
MINI EOLO
X 24 3 E

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

Теплова потужність 
корисна: макс. 24,0 кВт, 
мін. 7,2 - 9,3 кВт

Тип камери згорання: 
герметична камера 
згорання

Клас NOx: 3

Напруга 
електроживлення: 
220 В 

 Частота струму: 
50 Гц

Споживана 
потужність: 
130 Вт 

IPX5D
Максимальний тиск 
в контурі опалення: 
0,3 MПа

Максимальний тиск 
в контурі ГВП: 
1 МПа

аксимальна 
температура 
опалення: 90 °С

Габарити вантажного місця (довжина х 
ширина х висота, см): 86,1x50,2x29,6

Керівництво по експлуатації та
попередження
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Год выпуска:

Котел настенный 
газовый:
MINI EOLO X 24 3 E

Тепловая мощность:
мин: 8,3/10,5 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: 130 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:
1 Мпа

Максимальная 
температура в 
контуре отопления:
90°C

Класс: 3 Габаритные размеры упаковки (длина Х 
ширина Х высота, см): 86,1x50,2x29,6

Instruction and 
recommendation booklet
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Шановний клієнт,

Ми дякуємо Вам за вибір продукції високої якості Immergas, яка забезпечить Вам добробут і безпеку на тривалий час. Як клієнт Immergas Ви завжди можете 
розраховувати на кваліфіковану підтримку представника, яка забезпечить тривалу ефективність Вашого котла. Уважно прочитайте наступні сторінки: 
дотримання корисних пропозицій по правильному використанню, гарантує Вам задоволення продуктом Immergas.
 Для будь-якого втручання та обслуговування звертайтеся тільки до Авторизованого Сервісного Центру Immergas: тут Ви знайдете оригінальні запасні 
частини і фахівців з спеціальною підготовкою від виробника.

Загальні попередження

Вся продукція Immergas захищена відповідною транспортною упаковкою. 
Матеріал повинен зберігатися в сухому і захищеному від негоди місці.
Інструкція з експлуатації є невід'ємною і важливою частиною продукту і повинна бути переданою новому користувачеві у разі зміни власника або поглинання.
Її слід зберігати і читати уважно, так як всі повідомлення надають важливу інформацію для забезпечення безпеки під час встановлення, використання та 
обслуговування.
Ця інструкція містить технічну інформацію по установці котлів Immergas. Що стосується інших питань, пов'язаних із встановленням самих котлів (наприклад, 
безпеки праці, охорони навколишнього середовища, запобігання нещасних випадків), необхідно дотримуватись норм чинного законодавства.
У відповідності з чинним законодавством системи повинні бути розроблені кваліфікованими фахівцями, в межах, встановлених законом. Установка і 
обслуговування повинні здійснюватися відповідно до діючих правил, у відповідності з інструкцією заводу-виробника та кваліфікованим персоналом, тобто 
особами з спеціальним досвідом в області систем, як того вимагає закон.
Неправильна установка або зборка компонентів, аксесуарів, комплектів та пристроїв Immergas може призвести до виникнення непередбачених проблем для 
людей, тварин і речей. Для правильної установки пристрою уважно прочитайте інструкцію.
Установка приладу повинна бути проведена кваліфікованим фахівцем, Сервіс Технічного Обслуговування Immergas в цьому сенсі виступає гарантом якості 
та професіоналізму.
Прилад повинен бути використаний тільки для цілей, для яких вів був розроблений. Будь-яке інше використання вважається неправильним і тому потенційно 
небезпечним. 
У випадку помилки в монтажі, експлуатації та технічному обслуговуванні, або у зв'язку з недтримання технічних вимог чинного законодавства, правил чи 
інструкцій, що містяться в цьому посібнику (надані виробником), виключається будь яка відповідальність виробника за будь-які збитки, і призводить до 
втрати гарантії на пристрій.

Продукт не призначений для країн ЄС

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

Sağlık ve güvenliğinizi uzun süreli olarak temin edecek olan yüksek kaliteli Immergas ürününü tercih ettiğinizden dolayı Sizi kutlarız. Bir Immergas Müşterisi 
olarak, kombinizin devamlı verimini sağlamak amacıyla mesleki açıdan hazır ve güncelleştirilmiş Yetkili Teknik Servis ağından yararlanabilirsiniz. Müteakip 
sayfaları dikkatlice okuyun: aracın doğru kullanımı hakkında, uyulduğu takdirde Immergas ürününden memnun kalmanızı garanti edecek tavsiyeleri 
bulabilirsiniz.
Her türlü olağan bakım gereksinimi halinde Immergas Yetkili teknik Servislerine müracaat edin: bu servis merkezleri, orijinal parçalar bulundurmanın yanı 
sıra, direkt olarak üretici tarafından özel olarak eğitilmiştir.

Genel uyarılar

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

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

Ürün, AB ülkelerinde kullanım için tasarlanmamıştır.

Estimado Cliente:

Felicitaciones por haber elegido un producto Immergas de alta calidad que le garantiza muchos años de bienestar y seguridad. Usted podrá contar con el apoyo 
de un Servicio Autorizado de Asistencia Técnica Immergas fiable y actualizado, capaz de mantener constante la eficiencia de la caldera. Lea atentamente este 
manual de instrucciones de uso. Podemos asegurarle que, si las cumple, estará totalmente satisfecho con el producto Immergas.
Si necesita efectuar reparaciones o mantenimiento ordinario diríjase a uno de nuestros Centros Autorizados Immergas, que disponen de técnicos altamente 
especializados y recambios originales.

Advertencias generales

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

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

Producto que no está destinado a países de la UE

Уважаемый клиент,

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

Общие указания по технике безопасности

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

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

Изделие не предназначено для стран ЕС

Dear Client,

Our compliments for having chosen a top-quality Immergas product, able to assure well-being and safety for a long period of time. As an Immergas customer 
you can also count on a qualified after-sales service, prepared and updated to guarantee constant efficiency of your boiler. Read the following pages carefully: you 
will be able to draw useful suggestions regarding the correct use of the appliance, the respect of which, will confirm your satisfaction for the Immergas product.
For assistance and scheduled maintenance contact Authorised Immergas After-Sales centres: they have original spare parts and are specifically trained directly 
by the manufacturer. 

