8 1,30 11,96 121,9 1,28 15,55 158,6
14,0 12040 1,64 4,58 46,7 1,22 10,59 108,0 1,20 13,78 140,5
13,0 11180 1,53 4,02 40,9 1,14 9,32 95,0 1,12 12,12 123,6
12,0 10320 1,42 3,48 35,5 1,06 8,14 83,1 1,04 10,57 107,8
11,0 9460 1,31 2,97 30,3 0,98 7,07 72,1 0,96 9,14 93,2
10,0 8600 1,20 2,50 25,4 0,90 6,09 62,1 0,88 7,82 79,7
9,3 7998 1,12 2,18 22,2 0,84 5,47 55,8 0,82 6,96 71,0

Zeus Superior 28 kW.

28,0 24080 3,16 11,41 116,4 2,36 28,79 293,6 2,32 36,66 373,8
27,0 23220 3,05 10,68 108,9 2,27 26,82 273,5 2,24 34,23 349,1
26,0 22360 2,94 9,97 101,7 2,19 24,94 254,3 2,15 31,90 325,3
25,0 21500 2,83 9,29 94,7 2,11 23,13 235,9 2,07 29,66 302,4
24,0 20640 2,72 8,63 88,0 2,03 21,40 218,2 1,99 27,50 280,4
23,0 19780 2,61 8,00 81,6 1,95 19,74 201,3 1,92 25,43 259,3
22,0 18920 2,50 7,38 75,3 1,87 18,15 185,1 1,84 23,44 239,0
21,0 18060 2,39 6,79 69,3 1,79 16,63 169,5 1,76 21,52 219,5
20,0 17200 2,29 6,22 63,4 1,71 15,17 154,7 1,68 16,69 200,7
19,0 16340 2,18 5,67 57,8 1,63 13,77 140,4 1,60 17,92 182,7
18,0 15480 2,07 5,14 52,4 1,55 12,44 126,8 1,52 16,23 165,5
17,0 14620 1,97 4,62 47,2 1,47 11,17 113,9 1,44 14,60 148,9
16,0 13760 1,86 4,13 42,1 1,39 9,95 101,5 1,36 13,04 133,0
15,0 12900 1,75 3,65 37,2 1,31 8,80 89,7 1,29 11,55 117,8
14,0 12040 1,64 3,19 32,5 1,23 7,71 78,6 1,21 10,13 103,3
13,0 11180 1,53 2,75 28,0 1,15 6,67 68,0 1,13 8,77 89,5
12,0 10320 1,43 2,32 23,7 1,06 5,69 58,0 1,05 7,48 76,3
11,8 10148 1,40 2,24 22,8 1,05 5,50 56,1 1,03 7,23 73,7

31,7 27262 3,56 10,87 110,8 2,66 26,84 273,7 2,61 33,77 344,4
31,0 26660 3,48 10,43 106,3 2,60 25,77 262,8 2,56 32,93 335,8
30,0 25800 3,38 9,82 100,1 2,52 24,29 247,6 2,48 31,71 323,3
29,0 24940 3,27 9,22 94,1 2,44 22,85 233,0 2,40 30,47 310,7
28,0 24080 3,16 8,65 88,3 2,36 21,46 218,8 2,32 29,22 297,9
27,0 23220 3,06 8,10 82,6 2,28 20,11 205,1 2,24 27,94 285,0
26,0 22360 2,95 7,57 77,2 2,20 18,81 191,9 2,17 26,65 271,8
25,0 21500 2,84 7,06 72,0 2,12 17,56 179,0 2,09 25,35 258,5
24,0 20640 2,74 6,57 67,0 2,04 16,34 166,7 2,01 24,02 244,9
23,0 19780 2,63 6,09 62,2 1,96 15,17 154,7 1,93 22,67 231,1
22,0 18920 2,53 5,64 57,5 1,89 14,04 143,2 1,85 21,30 217,2
21,0 18060 2,42 5,20 53,0 1,81 12,95 132,1 1,78 19,90 202,9
20,0 17200 2,31 4,78 48,8 1,73 11,90 121,4 1,70 18,48 188,5
19,0 16340 2,21 4,38 44,6 1,65 10,89 111,1 1,62 17,04 173,8
18,0 15480 2,10 3,99 40,7 1,57 9,92 101,2 1,54 15,57 158,8
17,0 14620 1,99 3,63 37,0 1,49 8,99 91,7 1,46 14,07 143,5
16,0 13760 1,88 3,28 33,4 1,41 8,10 82,6 1,38 12,55 127,9
15,0 12900 1,78 2,94 30,0 1,32 7,24 73,9 1,30 10,99 112,1
14,0 12040 1,67 2,63 26,8 1,24 6,43 65,5 1,22 9,40 95,8
13,0 11180 1,56 2,33 23,8 1,16 5,65 57,6 1,14 7,78 79,3
12,5 10750 1,50 2,19 22,3 1,12 5,28 53,8 1,10 6,95 70,9

Zeus Superior 32 kW.

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.
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ZEUS SUPERIOR 
24 KW

ZEUS SUPERIOR 
28 KW

ZEUS SUPERIOR 
32 KW

Номінальна (максимальна) теплова продуктивність кВт (ккал/год) 25,6 (22028) 29,8 (25644) 33,6
Мінімальна теплова потужність подачі кВт (ккал/год) 10,6 (9120) 13,3 (11402) 14,2
Номінальна (максимальна) теплова продуктивність 
(корисна) кВт (ккал/год) 24,0 (20640) 28,0 (24080) 31,7 (27262)

Мінімальна теплова потужність (корисна) кВт (ккал/год) 9,3 (7998) 11,8 12,5 (10750)
ККД при номінальній потужності % 93,7 93,9 94,3
ККД при 30% від номінальної потужності % 90,3 91,2/91,2 90,8
Втрати тепла через корпус при увімкн. або вимкн. 
пальнику % 0,40 / 0,61 0,60 / 0,62 0,40 / 0,60

Втрати тепла через димар при увімкн. або вимкн. 
пальнику % 5,90 / 0,05 5,50 / 0,01 5,80 / 0,01

Максимальний робочий тиск контуру опалення бар 3 3 3
Максимальна робоча температура контуру опалення °C 90 90 90
Регульована температура опалення °C 35 - 85 35 - 85 35 - 85
Загальний об’єм розширювального баку для системи 
опалення l 7,1 7,1 7,1

Підпор в розширювальному баці системи бар 1 1 1
Загальний об’єм розширювального баку для системи 
опалення l 1,2 1,2 1,2

Підпор в розширювальному баці системи бар 3,5 (3010) 3,5 (3010) 3,5 (3010)
Тиск в теплогенераторі l 3,5 (3010) 4,0 4,5 (3871)
Напір при продуктивності 1000 л/год кПа (м H2O) 32,9 (3,36) 37,26 (3,8) 4,0
Корисна теплова потужність виробництва гарячої 
води кВт (ккал/год) 24,0 (20640) 28,0 (24080) 31,7 (27262)