General recommendations

All Immergas products are protected with suitable transport packaging. 
The material must be stored in dry environments protected against bad weather.
The instruction book is an integral and essential part of the product and must be consigned to the new user also in the case of transfer or succession of ownership.
It must be stored with care and consulted carefully, as all of the warnings provide important safety indications for installation, use and maintenance stages.
This instruction manual provides technical information for installing the Immergas kit. As for the other issues related to boiler installation (e.g. safety in the 
work site, environment protection, injury prevention), it is necessary to comply with the provisions specified in the current regulation 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 the Immergas appliance and/or components, accessories, kit and devices can cause unexpected problem to persons, animals 
and objects. Read the instructions provided with the product carefully to ensure a proper installation.
Maintenance must be carried out by skilled technical staff. The Immergas Authorised After-sales Service represents a guarantee of qualifications and 
professionalism.
The appliance must only be destined for the use for which it has been expressly declared. Any other use will be considered improper and therefore potentially 
dangerous. 
If errors occur during installation, operation and maintenance, due to non compliance with technical laws in force, standards or instructions contained in this 
book (or however supplied by the manufacturer), the manufacturer is excluded from any contractual and extra-contractual liability for any damages and the 
appliance warranty is invalidated. 

The manufacturer declines all liability due to printing or transcription errors, reserving the right to make any modifications to its technical and commercial 
documents without forewarning.

Product not intended for EU countries
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1-1
ТАК НІ

1 МОНТАЖ  
КОТЕЛ

1.1 ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПО УСТАНОВЦІ
Котел Міnі Eolo X 24 3E призначений виключ-
но для настінної установки, для опалення і 
виробництва гарячої води в побутових та 
аналогічних їм умовах.
Місце установки пристрою Immergas та 
його аксесуарів повинні мати відповідні 
характеристики (технічні та структурні), що 
дозволяють (в умовах безпеки, ефективності 
та простоти):
- установку (відповідно до вимог технічного 

законодавства та технічних норм;
- технічне обслуговування (в тому числі 

заплановані, регулярні, звичайні, позачер-
гові);

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

Стіна повинна бути гладкою, тобто позбавле-
ною виступів або заглиблень, щоб дозволити 
доступ з задньої сторони. Котел абсолютно не 
призначений для установки в підвалах або на 
підлозі (мал. 1-1).
Міняючи тип установки також мімяється 
класифікація котла, а саме:
- Тип котла B22, якщо встановлений без 

2 всмоктувальних пробок та з верхньою 
кришкою.

- Тип котла C, якщо встановлений з вико-
ристанням концентричних труб або інших 
типів каналів, передбачених для котлів із 
герметичною камерою для забору повітря 
і викидання диму.

Тільки кваліфікований та авторизований 
сантехнік, допускається до установки газо-
вих приладів Immergas. Установка повинна 
здійснюватися відповідно до встановлених 
правил технічного обслуговування та міс-
цевих норм. 
П о п е р е д ж е н н я :  в и р о б н и к  н е  н е с е 
відповідальності за будь-які збитки, завдані 
котлами, демонтованими з інших систем, 
або за будь-які невідповідності такого 
обладнання. 
Перед встановленням приладу, ви повинні 
переконатися, що він доставлений в цілос-
ті, якщо ви в цьому не впевнені, негайно 
зв'яжіться з постачальником. Пакувальні 
матеріали (скоби, цвяхи, пластикові пакети, 
полістирол, і т.д...) Не повинні залишатися в 

межах досяжності дітей як джерело небез-
пеки. У випадку, якщо пристрій укладено в 
між меблями, повинно бути достатньо місця 
для регулярного технічного обслуговування, 
тому рекомендується залишити принаймні 
3 см між корпусом котла і вертикальними 
стінками корпусу. Над і під котлом має за-
лишитися місце для підключення води і 
димової труби.
Біля агрегату не повинні знаходитися ніякі 
легкозаймисті речі (папір, дрантя, пластик, 
полістирол, тощо).
Не залишайте електроприлади під котлом, 
тому що вони можуть бути пошкоджені в 
разі втручання запобіжного клапану з за-
сміченою конвеєрною системою (зверніть 
увагу, що запобіжний клапан завжди повинен 
бути належним чином виведений до виходу 
воронки), або у разі витоку з гідравлічних 
з'єднань, в іншому випадку виробник не може 
нести відповідальність за будь-який збиток, 
нанесений технікою. Бажано також, з причин, 
перерахованих вище, не ставити меблі та інші 
предмети вжиткупід котлом. 
У разі несправності, поломки або поганої 
роботи, апарат повинен бути вимкнений і 
ви повинні звернутися до кваліфікованого 
фахівця (наприклад, Центр Технічної Під-
тримки Immergas, який має конкретні тех-
нічні знання і оригінальні запчастини). Тому 
утримуватися від будь-яких дій або спроб 
ремонту. Недотримання наведених вище пра-
вил несе за собою особисту відповідальность 
та неефективність гарантії.

• Норми установки:
 - 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.

 - Крім того, не слід встановлювати котел 
в приміщеннях / місцях, які становлять 
частини загального вжитку будинку, такі 
як, наприклад, сходи, підвали, під'їзди, 
горище, мансарда, шляхи евакуації і т.д.. 
В частинах загального вжитку можна ста-
вити прилад лише в технічних відсіках, що 
відносяться до кожної квартири і доступні 
тільки для їх власників (для технічної 
характеристики див. діючий технічний 
регламент.

Увага: установка котла на стіні повинна за-
безпечити стабільну і ефективну підтримку 
генератора.

Подушки кріплення (входять в комплект), 
якщо опорний кронштейн або шаблон крі-
плення поставляється з котлом, мають 
бути використані тільки для кріплення до 
стіни; вони забезпечують адекватну підтрим-
ку тільки тоді, коли встановлені правильно 
(відповідно до правил хорошої техніки) до 
стін з повнотілої або напівповнотілої цегли. 
Якщо стіни з цегли або порожнистих блоків, 
перегородки з обмеженою статичністю, 
або відмінні від згаданих вище, необхідно 
провести перевірку статичної системи під-
тримки.

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

Ці котли використовуються для нагрівання 
води до температури нижче, ніж температура 
кипіння при атмосферному тиску.
Котли мають підключатися до системи опа-
лення, яка відповідає їх характеристикам та 
потужності.
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нічні знання і оригінальні запчастини). Тому 
утримуватися від будь-яких дій або спроб 
ремонту. Недотримання наведених вище пра-
вил несе за собою особисту відповідальность 
та неефективність гарантії.

• Норми установки:
 - 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.

 - Крім того, не слід встановлювати котел 
в приміщеннях / місцях, які становлять 
частини загального вжитку будинку, такі 
як, наприклад, сходи, підвали, під'їзди, 
горище, мансарда, шляхи евакуації і т.д.. 
В частинах загального вжитку можна ста-
вити прилад лише в технічних відсіках, що 
відносяться до кожної квартири і доступні 
тільки для їх власників (для технічної 
характеристики див. діючий технічний 
регламент.

Увага: установка котла на стіні повинна за-
безпечити стабільну і ефективну підтримку 
генератора.

Подушки кріплення (входять в комплект), 
якщо опорний кронштейн або шаблон крі-
плення поставляється з котлом, мають 
бути використані тільки для кріплення до 
стіни; вони забезпечують адекватну підтрим-
ку тільки тоді, коли встановлені правильно 
(відповідно до правил хорошої техніки) до 
стін з повнотілої або напівповнотілої цегли. 
Якщо стіни з цегли або порожнистих блоків, 
перегородки з обмеженою статичністю, 
або відмінні від згаданих вище, необхідно 
провести перевірку статичної системи під-
тримки.

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

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

1.1 MONTAJ KONUSUNDA UYARILAR.
Mini Eolo X 24 3E kombi, yalnızca duvara monte 
edilmek üzere, ev ve benzeri yerlerde ısıtma ve 
sıcak kullanım suyu üretimi için tasarlanmıştır.
Cihaz ve aksesuarlarının kurulduğu yer, aşağıdaki 
işlemlerin (güvenli koşullar altında, verimli ve 
kolay bir şekilde) yapılması için gerekli (teknik 
ve yapısal) özelliklere sahip olmalıdır:
- kurulum (teknik standart ve mevzuatlara 

uygun);
- bakım işlemleri (programlanmış, periyodik, 

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

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

Kombinin monte edileceği duvarın düz ve 
pürüzsüz olmanın yanı sıra duvarın arkasından 
cihaza müdahale edilmesine olanak vermeyen 
girinti ve çıkıntılarının olmaması gerekir. 
Kombiler, kesinlikle zemin ve temeller üzerine 
monte edilmek amacıyla tasarlanmamışlardır 
(Şek. 1-1).
Montaj şekline göre kombi sınıfı da değişir, 
şöyle ki:
- B22 tipi kombi, eğer 2 emiş tıpasız ve üst kapak 

ile monte edildiyse.
- C tipi Kombi hermetik kazanlı kombilerin 

hava emiş ve atık gaz tahliyeleri için eşmerkezli 
veya kombi için öngörülen başka tip borular 
kullanılarak monte edildiyse.

Immergas gazlı cihazlarının montajı, sadece 
yetkili bir uzman personel tarafından yapılabilir. 
Montaj, talimat kurallarına, yürürlükteki 
yasalara, yerel teknik talimatlarına saygı 
gösterilerek, iyi bir teknisyenin yönlendirmeleri 
doğrultusunda yapılmalıdır. 
Dikkat: üretici başka tesisatlardan çıkarılmış 
kombilerden kaynaklanan olası hasarlarda ve bu 
cihazların uygun olmaması ile ilgili sorumluluk 
kabul etmez.
Cihaz monte edilmeden önce eksiksiz olduğu 
kontrol edilmeli, aksi takdirde derhal üreticiye 
başvurulmalıdır. Paketleme maddeleri (klips, 
çiviler, plastik torbalar, polistirol, vs..) tehlike arz 
ettiklerinden dolayı çocukların ulaşabilecekleri 
yerlere bırakılmamalıdırlar. Cihazın mobilyalar 
arasında veya içinde bulunması halinde 
normal bakımlar için yeterli boşluk bulunması 

gerektiğinden, kombi ve mobilyanın dikey 
duvarları arasında 3 cm bırakılması tavsiye 
edilir. Kombinin montajı esnasında alt ve üst 
kısımlarında baca ve hidrolik bağlantıları için 
boşluk bırakılması gerekmektedir.
Cihaz yakınında kesinlikle hiçbir yanıcı 
maddenin bulundurulmaması gerekmektedir 
(kağıt, bez parçası, plastik, polistirol, vs.).
Elektrikli ev eşyaları, güvenlik valfının iletim 
sisteminin tıkanması halinde (güvenlik valfının 
daima bir boşaltma hunisine yönlendirilmesi 
gerektiğini unutmayın) veya su borularında 
sızıntı olması halinde hasar görebileceklerinden 
dolayı, kombi altına yerleştirilmemeleri 
tavsiye edilir; aksi takdirde üretici firma, 
elektrikli ev eşyalarındaki olası hasarlardan 
sorumlu tutulamaz. Ayrıca, yukarıda belirtilen 
nedenlerden dolayı, kombinin altında herhangi 
bir mobilya bulundurulmaması tavsiye edilir. 
Normalin dışında bir çalışma, arıza veyahut 
da sağlıksız bir durum olması halinde cihazın 
devre dışı bırakılması ve yetkili teknik personele 
baş vurulması gerekir (örneğin, gerek orijinal 
yedek parça ve gerekse teknik bilgi konularında 
yeterli bilgi ve birikime sahip Immergas yetkili 
Teknik Servisi). Bu nedenle hiçbir tamirat 
teşebbüsü veya müdahalede bulunulmamalıdır. 
Yukarıda belirtilenlere riayet edilmemesi 
kişisel sorumluluğa ve garantinin geçerliliğini 
yitirmesine neden olur.

• Kurulum talimatları:
 - Bu kombi dışarıda kısmen korunan bir yerde 

kurulmalıdır. Kısmen korunan yer, kombinin 
yağışlara (yağmur, kar, dolu, vs..) doğrudan 
maruz bırakılmadığı yer anlamındadır.

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

 - Mutfak tezgahlarının üzerine gelecek şekilde 
monte edilmesi yasaktır.

 - Ayrıca, kombi her bir konuta ait, sadece 
kullanıcının ulaşabildiği teknik odada 
bulunmuyorsa, apartman binalarının 
merdiven, kiler, hol, tavan arası, çatı altı, 
acil çıkış kapıları, vs. gibi ortak kullanım 
alanlarını oluşturan mekan/alan benzeri 
yerlere monte edilmesi yasaktır.

Dikkat: kombinin duvara montajı, jeneratör 
için sağlam ve etkili bir destek garantilemelidir.

Seride bulunan dübeller, şayet kombide askı 
aparatı veya sabitleme hedefi var ise yalnızca 
duvara sabitlemede kullanılmalıdırlar; bunlar 
ancak dolu ya da yarı dolu tuğlalı bir duvara 
sağlıklı bir şekilde takılmış olmaları halinde 
(normal sağlıklı teknikler kullanılarak) sağlam 
bir tutuş sağlarlar. Şayet duvarın delikli tuğla 
yada bloklar, sınırlı dengeli bölmeler, veya 
belirtilenden farklı tipte örülmüş ise, öncelikle 
destek sistemi dengesi ön denetiminin yapılması 
gerekir.