Регульована температура гарячої води системи ГВП °C 20 - 60 20 - 60 20 - 60
Обмежувач протоку в системі ГВП при 2 барах л/хв 10,0 12,0 14,0
Мін. тиск (динамічний) в системі ГВП бар 0,3 0,3 0,3
Максимальний робочий тиск системи ГВП бар 8 8 8
Специфічна продуктивність (при  30°C) л/хв 15,3 16,6 18,9
Безперервна продуктивність вибору (∆T 30 °C) л/хв 11,3 13,7 15,3
Класифікація медичних послуг у відповідності з EN 
13203-1  

Вага повного котла кг 126,93 128,64 131,34
Вага порожнього котла кг 66,1 68 70,2
Електричне підключення В/Гц 220/50 220/50 220/50
Номінальне споживання A 0,68 0,7 0,87
Установлена електрична потужність W 135 140 165
Потужність споживання циркуляційного насосу W 85 90 99
Потужність споживання вентилятором W 33 37 48
Захист електрообладнання - IPX5D IPX5D IPX5D
Клас NOX - 3 3 3
Зважені NOX мг/кВт год 139 130 146
Зважений CO мг/кВт год 101 106 100
Тип агрегату C12 /C32 / C42 / C52 / C82 / B22 / B32
Категорія II2H3+

- 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.

- **Питома витрата “D”: подача гарячої води 
системи ГВП, що відповідає середньому 
підвищенню температури на 30 K, яку котел 
може забезпечити під час наступних двох 
заборів.

3.18 ТЕХНІЧНІ ДАНІ.
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Обмежувач протоку в системі ГВП при 2 барах л/хв 10,0 12,0 14,0
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Максимальний робочий тиск системи ГВП бар 8 8 8
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Вага порожнього котла кг 66,1 68 70,2
Електричне підключення В/Гц 220/50 220/50 220/50
Номінальне споживання A 0,68 0,7 0,87
Установлена електрична потужність W 135 140 165
Потужність споживання циркуляційного насосу W 85 90 99
Потужність споживання вентилятором W 33 37 48
Захист електрообладнання - IPX5D IPX5D IPX5D
Клас NOX - 3 3 3
Зважені NOX мг/кВт год 139 130 146
Зважений CO мг/кВт год 101 106 100
Тип агрегату C12 /C32 / C42 / C52 / C82 / B22 / B32
Категорія II2H3+

- Значення температури парів відносяться до 
температури повітря на вході 15 ° C.
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опалення l 7,1 7,1 7,1

Підпор в розширювальному баці системи бар 1 1 1
Загальний об’єм розширювального баку для системи 
опалення l 1,2 1,2 1,2

Підпор в розширювальному баці системи бар 3,5 (3010) 3,5 (3010) 3,5 (3010)
Тиск в теплогенераторі l 3,5 (3010) 4,0 4,5 (3871)
Напір при продуктивності 1000 л/год кПа (м H2O) 32,9 (3,36) 37,26 (3,8) 4,0
Корисна теплова потужність виробництва гарячої 
води кВт (ккал/год) 24,0 (20640) 28,0 (24080) 31,7 (27262)

Регульована температура гарячої води системи ГВП °C 20 - 60 20 - 60 20 - 60
Обмежувач протоку в системі ГВП при 2 барах л/хв 10,0 12,0 14,0
Мін. тиск (динамічний) в системі ГВП бар 0,3 0,3 0,3
Максимальний робочий тиск системи ГВП бар 8 8 8
Специфічна продуктивність (при  30°C) л/хв 15,3 16,6 18,9
Безперервна продуктивність вибору (∆T 30 °C) л/хв 11,3 13,7 15,3
Класифікація медичних послуг у відповідності з EN 
13203-1  

Вага повного котла кг 126,93 128,64 131,34
Вага порожнього котла кг 66,1 68 70,2
Електричне підключення В/Гц 220/50 220/50 220/50
Номінальне споживання A 0,68 0,7 0,87
Установлена електрична потужність W 135 140 165
Потужність споживання циркуляційного насосу W 85 90 99
Потужність споживання вентилятором W 33 37 48
Захист електрообладнання - IPX5D IPX5D IPX5D
Клас NOX - 3 3 3
Зважені NOX мг/кВт год 139 130 146
Зважений CO мг/кВт год 101 106 100
Тип агрегату C12 /C32 / C42 / C52 / C82 / B22 / B32
Категорія II2H3+

- 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.

- **Питома витрата “D”: подача гарячої води 
системи ГВП, що відповідає середньому 
підвищенню температури на 30 K, яку котел 
може забезпечити під час наступних двох 
заборів.

3.18 ТЕХНІЧНІ ДАНІ.
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3.18 DATOS TÉCNICOS.

- Los valores de temperatura humos se refieren 
a una temperatura del aire en entrada igual a 
15°C.

- Los datos relativos a las prestaciones para agua 
caliente sanitaria se refieren a una presión de 
entrada dinámica de 2 bar y a una temperatura 
de entrada de 15°C; los valores se han medido 
inmediatamente a la salida de caldera, conside-
rando que para obtener los datos declarados es 
necesario la mezcla con agua fría.

- * Caudal específico “D”: caudal del agua ca-
liente sanitaria correspondiente a un aumento 
medio de temperatura de 30 K, que la caldera 
puede suministrar en dos extracciones sucesi-
vas.

Zeus Superior 24 kW Zeus Superior 28 kW Zeus Superior 32 kW
Caudal térmico nominal kW (kcal/h) 25,6 (22028) 29,8 (25644) 33,6 (28910)
Caudal térmico mínimo kW (kcal/h) 10,6 (9120) 13,3 (11402) 14,2 (12188)
Potencia térmica nominal (útil) kW (kcal/h) 24,0 (20640) 28,0 (24080) 31,7 (27262)
Potencia térmica mínima (útil) kW (kcal/h) 9,3 (7998) 11,8 (10148) 12,5 (10750)
Rendimiento térmico útil con potencia nominal % 93,7 93,9 94,3
Rendimiento térmico útil al 30% de la potencia nominal % 90,3 91,2 90,8
Pérdida de calor al revestimiento con quemador On/Off % 0,40 / 0,61 0,60 / 0,62 0,40 / 0,60
Pérdida de calor a la chimenea con quemador On/Off % 5,90 / 0,05 5,50 / 0,01 5,80 / 0,01
Presión máx. de ejercicio (circuito calefacción) bar 3 3 3
Temperatura máx. de funcionamiento (circuito calefacción) °C 90 90 90
Temperatura regulable de calefacción °C 35 - 85 35 - 85 35 - 85
Volumen total del vaso de expansión (calefacción) l 7,1 7,1 7,1
Precarga del vaso de expansión (calefacción) bar 1 1 1
Volumen total del vaso de expansión (sanitario) l 1,2 1,2 1,2
Precarga del vaso de expansión (sanitario) bar 3,5 3,5 3,5
Contenido en agua del generador l 3,5 4,0 4,5
Altura máxima de elevación disponible (caudal 1000/h) kPa (m H2O) 32,9 (3,36) 37,26 (3,8) 39,22 (4,0)
Potencia térmica útil para producción de agua caliente kW (kcal/h) 24,0 (20640) 28,0 (24080) 31,7 (27262)
Rango de regulación de la temperatura del agua caliente 
sanitaria °C 20 - 60 20 - 60 20 - 60