Not: torbada sunulan altıgen başlı dübel 
vidalarının yalnızca destek askısının duvara 
sabitlenmesinde kullanılması gerekmektedir.

Bu kombiler suyu atmosferik basınçtaki kaynama 
seviyesinin altında bir derecede ısıtırlar.
Kombi cihazlarının güç ve verim kapasitelerine 
uygun bir ısıtma tesisatına bağlanmış olmaları 
gerekir.
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1 INSTALACIÓN  
CALDERA.

1.1 ADVERTENCIAS PARA LA 
INSTALACIÓN.

Las calderas Mini Eolo X 24 3E han sido pensadas 
únicamente para instalarse en la pared, calentar 
el ambiente y producir agua caliente de uso 
doméstico o similares.
El lugar de instalación del aparato y de los acceso-
rios Immergas correspondientes, debe poseer ca-
racterísticas adecuadas (técnicas y estructurales) 
tales como para permitir (siempre en condiciones 
de seguridad, eficacia y practicidad):
- la instalación (según los las prescripciones de la 

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

cluyen 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 su-
stitución eventual de los mismos con aparatos 
y/o componentes equivalentes.

La pared debe estar lisa, o sea sin protuberancias 
ni entrantes tales que permitan el acceso desde 
la parte posterior. Estas calderas no han sido 
diseñadas para instalarse sobre zócalo o direc-
tamente sobre el suelo (Fig.1-1).
La clasificación de la caldera depende del tipo de 
instalación, concretamente:
- Calentador de agua de tipo B22 si se instala 

sin los 2 tapones de aspiración y con la cubierta 
superior.

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

Sólo un técnico profesionalmente habilitado 
tiene la autorización para instalar aparatos de 
gas Immergas. La instalación debe llevarse a cabo 
con arreglo a la legislación y normativas vigentes, 
respetando las normas técnicas locales, según el 
buen quehacer profesional. 
Atención: el fabricante no responde por daños 
derivados de calentadores desmontados de otras 
instalaciones ni por la falta de conformidad de 
dichos aparatos. 
Antes de instalar el aparato se recomienda ve-
rificar su integridad. Ante cualquier problema 
contacte inmediatamente con el proveedor. Los 
elementos del embalaje (grapas, clavos, bolsas de 
plástico, poliestireno expandido, etc.no se deben 
dejar al alcance de los niños, ya que son fuente 
de peligro. Si la caldera se instala dentro de un 
mueble o entre dos muebles hay que dejar espacio 

para el mantenimiento, 3 cm entre la carcasa de 
la caldera y las paredes del mueble. Por encima 
y por debajo de la caldera debe dejarse suficiente 
espacio para poder realizar las conexiones hi-
dráulicas y las de los conductos de toma de aire 
y de evacuación de humos.
No deje ningún objeto inflamable (papel, trapos, 
plástico, poliestireno, etc.) cerca del aparato.
Se recomienda no colocar electrodomésticos 
bajo la caldera, pues podrían resultar dañados 
si actúa la válvula de seguridad (a menos que 
esté conectada al desagüe), o también en el caso 
de pérdidas de las conexiones; si no se respeta 
esta recomendación, 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 el aparato y llamar a un técnico 
autorizado (por ejemplo, a un Centro Autorizado 
de Asistencia Técnica Immergas, que dispone 
de la debida capacitación profesional y de re-
cambios originales). El usuario no debe realizar 
ninguna intervención o intento de reparación. 
El incumplimiento de estas condiciones exime 
al fabricante de cualquier responsabilidad e 
invalida la garantía.

• Normas de instalación:
 - esta caldera puede ser instalada en un lugar 

exterior parcialmente protegido, entendiendo 
como tal aquél en el cual la caldera no está 
expuesta a la acción directa ni a la penetra-
ción de precipitaciones atmosféricas (lluvia, 
nieve, granizo, etc...).

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

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

 - Además se prohíbe la instalación en los 
locales/ambientes que constituyen las partes 
comunes del edificio, como por ejemplo esca-
leras, sótanos, portales, desván, buhardilla, 
vías de escape, etc., si no se colocan dentro 
de compartimientos técnicos que pertenecen 
a cada unidad inmobiliaria y accesibles solo 
al usuario (para conocer las características de 
las aberturas técnicas consulte la normativa 
de referencia).

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, en un tabique de estabilidad 
limitada, es necesario realizar una prueba de 
resistencia preliminar del sistema de soporte.
N.: los tornillos para tacos con cabeza hexago-
nal del envase, sólo 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 ser conectadas a una instalación de cale-
facción adecuada a las prestaciones y a la potencia 
de las mismas.
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1 УСТАНОВКА  
БОЙЛЕРА

1.1 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ.

Бойлер Mini Eolo X 24 3E был разработан только 
для настенной установки; должен использоваться 
для обогрева помещений и производства горячей 
сантехнической воды для домашних и нужд.
Место для монтажа котла и соответствующих 
принадлежностей Immergas должно обладать 
соответствующими техническими и конструкци-
онными характеристиками, которые обеспечи-
вают (в условиях безопасности, эффективной и 
простой работы):
- монтаж (согласно предписаниям технических 

норм законодательства и технических стандар-
тов);

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

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

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

глушек на всасывании и с верхним защитным 
кожухом.

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

Только квалифицированный гидравлик уполно-
мочен устанавливать газовые аппараты Immergas. 
Установка должна быть произведена согласно 
предписаниям нормативных требований, дей-
ствующего законодательства, согласно местным 
техническим нормативным требованиям и со-
гласно указаниям инструкции. 
В н и м а н и е :  и з г о т ов и т ел ь  н е  н е с ё т 
ответственности за урон, нанесённый 
котлами, снятыми с других установок, и за их 
несоответствие с другими приборами. 
Перед установкой аппарата необходимо прове-
рить, что данный аппарат доставлен в целостном 
виде; если это не так, необходимо немедленно 

обратиться к поставщику. Детали упаковки (ско-
бы, гвозди, пластиковые пакеты, вспененный по-
лиэстер, и т.д.) не должны быть оставлены рядом 
с детьми, так как являются потенциальными ис-
точниками опасности. В том случае, если аппарат 
размещается внутри шкафа или между двумя 
шкафами, должно быть достаточно пространства 
для нормального техобслуживания; рекомен-
дуется оставлять не менее 3 см между кожухом 
бойлера и вертикальными панелями шкафа. Над 
бойлером должно быть оставлено пространство 
для позволения техобслуживания гидравлических 
соединений и системы вывода выхлопных газов.
Вблизи аппарата не должен находиться никакой 
легковоспломиняющийся предмет (бумага, тряп-
ки, пластика, полистирол и т.д.).
Рекомендуется не устанавливать под бойлером 
домашние электрические приборы, так как они 
могут быть повреждены, в случае приведения 
в действие предохранительного клапана (если 
он предусмотрительно не подключён к сточной 
воронке), или в случае утечки гидравлических 
переходников; в противном случае, изготовитель 
не несёт ответственности, в случае урона, нане-
сённого электрическим приборам. Принимая во 
внимание вышеперечисленное, рекомендуется 
также не устанавливать под бойлером различные 
предметы, мебель и т.д., под бойлером. 
В случае неполадок, поломок или не налажен-
ного функционирования, аппарат должен быть 
отключён, а также необходимо вызвать квали-
фицированного техника (например, техника 
Авторизированного Сервисного центра Immergas, 
который обладает специализированной техниче-
ской подготовкой, и оригинальными запчастями). 
Не проводить никаких не уполномоченных вмеша-
тельств или попыток ремонтных работ.