Limitador de flujo sanitario a 2 bar l/min 10,0 12,0 14,0
Presión mín. (dinámica) del circuito sanitario bar 0,3 0,3 0,3
Presión máx. de ejercicio del circuito sanitario bar 8 8 8
*Caudal específico “D” según EN 625 l/min 15,3 16,6 18,9
Capacidad de suministro continuo (∆T 30°C) l/min 11,3 13,7 15,3
Clasificación prestaciones (sanitario) según EN 13203-1 

Peso caldera llena kg 126,93 128,64 131,34
Peso caldera vacía kg 66,1 68 70,2
Conexión eléctrica V/Hz 230/50 230/50 230/50
Absorción nominal A 0,68 0,7 0,87
Potencia eléctrica instalada W 135 140 165
Potencia absorbida por el circulador W 85 90 99
Potencia absorbida por el ventilador W 33 37 48
Protección instalación eléctrica aparato - IPX5D IPX5D IPX5D
Clase de NOX - 3 3 3
NOX ponderado mg/kWh 139 130 146
CO ponderado mg/kWh 101 106 100
Tipo de aparato C12 /C32 / C42 / C52 / C82 / B22 / B32
Categoría II2H3+
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3.18 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

- Значения температуры дымовых газов при-
ведены 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 изме-
рены непосредственно на выходе бойлера, при 
этом считае тся, что для получения заявлен-
ных характеристик необходимо смешивание 
с холодной водой.

- (*) Удельный расход «D»: расход ГВС, 
соответствующий среднему увеличению 
температуры на 30 К, который котел может 
обеспечить в двух последующих заборах.

Zeus Superior 24 kW Zeus Superior 28 kW Zeus Superior 32 kW

Номинальная тепловая мощность кВтт 
(кКал/ч) 25,6 (22028) 29,8 (25644) 33,6 (28910)

Минимальная тепловая мощность кВтт 
(кКал/ч) 10,6 (9120) 13,3 (11402) 14,2 (12188)

Номинальная тепловая мощность (полезная) кВтт 
(кКал/ч) 24,0 (20640) 28,0 (24080) 31,7 (27262)

Минимальная тепловая мощность (полезная) кВтт 
(кКал/ч) 9,3 (7998) 11,8 (10148) 12,5 (10750)

Тепловой кпд при номинальной мощности % 93,7 93,9 94,3
Тепловой кпд при 30% от ном. мощности % 90,3 91,2 90,8
Потери тепла на корпусе при вкл/выкл. горелке % 0,40 / 0,61 0,60 / 0,62 0,40 / 0,60
Потери тепла на воздуховоде при вкл/выкл горелке % 5,90 / 0,05 5,50 / 0,01 5,80 / 0,01
Макс. рабочее давление в отопительной системе бар 3 3 3
Макс. рабочая температура в отопительной системе °C 90 90 90
Диапазон регулировки температуры в отопительной 
системе °C 35 - 85 35 - 85 35 - 85

Полный объем расширительного бака установки l 7,1 7,1 7,1
Предв. объём  расширительного бака установки bar 1 1 1
Полный объем воды сантехнического расширительного 
бака l 1,2 1,2 1,2

Предв. объём  расширительного сантехнического бака bar 3,5 3,5 3,5
Содержание воды генератора l 3,5 4,0 4,5

Напор при расходе 1000 л/час кПа (м 
H2O) 32,9 (3,36) 37,26 (3,8) 39,22 (4,0)

Полезная тепловая мощность подогрева сантехнической 
воды kW (kcal/h) 24,0 (20640) 28,0 (24080) 31,7 (27262)

Диапазон регулировки температуры подогретой сантех-
нической воды °C 20 - 60 20 - 60 20 - 60

Ограничение потока на 2 бар л/мин 10,0 12,0 14,0
Мин. (динамическое) давление сантехнической воды бар 0,3 0,3 0,3
Макс. рабочее давление сантехнической воды бар 8 8 8
(*) Удельный расход «D» согласно EN 625 л/мин 15,3 16,6 18,9
Удельный расход при непрерывной работе (ΔT 30 °C) л/мин 11,3 13,7 15,3
Классификация сантехнических эксплутационных ка-
честв согласно EN 13203-1 

Вес полного бойлера кг 126,93 128,64 131,34
Вес пустого бойлера кг 66,1 68 70,2
Параметры электр. сети В/Гц 230/50 230/50 230/50
Номинальный потребляемый ток A 0,68 0,7 0,87
Установленная электрическая мощность Втт 135 140 165
Потребляемая мощность цирк. насоса Втт 85 90 99
Потребляемая мощность вентилятора Втт 33 37 48
Класс защиты электрооборудования агрегата - IPX5D IPX5D IPX5D
Класс NOX - 3 3 3
Взвешаный NOX мг/кВтт/час 139 130 146
Взвешаный CO мг/кВтт/час 101 106 100
Тип агрегата C12 /C32 / C42 / C52 / C82 / B22 / B32
Категория II2H3+
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соответствующий среднему увеличению 
температуры на 30 К, который котел может 
обеспечить в двух последующих заборах.

Zeus Superior 24 kW Zeus Superior 28 kW Zeus Superior 32 kW

Номинальная тепловая мощность кВтт 
(кКал/ч) 25,6 (22028) 29,8 (25644) 33,6 (28910)

Минимальная тепловая мощность кВтт 
(кКал/ч) 10,6 (9120) 13,3 (11402) 14,2 (12188)

Номинальная тепловая мощность (полезная) кВтт 
(кКал/ч) 24,0 (20640) 28,0 (24080) 31,7 (27262)

Минимальная тепловая мощность (полезная) кВтт 
(кКал/ч) 9,3 (7998) 11,8 (10148) 12,5 (10750)

Тепловой кпд при номинальной мощности % 93,7 93,9 94,3
Тепловой кпд при 30% от ном. мощности % 90,3 91,2 90,8
Потери тепла на корпусе при вкл/выкл. горелке % 0,40 / 0,61 0,60 / 0,62 0,40 / 0,60
Потери тепла на воздуховоде при вкл/выкл горелке % 5,90 / 0,05 5,50 / 0,01 5,80 / 0,01
Макс. рабочее давление в отопительной системе бар 3 3 3
Макс. рабочая температура в отопительной системе °C 90 90 90
Диапазон регулировки температуры в отопительной 
системе °C 35 - 85 35 - 85 35 - 85

Полный объем расширительного бака установки l 7,1 7,1 7,1
Предв. объём  расширительного бака установки bar 1 1 1
Полный объем воды сантехнического расширительного 
бака l 1,2 1,2 1,2

Предв. объём  расширительного сантехнического бака bar 3,5 3,5 3,5
Содержание воды генератора l 3,5 4,0 4,5

Напор при расходе 1000 л/час кПа (м 
H2O) 32,9 (3,36) 37,26 (3,8) 39,22 (4,0)

Полезная тепловая мощность подогрева сантехнической 
воды kW (kcal/h) 24,0 (20640) 28,0 (24080) 31,7 (27262)

Диапазон регулировки температуры подогретой сантех-
нической воды °C 20 - 60 20 - 60 20 - 60

Ограничение потока на 2 бар л/мин 10,0 12,0 14,0
Мин. (динамическое) давление сантехнической воды бар 0,3 0,3 0,3
Макс. рабочее давление сантехнической воды бар 8 8 8
(*) Удельный расход «D» согласно EN 625 л/мин 15,3 16,6 18,9
Удельный расход при непрерывной работе (ΔT 30 °C) л/мин 11,3 13,7 15,3
Классификация сантехнических эксплутационных ка-
честв согласно EN 13203-1 

Вес полного бойлера кг 126,93 128,64 131,34
Вес пустого бойлера кг 66,1 68 70,2
Параметры электр. сети В/Гц 230/50 230/50 230/50
Номинальный потребляемый ток A 0,68 0,7 0,87
Установленная электрическая мощность Втт 135 140 165
Потребляемая мощность цирк. насоса Втт 85 90 99
Потребляемая мощность вентилятора Втт 33 37 48
Класс защиты электрооборудования агрегата - IPX5D IPX5D IPX5D
Класс NOX - 3 3 3
Взвешаный NOX мг/кВтт/час 139 130 146
Взвешаный CO мг/кВтт/час 101 106 100
Тип агрегата C12 /C32 / C42 / C52 / C82 / B22 / B32
Категория II2H3+
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3.18 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

- Значения температуры дымовых газов при-
ведены 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 изме-
рены непосредственно на выходе бойлера, при 
этом считае тся, что для получения заявлен-
ных характеристик необходимо смешивание 
с холодной водой.

- (*) Удельный расход «D»: расход ГВС, 
соответствующий среднему увеличению 
температуры на 30 К, который котел может 
обеспечить в двух последующих заборах.
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(кКал/ч) 25,6 (22028) 29,8 (25644) 33,6 (28910)
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(кКал/ч) 24,0 (20640) 28,0 (24080) 31,7 (27262)
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(кКал/ч) 9,3 (7998) 11,8 (10148) 12,5 (10750)

Тепловой кпд при номинальной мощности % 93,7 93,9 94,3
Тепловой кпд при 30% от ном. мощности % 90,3 91,2 90,8
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Полный объем воды сантехнического расширительного 
бака l 1,2 1,2 1,2

Предв. объём  расширительного сантехнического бака bar 3,5 3,5 3,5
Содержание воды генератора l 3,5 4,0 4,5

Напор при расходе 1000 л/час кПа (м 
H2O) 32,9 (3,36) 37,26 (3,8) 39,22 (4,0)

Полезная тепловая мощность подогрева сантехнической 
воды kW (kcal/h) 24,0 (20640) 28,0 (24080) 31,7 (27262)

Диапазон регулировки температуры подогретой сантех-
нической воды °C 20 - 60 20 - 60 20 - 60

Ограничение потока на 2 бар л/мин 10,0 12,0 14,0
Мин. (динамическое) давление сантехнической воды бар 0,3 0,3 0,3
Макс. рабочее давление сантехнической воды бар 8 8 8
(*) Удельный расход «D» согласно EN 625 л/мин 15,3 16,6 18,9
Удельный расход при непрерывной работе (ΔT 30 °C) л/мин 11,3 13,7 15,3
Классификация сантехнических эксплутационных ка-
честв согласно EN 13203-1 

Вес полного бойлера кг 126,93 128,64 131,34
Вес пустого бойлера кг 66,1 68 70,2
Параметры электр. сети В/Гц 230/50 230/50 230/50
Номинальный потребляемый ток A 0,68 0,7 0,87
Установленная электрическая мощность Втт 135 140 165
Потребляемая мощность цирк. насоса Втт 85 90 99
Потребляемая мощность вентилятора Втт 33 37 48
Класс защиты электрооборудования агрегата - IPX5D IPX5D IPX5D
Класс NOX - 3 3 3
Взвешаный NOX мг/кВтт/час 139 130 146
Взвешаный CO мг/кВтт/час 101 106 100
Тип агрегата C12 /C32 / C42 / C52 / C82 / B22 / B32
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3.18 TECHNICAL DATA.

- 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.

- * Specific capacity “D”: domestic hot water 
flow rate corresponding to an average increase 
of 30K, which the boiler can supply in two 
successive withdrawals.

Zeus Superior 24 kW Zeus Superior 28 kW Zeus Superior 32 kW
Nominal heat input  kW (kcal/h) 25,6 (22028) 29,8 (25644) 33,6 (28910)
Minimum heat input kW (kcal/h) 10,6 (9120) 13,3 (11402) 14,2 (12188)
Nominal (useful) heat output kW (kcal/h) 24,0 (20640) 28,0 (24080) 31,7 (27262)
Minimum (useful) heat output kW (kcal/h) 9,3 (7998) 11,8 (10148) 12,5 (10750)
Efficiency at nominal heat output % 93,7 93,9 94,3
Efficiency at 30% nominal heat output % 90,3 91,2 90,8
Casing losses with burner On/Off % 0,40 / 0,61 0,60 / 0,62 0,40 / 0,60
Chimney losses with burner On/Off % 5,90 / 0,05 5,50 / 0,01 5,80 / 0,01
Maximum working pressure of C.H. circuit bar 3 3 3
Maximum working temperature of  C.H. circuit °C 90 90 90
Central heating temperature range °C 35 - 85 35 - 85 35 - 85
Total volume of system expansion vessel l 7,1 7,1 7,1
Expansion vessel factory-set pressure bar 1 1 1
Total volume of DHW expansion vessel l 1,2 1,2 1,2
DHW expansion vessel factory-set pressure bar 3,5 3,5 3,5
Appliance water content l 3,5 4,0 4,5
Available head at 1000 litres/hours flow rate kPa (m H2O) 32,9 (3,36) 37,26 (3,8) 39,22 (4,0)
Hot water production useful heat output kW (kcal/h) 24,0 (20640) 28,0 (24080) 31,7 (27262)
DHW temperature adjustable range °C 20 - 60 20 - 60 20 - 60
2-bar DHW flow limiter l/min 10,0 12,0 14,0
DHW circuit minimum (dynamic) pressure bar 0,3 0,3 0,3
Maximum working pressure of DHW circuit  bar 8 8 8
*Specific capacity “D” according to EN 625 l/min 15,3 16,6 18,9
Continuous service capacity (ΔT 30°C) l/min 11,3 13,7 15,3
Domestic water performance classification according to 
EN13203-1 