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

помещения, выходящие наружу; 
- каналы вентиляции, индивидуальные или 

общие. 
П ри  оп р ед ел е н и и  р а с п ол оже н и я  и 
размеров отверстий и вентиляционных 
каналов необходимо руководствоваться 
предписаниями нормативных документов, 

действующего законодательства, а также 
согласно местным техническим нормативным 
требованиям. 

Несоблюдение вышеуказанных правил лежит на 
личной ответственности и прерывает гарантию 
оборудования.

• Правила установки оборудования:
 - Настоящий бойлер может быть установлен во 

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

 - Запрещена установка в пожароопасных по-
мещениях (например: гаражи, подземные 
автостоянки), приборов, работающих на газе 
и соответствующих дымовых каналов и воз-
духозаборников воздуха для сгорания.

 - Запрещена установка по вертикальной про-
екции варочной поверхности.

 - А также, запрещена установка в помещениях/
строениях для общего пользования, например, 
лестницы, подвал, подъезды, чердак, чердач-
ный этаж, пожарные лестницы и т.д., если 
не установлены в специальных технических 
отсеках, принадлежащих каждой отдельной 
жилищной единице, доступ к которым, имеет 
только пользователь (характеристики техни-
ческих отсеков приводятся в действующих 
технических нормативных требованиях).

Внимание: установка бойлера на стену, должна 
гарантировать его надёжную поддержку и эф-
фективность.
Дюбеля (входящие в серийный комплект постав-
ки), в том случае если в наличие имеются опорная 
скоба или шаблон крепления, поставляемые вместе 
с бойлером, используются только для установки 
бойлера на стену; могут гарантировать долж-
ную опору только в том случае, если правильно 
вставлены (согласно правилам хорошей техники) 
в стену, состоящую из полных или полуполных 
кирпичей. В том случае, если стена сооружена из 
полых кирпичей или блоков, перегородки с огра-
ниченной статичностью, или из любой другой не 
указанной в документации кладки, необходимо 
произвести предварительную статическую про-
верку опорной системы.

Примечание: болты для дюбелей с шестиуголь-
ными головками в блистерной упаковке, пред-
назначены только для фиксирования скобы 
на стену.

Бойлеры данного типа служат для нагрева воды 
до температуры, ниже точки кипения при атмос-
ферном давлении.
Должны быть подключены к системе отопления, 
подходящей для их эксплуатационных характери-
стик и мощности.

ДА НЕТ

1 INSTALLATION  
BOILER

1.1 INSTALLATION 
RECOMMENDATIONS.

The Mini Eolo X 24 3E boiler has been designed 
for wall mounted installation only; for heating 
environments and production of domestic hot 
water for domestic use and similar purposes.
The place of installation of the appliance and 
relative Immergas accessories must have suitable 
features (technical and structural) such to allow 
(always in safety, efficiency and easy conditions):
- installation (according to the provisions of 

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

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

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

The wall surface must be smooth, without any 
protrusions or recesses enabling access to the 
rear part. They are NOT designed to be installed 
on plinths or floors (Fig. 1-1).
By varying the type of installation the 
classification of the boiler also varies, precisely:
- Boiler type B22, if installed without the 2 

intake caps and with the top cover kit.
- Boiler type C, 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 heating/plumbing 
technicians are authorised to install Immergas 
gas appliances. Installation must be carried 
out according to regulation standards, current 
legislation and in compliance with local 
technical regulations and the required technical 
procedures.
Attention: the manufacturer declines all liability 
for damages caused by boilers removed from 
other systems or for any non-conformities of 
such equipment. 
Before installing the appliance, ensure that it 
is delivered in perfect condition; if in doubt, 
contact the supplier immediately. Packing 
materials (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 flue removal 
connections.
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 with obstructed conveying 
system (the safety valve must be conveyed away 
by a draining funnel), or if there are leaks from 
the hydraulic connections; on the contrary, the 
manufacturer cannot be held responsible for any 
damage caused to the household appliances. For 
the aforementioned reasons, we recommend not 
placing furnishes, furniture, etc.under the boiler. 
In the event of malfunctions, faults or incorrect 
operation, turn the appliance off immediately 
and contact a qualified technician (e.g. the 
Immergas Technical After-Sales 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 Standards:
 - This boiler can be installed outdoors in a 

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

 - Installation in places with a fire risk is 
prohibited (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 the cooking surface.

 - Installation is also prohibited in places/
environments that constitute common parts 
of office condominiums such as stairs, cellars, 
entrance halls, attics, lofts, escape routes, 
etc. if they are not located inside technical 
compartments under the responsibility of 
each individual building and only accessible 
to the user (for the features of the technical 
rooms, see the regulation in force.

Attention: wall mounting of the boiler must 
guarantee stable and efficient support for the 
generator.
The plugs (standard supply) are to be used only in 
conjunction with the mounting brackets or fixing 
template to fix the appliance to the wall; they only 
ensure adequate support if inserted correctly 
(according to technical standards) in walls made 
of solid or semi-hollow brick or block. In the 

case of walls made from hollow brick or block, 
partitions with limited static properties, or in any 
case walls other than those indicated, a static test 
must be carried out to ensure adequate support.
N.B.: the hex head screws supplied in the blister 
pack are to be used exclusively to fix the relative 
mounting bracket to the wall.

These boilers are used to heat water to below 
boiling temperature in atmospheric pressure.
They must be attached to a heating system 
suitable for their capacity and voltage.

YES NO
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1.2 ОСНОВНІ РОЗМІРИ.

1.3 ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ, 
АНТИФРИЗ.