Loaded boiler weight kg 126,93 128,64 131,34
Empty boiler weight kg 66,1 68 70,2
Power supply connection V/Hz 230/50 230/50 230/50
Nominal power input A 0,68 0,7 0,87
Installed electric power W 135 140 165
Pump comsumption W 85 90 99
Fan comsumption W 33 37 48
Appliance electric insulation rating - IPX5D IPX5D IPX5D
NOX class - 3 3 3
Weighted NOX mg/kWh 139 130 146
Weighted CO mg/kWh 101 106 100
Type of appliance C12 /C32 / C42 / C52 / C82 / B22 / B32
Category II2H3+
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G20 G30 G31
ZEUS SUPERIOR 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 50 49 51

Масова пропускна здатність димових газів при мінімальній потуж-
ності кг/год 50 48 49

CO2 в Q. Ном. / Мін. % 7,50 / 2,90 8,70 / 3,50 8,30 / 3,40

СO до 0% O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 73 / 93 88 / 116 62 / 113

NOX до 0% від O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 138 / 75 186 / 83 181 / 87

Температура димових газів при номінальній потужності °C 115 118 114
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 98 102 100
ZEUS SUPERIOR 28 KW
Діаметр газової форсунки мм 1,35 0,79 0,79
Тиск подачі мбар (мм H2О) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масова пропускна здатність димових газів при номінальній потуж-
ності кг/год 58 55 57

Масова пропускна здатність димових газів при мінімальній потуж-
ності кг/год 61 59 60

CO2 в Q. Ном. / Мін. % 7,50 / 2,94 9,10 / 3,55 8,70 / 3,46

СO до 0% O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 97 / 104 179 / 103 90 / 99

NOX до 0% від O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 123 / 77 184/89 168 / 88

Температура димових газів при номінальній потужності °C 108 115 111
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 79 82 81
ZEUS SUPERIOR 32 KW
Діаметр газової форсунки мм 1,35 0,79 0,79
Тиск подачі мбар (мм H2О) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масова пропускна здатність димових газів при номінальній потуж-
ності кг/год 66 66 68

Масова пропускна здатність димових газів при мінімальній потуж-
ності кг/год 66 66 69

CO2 в Q. Ном. / Мін. % 7,40 / 2,90 8,50 / 3,40 8,20 / 3,20

СO до 0% O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 58 / 89 50/25 30 / 20

NOX до 0% від O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 119 / 65 153/84 167 / 137

Температура димових газів при номінальній потужності °C 119 121 118
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 95 96 92

3.19 ПАРАМЕТРИ ГОРІННЯ.

М
О

Н
ТА

Ж
Н

И
К

К
О

РИ
С

ТУ
ВА

Ч
ТЕ

Х
Н

ІК

G20 G30 G31
ZEUS SUPERIOR 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 50 49 51

Масова пропускна здатність димових газів при мінімальній потуж-
ності кг/год 50 48 49

CO2 в Q. Ном. / Мін. % 7,50 / 2,90 8,70 / 3,50 8,30 / 3,40

СO до 0% O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 73 / 93 88 / 116 62 / 113

NOX до 0% від O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 138 / 75 186 / 83 181 / 87

Температура димових газів при номінальній потужності °C 115 118 114
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 98 102 100
ZEUS SUPERIOR 28 KW
Діаметр газової форсунки мм 1,35 0,79 0,79
Тиск подачі мбар (мм H2О) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масова пропускна здатність димових газів при номінальній потуж-
ності кг/год 58 55 57

Масова пропускна здатність димових газів при мінімальній потуж-
ності кг/год 61 59 60

CO2 в Q. Ном. / Мін. % 7,50 / 2,94 9,10 / 3,55 8,70 / 3,46

СO до 0% O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 97 / 104 179 / 103 90 / 99

NOX до 0% від O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 123 / 77 184/89 168 / 88

Температура димових газів при номінальній потужності °C 108 115 111
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 79 82 81
ZEUS SUPERIOR 32 KW
Діаметр газової форсунки мм 1,35 0,79 0,79
Тиск подачі мбар (мм H2О) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масова пропускна здатність димових газів при номінальній потуж-
ності кг/год 66 66 68

Масова пропускна здатність димових газів при мінімальній потуж-
ності кг/год 66 66 69

CO2 в Q. Ном. / Мін. % 7,40 / 2,90 8,50 / 3,40 8,20 / 3,20

СO до 0% O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 58 / 89 50/25 30 / 20

NOX до 0% від O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 119 / 65 153/84 167 / 137

Температура димових газів при номінальній потужності °C 119 121 118
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 95 96 92

3.19 ПАРАМЕТРИ ГОРІННЯ.

М
О

Н
ТА

Ж
Н

И
К

К
О

РИ
С

ТУ
ВА

Ч
ТЕ

Х
Н

ІК

G20 G30 G31
ZEUS SUPERIOR 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 50 49 51

Масова пропускна здатність димових газів при мінімальній потуж-
ності кг/год 50 48 49

CO2 в Q. Ном. / Мін. % 7,50 / 2,90 8,70 / 3,50 8,30 / 3,40

СO до 0% O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 73 / 93 88 / 116 62 / 113

NOX до 0% від O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 138 / 75 186 / 83 181 / 87

Температура димових газів при номінальній потужності °C 115 118 114
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 98 102 100
ZEUS SUPERIOR 28 KW
Діаметр газової форсунки мм 1,35 0,79 0,79
Тиск подачі мбар (мм H2О) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масова пропускна здатність димових газів при номінальній потуж-
ності кг/год 58 55 57

Масова пропускна здатність димових газів при мінімальній потуж-
ності кг/год 61 59 60

CO2 в Q. Ном. / Мін. % 7,50 / 2,94 9,10 / 3,55 8,70 / 3,46

СO до 0% O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 97 / 104 179 / 103 90 / 99

NOX до 0% від O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 123 / 77 184/89 168 / 88

Температура димових газів при номінальній потужності °C 108 115 111
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 79 82 81
ZEUS SUPERIOR 32 KW
Діаметр газової форсунки мм 1,35 0,79 0,79
Тиск подачі мбар (мм H2О) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масова пропускна здатність димових газів при номінальній потуж-
ності кг/год 66 66 68

Масова пропускна здатність димових газів при мінімальній потуж-
ності кг/год 66 66 69

CO2 в Q. Ном. / Мін. % 7,40 / 2,90 8,50 / 3,40 8,20 / 3,20

СO до 0% O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 58 / 89 50/25 30 / 20

NOX до 0% від O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 119 / 65 153/84 167 / 137

Температура димових газів при номінальній потужності °C 119 121 118
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 95 96 92

3.19 ПАРАМЕТРИ ГОРІННЯ.

М
О

Н
ТА

Ж
Н

И
К

К
О

РИ
С

ТУ
ВА

Ч
ТЕ

Х
Н

ІК

G20 G30 G31
ZEUS SUPERIOR 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 50 49 51

Масова пропускна здатність димових газів при мінімальній потуж-
ності кг/год 50 48 49

CO2 в Q. Ном. / Мін. % 7,50 / 2,90 8,70 / 3,50 8,30 / 3,40

СO до 0% O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 73 / 93 88 / 116 62 / 113

NOX до 0% від O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 138 / 75 186 / 83 181 / 87

Температура димових газів при номінальній потужності °C 115 118 114
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 98 102 100
ZEUS SUPERIOR 28 KW
Діаметр газової форсунки мм 1,35 0,79 0,79
Тиск подачі мбар (мм H2О) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масова пропускна здатність димових газів при номінальній потуж-
ності кг/год 58 55 57

Масова пропускна здатність димових газів при мінімальній потуж-
ності кг/год 61 59 60

CO2 в Q. Ном. / Мін. % 7,50 / 2,94 9,10 / 3,55 8,70 / 3,46

СO до 0% O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 97 / 104 179 / 103 90 / 99

NOX до 0% від O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 123 / 77 184/89 168 / 88

Температура димових газів при номінальній потужності °C 108 115 111
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 79 82 81
ZEUS SUPERIOR 32 KW
Діаметр газової форсунки мм 1,35 0,79 0,79
Тиск подачі мбар (мм H2О) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масова пропускна здатність димових газів при номінальній потуж-
ності кг/год 66 66 68

Масова пропускна здатність димових газів при мінімальній потуж-
ності кг/год 66 66 69

CO2 в Q. Ном. / Мін. % 7,40 / 2,90 8,50 / 3,40 8,20 / 3,20

СO до 0% O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 58 / 89 50/25 30 / 20

NOX до 0% від O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 119 / 65 153/84 167 / 137

Температура димових газів при номінальній потужності °C 119 121 118
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 95 96 92

3.19 ПАРАМЕТРИ ГОРІННЯ.
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G20 G30 G31
ZEUS SUPERIOR 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 50 49 51

Масова пропускна здатність димових газів при мінімальній потуж-
ності кг/год 50 48 49

CO2 в Q. Ном. / Мін. % 7,50 / 2,90 8,70 / 3,50 8,30 / 3,40

СO до 0% O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 73 / 93 88 / 116 62 / 113

NOX до 0% від O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 138 / 75 186 / 83 181 / 87

Температура димових газів при номінальній потужності °C 115 118 114
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 98 102 100
ZEUS SUPERIOR 28 KW
Діаметр газової форсунки мм 1,35 0,79 0,79
Тиск подачі мбар (мм H2О) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масова пропускна здатність димових газів при номінальній потуж-
ності кг/год 58 55 57

Масова пропускна здатність димових газів при мінімальній потуж-
ності кг/год 61 59 60

CO2 в Q. Ном. / Мін. % 7,50 / 2,94 9,10 / 3,55 8,70 / 3,46

СO до 0% O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 97 / 104 179 / 103 90 / 99

NOX до 0% від O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 123 / 77 184/89 168 / 88

Температура димових газів при номінальній потужності °C 108 115 111
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 79 82 81
ZEUS SUPERIOR 32 KW
Діаметр газової форсунки мм 1,35 0,79 0,79
Тиск подачі мбар (мм H2О) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масова пропускна здатність димових газів при номінальній потуж-
ності кг/год 66 66 68

Масова пропускна здатність димових газів при мінімальній потуж-
ності кг/год 66 66 69

CO2 в Q. Ном. / Мін. % 7,40 / 2,90 8,50 / 3,40 8,20 / 3,20

СO до 0% O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 58 / 89 50/25 30 / 20

NOX до 0% від O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 119 / 65 153/84 167 / 137

Температура димових газів при номінальній потужності °C 119 121 118
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 95 96 92
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G20 G30 G31
ZEUS SUPERIOR 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 50 49 51

Масова пропускна здатність димових газів при мінімальній потуж-
ності кг/год 50 48 49

CO2 в Q. Ном. / Мін. % 7,50 / 2,90 8,70 / 3,50 8,30 / 3,40

СO до 0% O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 73 / 93 88 / 116 62 / 113

NOX до 0% від O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 138 / 75 186 / 83 181 / 87

Температура димових газів при номінальній потужності °C 115 118 114
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 98 102 100
ZEUS SUPERIOR 28 KW
Діаметр газової форсунки мм 1,35 0,79 0,79
Тиск подачі мбар (мм H2О) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масова пропускна здатність димових газів при номінальній потуж-
ності кг/год 58 55 57

Масова пропускна здатність димових газів при мінімальній потуж-
ності кг/год 61 59 60

CO2 в Q. Ном. / Мін. % 7,50 / 2,94 9,10 / 3,55 8,70 / 3,46

СO до 0% O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 97 / 104 179 / 103 90 / 99

NOX до 0% від O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 123 / 77 184/89 168 / 88

Температура димових газів при номінальній потужності °C 108 115 111
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 79 82 81
ZEUS SUPERIOR 32 KW
Діаметр газової форсунки мм 1,35 0,79 0,79
Тиск подачі мбар (мм H2О) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масова пропускна здатність димових газів при номінальній потуж-
ності кг/год 66 66 68

Масова пропускна здатність димових газів при мінімальній потуж-
ності кг/год 66 66 69

CO2 в Q. Ном. / Мін. % 7,40 / 2,90 8,50 / 3,40 8,20 / 3,20

СO до 0% O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 58 / 89 50/25 30 / 20

NOX до 0% від O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 119 / 65 153/84 167 / 137

Температура димових газів при номінальній потужності °C 119 121 118
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 95 96 92
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3.19 PARÁMETROS DE COMBUSTIÓN.