Мінімальна температура -5°C. Котел оснащений 
антифризною функцєю, яка вводить в експлуа-
тацію насос і пальник, коли температура води, 
що міститься всередині котла, падає нижче 4°C.
Антифризна функція працюватиме лише, якщо:
- котел правильно підключений до ланцюга хар-

чування і газопостачання;
- котел знаходиться на постійному електрожив-

ленню;
- котел не заблокований від осічки (Пар. 2.8);
- основні компоненти котла не вийшли з ладу.
За цих умов котел є захищеним проти замерзання 
при температурі середовища -5°C.

Мінімальна температура -15°C. У разі, коли котел 
встановлений в місці, де температура опускається 
нижче -5°C, і якщо не стане подачі газу (або котел 
заблокується від недостатності запалювання), 
апарат можете заморозитись.
Щоб унеможливити ризик замерзання, дотримуй-
тесь таких вказівок:
- захищати від морозу систему циркуляції води 

в котлі, добавляючи туди антифриз хорошої 
якості, який не вважається шкідливим для 
здоров'я людини. Необхідно ретельно дотриму-
ватися інструкції виробника цієї рідини, щодо 
потрібного відсотка відповідно до мінімальної 
температури, при якій ви хочете зберегти апарат. 
Потрібно виготовити водний розчин з класом 
потенційного забруднення води 2.

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

води контура надається за запитом (антифриз 
комплект) і складається з електричного опору, 
відповідної проводки і термостата (читайте 
інструкцію по установці аксесуарів антифриз 
комплекту).

Захист проти замерзання котла буде забезпечено, 
тільки якщо:
- котел правильно підключено до електричного 

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

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

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

ПРИМІТКА: якщо котел встановлений в місці, де 
температура опускається нижче 0°C вимагається 
теплоізоляція труб з'єднання.

Умовні позначення:
 V - Електричне підключення
 G - Підведення газу
 RU - Зворотна лінія блоку водонагрівача  

(за окремим замовленням)
 MU - Пряма лінія блоку водонагрівача  

(за окремим замовленням)
 RR - Заповнення системи опалення
 R - Зворотна лінія в систему опалення
 M - Пряма лінія (подачі) системи 

опалення

Примітка:  блок підключення  
(за окремим замовленням).

Висота  
(мм)

Ширина 
(мм)

Глибина 
(мм)

781 440 240
З’ЄДНАННЯ

ГАЗ ВОДА СИСТЕМА 
ОПАЛЕННЯ

G RR R M
3/4” 1/2” 3/4” 3/4”
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1.2 ANA BOYUTLAR.
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1.3 BUZLANMAYA KARŞI KORUMA.
Asgari sıcaklık -5°C. Kombi cihazı, içerisindeki 
suyun -4°C derecenin altına inmesi halinde 
otomatik olarak pompa ve brülörü devreye 
sokarak buzlanmayı önleyen bir sistem ile 
donatılmıştır.
Buzlanmaya karşı koruma işlevi ancak aşağıdaki 
koşullara bağlıdır:
- kombi doğru bir biçimde gaz ve elektrik 

kaynaklarına bağlı ise;
- kombi sabit bir şekilde besleniyorsa;
- kombi ateşleme eksikliği nedeni ile bloke 

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

Asgari sıcaklık -15°C. Kombinin sıcaklığın 
-5°C'nin altına indiği ortamlara montajı 
durumunda gaz beslemesinin kesilmesi (veya 
kombi ateşleme eksikliği) nedeni ile bloke olursa 
cihazın donma noktasına gelmesi mümkündür.
Buzlanma riskini önlemek için aşağıdaki 
talimatlara uyulmalıdır:
- ısıtma devresini, içine sağlığa zararlı olmayan, 

iyi kaliteli bir antifriz sıvı koyarak buzlanmaya 
karşı koruyun. Antifriz sıvı üreticisinin, 
tesisatın tutulmak istendiği minimum 
sıcaklığa göre kullanılması gereken oranla ilgili 
talimatlarına özenle uyulmalıdır. Su kirliliği 
sınıfı 2 olan bir sulu çözeltiden elde edilmelidir.

Immergas kombilerinin ısıtma devresi, etilen 
glikol esaslı antifrizlere (karışımlar doğru şekilde 
hazırlandığı takdirde) dayanıklı malzemeden 
yapılmıştır.

Ürünün kullanım ömrü ve imhası için üreticinin 
yönlendirmelerini izleyin.
- Su devresini, istek üzerine edinilebilen 

(buzlanmaya karşı kit) bir elektrik rezistansı, 
ilgili kablolar ve bir kumanda termostatından 
oluşan bir aksesuar ile koruma (montaj için 
aksesuar kitinin paketinde yer alan kılavuzu 
dikkatlice okuyun).

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

bağlı ise;
- ana şalteri açık ise;
- buzlanma önleyici setin parçaları arızalı değil ise.
Bu koşullarda Kombi -15°C'ye kadar buzlanmaya 
karşı koruma altındadır.

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

Not: kombilerin sıcaklığın 0°C'nin altına indiği 
yerlere montajında gerek bağlama gerekse su 
borularının termik yalıtımı gerekir.

Açıklamalar:
 V - Elektrik bağlantısı
 G - Gaz kaynağı
 RU - Kazan ünitesi dönüşü (opsiyonel)
 MU - Kazan ünitesi gönderme (opsiyonel)
 RR - Tesisat dolum
 R - Tesisat geri dönüş
 M - Tesisat gönderme

Not: bağlantı grubu (opsiyonel)

Yükseklik 
(mm)

Genişlik 
(mm)

Derinlik 
(mm)

781 440 240
BAĞLANTILAR

GAZ SU TESİSAT
G RR R M
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1.2 DIMENSIONES PRINCIPALES.

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

circuitos de alimentación de gas y eléctrico;
- la caldera es alimentada de forma constante;
- la caldera no está en bloqueo por fallo de en-

cendido (Apdo. 2.5);
- los componentes principales de la caldera no 

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

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

introduciendo un líquido anticongelante de 
buena calidad que no sea nocivo para la salud. 
Siga rigurosamente las instrucciones de su 
fabricante relativas al porcentaje que hay que 
aplicar en función de la temperatura mínima 
a la que se desea preservar la instalación. Debe 
prepararse una solución acuosa con clase de 
potencial contaminante del agua 2.

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

utilizando el accesorio que se vende por sepa-
rado (kit antihielo) y que está formado por una 
resistencia eléctrica, los cables de conexión y 
un termostato de control (leer atentamente las 
instrucciones de montaje que se encuentran en 
el embalaje del kit accesorio).

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

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

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

La garantía excluye daños debidos a la inter-
rupción del suministro eléctrico o al incumplimien-
to de las instrucciones anteriormente indicadas.