G20 G30 G31
Zeus Superior 24 kW
Diámetro inyector de gas mm 1,35 0,79 0,79
Presión de alimentación mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Caudal en masa de humos a potencia nominal kg/h 50 49 51
Caudal en masa de humos a potencia mínima kg/h 50 48 49
CO2 en Q. Nom./Mín. % 7,50 / 2,90 8,70 / 3,50 8,30 / 3,40
CO a 0% de O2 en Q. Nom./Mín. ppm 73 / 93 88 / 116 62 / 113
NOX a 0% de O2 en Q. Nom./Mín. ppm 138 / 75 186 / 83 181 / 87
Temperatura de los humos a potencia nominal °C 115 118 114
Temperatura de los humos  a potencia minima °C 98 102 100
Zeus Superior 28 kW
Diámetro inyector de gas mm 1,35 0,79 0,79
Presión de alimentación mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Caudal en masa de humos a potencia nominal kg/h 58 55 57
Caudal en masa de humos a potencia mínima kg/h 61 59 60
CO2 en Q. Nom./Mín. % 7,50 / 2,94 9,10 / 3,55 8,70 / 3,46
CO a 0% de O2 en Q. Nom./Mín. ppm 97 / 104 179 / 103 90 / 99
NOX a 0% de O2 en Q. Nom./Mín. ppm 123 / 77 184 / 89 168 / 88
Temperatura de los humos a potencia nominal °C 108 115 111
Temperatura de los humos  a potencia minima °C 79 82 81
Zeus Superior 32 kW
Diámetro inyector de gas mm 1,35 0,79 0,79
Presión de alimentación mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Caudal en masa de humos a potencia nominal kg/h 66 66 68
Caudal en masa de humos a potencia mínima kg/h 66 66 69
CO2 en Q. Nom./Mín. % 7,40 / 2,90 8,50 / 3,40 8,20 / 3,20
CO a 0% de O2 en Q. Nom./Mín. ppm 58 / 89 50 / 25 30 / 20
NOX a 0% de O2 en Q. Nom./Mín. ppm 119 / 65 153 / 84 167 / 137
Temperatura de los humos a potencia nominal °C 119 121 118
Temperatura de los humos  a potencia mínima °C 95 96 92
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3.19 ПАРАМЕТРЫ ГОРЕНИЯ.

G20 G30 G31
Zeus Superior 24 kW
Диаметр газового сопла mm 1,35 0,79 0,79
Давление питания mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности kg/h 50 49 51
Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности kg/h 50 48 49
CO2 при Q. Ном./Mин. % 7,50 / 2,90 8,70 / 3,50 8,30 / 3,40
CO при 0% O2 при Q. Ном./Мин. ppm 73 / 93 88 / 116 62 / 113
NOX при 0% O2 при Q. Ном./Мин. ppm 138 / 75 186 / 83 181 / 87
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 115 118 114
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 98 102 100
Zeus Superior 28 kW
Диаметр газового сопла mm 1,35 0,79 0,79
Давление питания mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности kg/h 58 55 57
Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности kg/h 61 59 60
CO2 при Q. Ном./Mин. % 7,50 / 2,94 9,10 / 3,55 8,70 / 3,46
CO при 0% O2 при Q. Ном./Мин. ppm 97 / 104 179 / 103 90 / 99
NOX при 0% O2 при Q. Ном./Мин. ppm 123 / 77 184 / 89 168 / 88
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 108 115 111
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 79 82 81
Zeus Superior 32 kW
Диаметр газового сопла mm 1,35 0,79 0,79
Давление питания mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности kg/h 66 66 68
Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности kg/h 66 66 69
CO2 при Q. Ном./Mин. % 7,40 / 2,90 8,50 / 3,40 8,20 / 3,20
CO при 0% O2 при Q. Ном./Мин. ppm 58 / 89 50 / 25 30 / 20
NOX при 0% O2 при Q. Ном./Мин. ppm 119 / 65 153 / 84 167 / 137
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 119 121 118
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 95 96 92
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3.19 ПАРАМЕТРЫ ГОРЕНИЯ.

G20 G30 G31
Zeus Superior 24 kW
Диаметр газового сопла mm 1,35 0,79 0,79
Давление питания mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности kg/h 50 49 51
Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности kg/h 50 48 49
CO2 при Q. Ном./Mин. % 7,50 / 2,90 8,70 / 3,50 8,30 / 3,40
CO при 0% O2 при Q. Ном./Мин. ppm 73 / 93 88 / 116 62 / 113
NOX при 0% O2 при Q. Ном./Мин. ppm 138 / 75 186 / 83 181 / 87
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 115 118 114
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 98 102 100
Zeus Superior 28 kW
Диаметр газового сопла mm 1,35 0,79 0,79
Давление питания mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности kg/h 58 55 57
Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности kg/h 61 59 60
CO2 при Q. Ном./Mин. % 7,50 / 2,94 9,10 / 3,55 8,70 / 3,46
CO при 0% O2 при Q. Ном./Мин. ppm 97 / 104 179 / 103 90 / 99
NOX при 0% O2 при Q. Ном./Мин. ppm 123 / 77 184 / 89 168 / 88
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 108 115 111
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 79 82 81
Zeus Superior 32 kW
Диаметр газового сопла mm 1,35 0,79 0,79
Давление питания mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности kg/h 66 66 68
Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности kg/h 66 66 69
CO2 при Q. Ном./Mин. % 7,40 / 2,90 8,50 / 3,40 8,20 / 3,20
CO при 0% O2 при Q. Ном./Мин. ppm 58 / 89 50 / 25 30 / 20
NOX при 0% O2 при Q. Ном./Мин. ppm 119 / 65 153 / 84 167 / 137
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 119 121 118
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 95 96 92
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3.19 ПАРАМЕТРЫ ГОРЕНИЯ.

G20 G30 G31
Zeus Superior 24 kW
Диаметр газового сопла mm 1,35 0,79 0,79
Давление питания mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности kg/h 50 49 51
Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности kg/h 50 48 49
CO2 при Q. Ном./Mин. % 7,50 / 2,90 8,70 / 3,50 8,30 / 3,40
CO при 0% O2 при Q. Ном./Мин. ppm 73 / 93 88 / 116 62 / 113
NOX при 0% O2 при Q. Ном./Мин. ppm 138 / 75 186 / 83 181 / 87
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 115 118 114
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 98 102 100
Zeus Superior 28 kW
Диаметр газового сопла mm 1,35 0,79 0,79
Давление питания mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности kg/h 58 55 57
Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности kg/h 61 59 60
CO2 при Q. Ном./Mин. % 7,50 / 2,94 9,10 / 3,55 8,70 / 3,46
CO при 0% O2 при Q. Ном./Мин. ppm 97 / 104 179 / 103 90 / 99
NOX при 0% O2 при Q. Ном./Мин. ppm 123 / 77 184 / 89 168 / 88
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 108 115 111
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 79 82 81
Zeus Superior 32 kW
Диаметр газового сопла mm 1,35 0,79 0,79
Давление питания mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности kg/h 66 66 68
Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности kg/h 66 66 69
CO2 при Q. Ном./Mин. % 7,40 / 2,90 8,50 / 3,40 8,20 / 3,20
CO при 0% O2 при Q. Ном./Мин. ppm 58 / 89 50 / 25 30 / 20
NOX при 0% O2 при Q. Ном./Мин. ppm 119 / 65 153 / 84 167 / 137
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 119 121 118
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 95 96 92
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3.19 COMBUSTION PARAMETERS.

G20 G30 G31
Zeus Superior 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 50 49 51
Flue flow rate at minimum heat output kg/h 50 48 49
CO2 at Q. Nom./Min. % 7,50 / 2,90 8,70 / 3,50 8,30 / 3,40
CO at 0% of O2 at Q. Nom./Min. ppm 73 / 93 88 / 116 62 / 113
NOX at 0% of O2 at Q. Nom./Min. ppm 138 / 75 186 / 83 181 / 87
Flue temperature at nominal heat output °C 115 118 114
Flue temperature at minimum heat output °C 98 102 100
Zeus Superior 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 58 55 57
Flue flow rate at minimum heat output kg/h 61 59 60
CO2 at Q. Nom./Min. % 7,50 / 2,94 9,10 / 3,55 8,70 / 3,46
CO at 0% of O2 at Q. Nom./Min. ppm 97 / 104 179 / 103 90 / 99
NOX at 0% of O2 at Q. Nom./Min. ppm 123 / 77 184 / 89 168 / 88
Flue temperature at nominal heat output °C 108 115 111
Flue temperature at minimum heat output °C 79 82 81
Zeus Superior 32 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 66 66 68
Flue flow rate at minimum heat output kg/h 66 66 69
CO2 at Q. Nom./Min. % 7,40 / 2,90 8,50 / 3,40 8,20 / 3,20
CO at 0% of O2 at Q. Nom./Min. ppm 58 / 89 50 / 25 30 / 20
NOX at 0% of O2 at Q. Nom./Min. ppm 119 / 65 153 / 84 167 / 137
Flue temperature at nominal heat output °C 119 121 118
Flue temperature at minimum heat output °C 95 96 92



35

Md Cod. Md
Sr N° CHK Cod. PIN
Type
Qnw/Qn min. Qnw/Qn max. Pn min. Pn max.
PMS PMW D TM
NOx Class

УКР
Модель Модель

Код Модель Код моделі

Серійний 
номер

Заводський номер

CHK Перевірка (контроль)

Код PIN Код PIN

Тип Тип установки (див. CEN TR 1749)

Qnw мін. Мінімальна споживана продуктивність 
системи ГВП

Qn мін. Мінімальна теплова продуктивність 
системи опалення

Qnw макс. Максимальна споживана потужність 
для ГВП

Qn макс. Максимальна споживана для опалення

Pn мін. Мінімальна корисна потужність

Pn макс. Максимальна корисна потужність

PMS Максимальний тиск системи

PMW Максимальний тиск подачі системи ГВП

D Питома витрата

TM Максимальна робоча температура

Клас NOx Клас NOх

ПРИМІТКА: технічні дані вказано на табличці даних котла

3.20 УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ЗАВОДСЬКОЇ ТАБЛИЧКИ.

УКР
Модель Модель

Код Модель Код моделі

Серійний 
номер

Заводський номер

CHK Перевірка (контроль)

Код PIN Код PIN

Тип Тип установки (див. CEN TR 1749)

Qnw мін. Мінімальна споживана продуктивність 
системи ГВП

Qn мін. Мінімальна теплова продуктивність 
системи опалення

Qnw макс. Максимальна споживана потужність 
для ГВП
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ПРИМІТКА: технічні дані вказано на табличці даних котла
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3.20 УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ЗАВОДСЬКОЇ ТАБЛИЧКИ.

IMPORTANTE: los datos técnicos se indican en la placa de datos en la caldera

3.20 LEYENDA DE LA PLACA DE DATOS.

ES
Md Modelo

Cód. Md Código del modelo

Sr N° Matrícula

CHK Check (control)

Cód. PIN Código PIN

Type Tipo de instalación (ref. CEN TR 1749)

Qnw mín. Capacidad térmica mínima sanitaria

Qn mín. Capacidad térmica mínima calefacción

Qnw máx. Potencia térmica máxima sanitario

Qn máx. Potencia térmica mínima calefacción

Pn mín. Potencia térmica mínima 

Pn máx. Potencia térmica máxima

PMS Presión máxima de la instalación

PMW Presión máxima sanitario

D Caudal especifico

TM Temperatura máxima de trabajo

NOx Class Clase NOx

Примечание: технические данные приведены на табличке данных котла

3.20 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТАБЛИЧКИ С ДАННЫМИ

RU
Md Модель

Cod. Md Код модели

Sr N° Серийный номер

CHK Проверка (контроль)

Cod. PIN Код PIN

Type Типология установки (см. CEN TR 1749)

Qnw min. Минимальная тепловая мощность ГВС

Qn min. Минимальная тепловая мощность 
отопления

Qnw max. Максимальная потребляемая тепловая 
мощность ГВС

Qn max. Максимальная потребляемая тепловая 
мощность отопления

Pn min. Минимальная полезная тепловая мощ-
ность 

Pn max. Максимальная полезная тепловая 
мощность

PMS Максимальное Давление Установки

PMW Максимальное давление ГВС

D Удельный расход

TM Максимальная рабочая температура

NOx Class Класс NOх

Примечание: технические данные приведены на табличке данных котла
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мощность

PMS Максимальное Давление Установки

PMW Максимальное давление ГВС

D Удельный расход
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NOx Class Класс NOх
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3.20 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТАБЛИЧКИ С ДАННЫМИ
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Md Модель

Cod. Md Код модели

Sr N° Серийный номер

CHK Проверка (контроль)

Cod. PIN Код PIN

Type Типология установки (см. CEN TR 1749)
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ность 
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мощность
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TM Максимальная рабочая температура

NOx Class Класс NOх

N.B.: the technical data is provided on the data plate on the boiler

3.20 KEY FOR DATA PLATE.

IE
Md Model

Cod. Md Model code

Sr N° Serial Number

CHK Check

Cod. PIN PIN code

Type Type of installation (ref. CEN TR 1749)

Qnw min. Minimum DHW heat input

Qn min. CH minimum heat input

Qnw max. DHW maximum heat input

Qn max. CH maximum heat input

Pn min. Minimum heat output

Pn max. Maximum heat output

PMS Maximum system pressure

PMW Maximum domestic hot water pressure

D Specific flow rate

TM Maximum operating temperature

NOx Class NOx Class
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