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

Leyenda:
 V - Conexión eléctrica
 G - Alimentación gas
 RU - Retorno de la unidad acumulador 

(opcional)
 MU - Ida de la unidad acumulador 

(opcional)
 RR - Rellenado de la instalación
 R - Retorno instalación
 M - Ida instalación

Nota: grupo de conexión (opcional)

Altura 
(mm)

Anchura 
(mm)

Profundidad 
(mm)
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1.2 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

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

газового и электропитания;
- к бойлеру постоянно подключено питание;
- бойлер не блокирован из-за неосуществлённого 

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

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

Минимальная температура -15°C. В том случае 
если бойлер устанавливается в таких местах, где 
температура опускается ниже -5°C и при недостат-
ке газового питания, или если бойлер блокируется 
из-за недостаточного зажигания, агрегат может не 
избежать замораживания.
Во избежание замораживания, придерживаться 
следующих правил:
- защищать от замораживания систему отопления, 

введя в эту систему антифриз хорошего качества, 
считающийся безвредным для здоровья. Не-
обходимо тщательно следовать инструкциям 
изготовителя, что касается необходимого про-
центного соотношения относительно минималь-
ной температуры, при которой должна быть со-
хранена установка. Необходимо приготавливать 
водный раствор второго возможного класса 
загрязнения воды 2.

Материалы, из которых изготовлена отопи-
тельная система бойлеров Immergas, устойчивы 
к антифризам на основе этиленовых и пропи-
леновых 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 сани-

тарной воды при помощи комплектующих 
деталей, предоставляемых по заказу (комплект 
против замораживания), который состоит из 
электрических нагревательных элементов, со-
ответствующей кабельной проводки и управ-
ляющего термостата (внимательно прочитать 
инструкции по установке, которые входят в 
упаковку комплекта).

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

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

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

Гарантией не покрываются убытки, вызванные 
прерыванием подачи электроэнергии и при несо-
блюдении вышеуказанных правил.

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

Условные обозначения:
 V - Подключение к электрической сети
 G - Подача газа
 RU - Возврат водонагревателя (опция)
 MU - Подача водонагревателя (опция)
 RR - Наполнение установки
 R - Возврат из отопительной системы
 M - Подача в отопительную систему

Примечание:  блок подключения 
(факультативно)

Высота  
(мм)

Ширина 
(мм)

Глубина  
(мм)
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ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНЖЕНЕРНЫМ 

СЕТЯМ
ГАЗ ВОДА УСТАНОВКА

G RR R M
3/4” 1/2” 3/4” 3/4”

1.2 MAIN DIMENSIONS.

1.3 ANTI-FREEZE PROTECTION.
Minimum temperature -5°C. Minimum 
temperature -5°C. The boiler is supplied with 
an anti/freeze function as standard that activates 
the pump and burner when the system water 
temperature in the boiler falls below 4°C.
The anti-freeze function is only guaranteed if:
- the boiler is correctly connected to gas and 

electricity power supply circuits;
- the boiler is powered constantly;
- the boiler is not in 'no ignition block' mode 

(Par. 2.5);
- the boiler essential components are not faulty.
In these conditions the boiler is protected against 
freezing to an ambient temperature of -5°C.

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

freezing by introducing a top quality anti-freeze 
liquid into this circuit, which is not noxious to 
health. The instructions of the manufacturer 
of this liquid must be followed scrupulously 
regarding the percentage necessary with 
respect to the minimum temperature at which 
the system must be kept. An aqueous solution 
must be made with potential pollution class of 
water 2.

The materials used for the central heating circuit 
of Immergas boilers resist ethylene and propylene 
glycol based antifreeze liquids (if the mixtures are 
prepared perfectly).
For life and possible disposal, follow the 
supplier's instructions.
- Protect the condensate drain trap and circuit 

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

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

power supply circuits;
- the main switch is on;
- the anti-freeze kit components are efficient.
In these conditions the boiler is protected against 
freezing to temperature of -15°C.

The warranty does not cover damage due to 
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 heating 
attachment pipes must be insulated.

Key:
 V - Electrical connection
 G - Gas supply
 RU - Cylinder unit return (optional)
 MU - Cylinder unit flow (optional)
 RR - System filling
 R - System return
 M - System flow

N.B.: connection group (optional)

Height 
(mm)

Width 
(mm)

Depth 
(mm)

781 440 240
CONNECTIONS

GAS WATER SYSTEM
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1.4 ПІДКЛЮЧЕННЯ
Підключення газу 
(Прилад категорії II 2H3+).
Наші котли призначені для роботи на природно-
му газі (G20) або на зрідженому газі. Підвідний 
трубопровід повинен бути рівний або вищий, 
ніж місце зєднання, перехід котла 3/4 "G. Перед 
підключення газу потрібно ретельно очистити 
всередині всі труби системи подачі палива, щоб 
видалити будь-яке сміття, яке може призвести 
до порушення нормальної роботи котла. Також 
перевірте, щоб газ відповідав тій марці, для якої 
котли призначені (читай на табличці котла). Якщо 
він відрізняється, потрібно адаптувати котел до 
іншого типу газу (див. конверсії устаткування у 
разі зміни газу). Крім того, важливо перевірити 
динамічний тиск в мережі (метан або зріджений 
нафтовий газ), який ви збираєтеся використову-
вати для потужності котла. Він повинен відпо-
відати нормі, бо якщо він є недостатнім, це може 
вплинути на потужність генератора, що призведе 
до незручностей для користувачів.
Переконайтеся, що під'єднання газового клапана 
є правильним. Підвідний трубопровід паливного 
газу повинен бути належним чином розрахованим 
відповідно до правил, що діють з метою забезпе-
чення правильного потоку газу до пальника навіть 
в умовах максимальної потужності генератора і 
забезпечувати нормальну роботу приладу (тех-
нічні дані). система під'єднання повинна відпо-
відати нормам.

Якість газу. Пристрій призначений для роботи з 
газовим паливом без домішок, в іншому випадку 
доцільно вставити відповідні фільтри на вході 
в пристрій для того, щоб забеспечити чистоту 
палива.
Баки для зберігання (якщо газ подається з ре-
зервуару зрідженого нафтового газу).
- Буває, що нові резервуари зрідженого нафтового 

газу можуть містити залишки інертного газу 
(азоту), які збіднюють подану суміш, що ви-
кликає анормалії в роботі апарата.

- Через склад суміші зрідженого нафтового газу 
протягом періоду зберігання в резервуарах 
можна виявити стратифікацію компонентів су-
міші. Це може призвести до зміни теплотворної 
здатності суміші,яка подається до приладу з 
подальшою зміною його продуктивності.

Гідравлічне підключення.
Попередження: перед підключенням до котла, 
щоб запобігти анулювання гарантії на первинний 
теплообмінник, ретельно промийте систему опа-
лення (труби, радіатори, і т.д..) зі спеціальними за-
собами для очищення або видалення окалини, які 
в змозі видалити будь-яке сміття, яке може при-
звести до порушення нормальної роботи котла.

Рекомендується провести хімічну обробку води 
в термічноїму апараті, у відповідності з техніч-
ними нормами, чинними в цілях захисту системи 
від накипу (наприклад, відкладення кальцію), 
утворення осаду та інших шкідливих відкладень.

Гідравличні з'єднання повинні бути виконані в 
раціональній манері, використовуючи під'єднання 
на кондукторі котла. Вивід запобіжного клапану 
котла повинен бути підключений до зливної во-
ронки. В іншому випадку, якщо зливний клапан 
повинен втручатися повені в кімнату, виробники 
котла не несе відповідальності.

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

Попередження: щоб зберегти якнайдовше життя 
та експлуатаційні характеристики пристрою, 
рекомендується встановлювати комплект 
"дозаторів поліфосфату" у разі, якщо вода має 
характеристики які можуть призвести до утво-
рення накипу.

Електричне підключення. Котел "Mini Eolo X 24 
3E" має ступінь захисту IPX5D для всього при-
строю. Електрична безпека гарантована тільки в 
разі, якщо пристрій добре з'єднаний з ефективною 
системою заземлення, яка виконана у відповід-
ності до діючих стандартів безпеки.

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

Також переконайтеся, що електрична система 
приміщення відповідає максимальній споживній 
потужності котла, зазначеній в табличці котла. 
Котли обладнані шнуром спеціального живлення 
типу "X" без 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 відключення 
від перенапруги III категорії. У разі заміни кабелю 
живлення звернутися до кваліфікованого фахівця 
(наприклад, до авторизованого технічного сервісу 
Immergas). Шнур живлення повинен відповідати 
заданому шляху (Мал. 1-3).
Якщо вам необхідно замінити запобіжник на 
платі управління, використовуйте запобіжники 
3,15 А швидкі. Для загального блоку живлення 
від мережі, не бажано використовувати адаптори, 
перехідники, трійники і подовжувачі.
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видалити будь-яке сміття, яке може призвести 
до порушення нормальної роботи котла. Також 
перевірте, щоб газ відповідав тій марці, для якої 
котли призначені (читай на табличці котла). Якщо 
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на кондукторі котла. Вивід запобіжного клапану 
котла повинен бути підключений до зливної во-
ронки. В іншому випадку, якщо зливний клапан 
повинен втручатися повені в кімнату, виробники 
котла не несе відповідальності.

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

Попередження: щоб зберегти якнайдовше життя 
та експлуатаційні характеристики пристрою, 
рекомендується встановлювати комплект 
"дозаторів поліфосфату" у разі, якщо вода має 
характеристики які можуть призвести до утво-
рення накипу.

Електричне підключення. Котел "Mini Eolo X 24 
3E" має ступінь захисту IPX5D для всього при-
строю. Електрична безпека гарантована тільки в 
разі, якщо пристрій добре з'єднаний з ефективною 
системою заземлення, яка виконана у відповід-
ності до діючих стандартів безпеки.

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

Також переконайтеся, що електрична система 
приміщення відповідає максимальній споживній 
потужності котла, зазначеній в табличці котла. 
Котли обладнані шнуром спеціального живлення 
типу "X" без вилки. Шнур живлення повинен бути 

ШНУР

підключений до мережі 220 В ± 10% / 50 Гц LN в 
залежності від полярності і заземлення , у 
такий мережі повинен бути вимикач відключення 
від перенапруги III категорії. У разі заміни кабелю 
живлення звернутися до кваліфікованого фахівця 
(наприклад, до авторизованого технічного сервісу 
Immergas). Шнур живлення повинен відповідати 
заданому шляху (Мал. 1-3).
Якщо вам необхідно замінити запобіжник на 
платі управління, використовуйте запобіжники 
3,15 А швидкі. Для загального блоку живлення 
від мережі, не бажано використовувати адаптори, 
перехідники, трійники і подовжувачі.
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1.4 BAĞLANTILAR.
Gaz bağlantısı 
(II2H3+ kategorisi cihaz).
Kombilerimiz metan gazı (G20) veya L.P.G. ile 
çalıştırılmak üzere imal edilmiştir. Beslenme 
borularının 3/4”G kombi bağlantılarına eşit 
ya da daha büyük olması gerekmektedir.Gaz 
bağlantısı yapılmadan evvel gaz hattı ve boruları 
içerisinde ileride kombinin veriminin düşmesine 
neden olabilecek tüm kalıntıların temizlenmesi 
gerekmektedir. Ana hattan dağıtılan gazın 
kombi için öngörülen türde olduğunu kontrol 
etmek gerekmektedir (kombi cihazı üzerinde 
yer alan etikete bakın). Farklılık olması halinde 
kombi üzerinde müdahale yapılarak diğer 
cins gaza uydurulması gerekir (gaz değişimi 
durumunda cihazların dönüşümüne bakın). 
Ayrıca yetersiz olması halinde jeneratörün 
gücünü etkileyebilecek ve kullanıcıya zorluklar 
yaratabilecek, kombinin beslenmesinde 
kullanılacak ağ dinamik basıncının da (doğalgaz 
veya G.P.L.) kontrol edilmesi gerekir.
G a z  m u s l u ğ u  b a ğ l a n t ı s ı n ı n  d o ğ r u 
gerçekleştiğinden emin olun. Yanıcı gaz sürücü 
borusu, jeneratör azami güç koşullarındayken 
dahi brülöre yeterli gazı iletebilmesi ve cihazın 
verimliliğini garantilemek için yürürlükteki 
talimatlar doğrultusunda boyutlandırılmalıdır. 
Bağlantı sisteminin yasal düzenlemelere uygun 
olması gerekmektedir.

Yanıcı gaz kalitesi. Cihaz yabancı madde 
ihtiva etmeyen saf yakıtla kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır; aksi halde, yakıtın saf hale 
getirilmesinin sağlanması amacıyla cihaza gerekli 
filtre sistemlerinin ilave edilmesi gerekmektedir.
Stok tankı (LPG deposundan beslenme 
halinde).
- Yeni LPG stok tanklarının durgun gaz kalıntıları 

(azot) ihtiva edebilir, bu durumda cihaza giden 
karışım azalarak işleyişte bozukluklara sebep 
olur.

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

Hidrolik bağlantısı.
Dikkat: kombi bağlantılarını yapmadan 
önce buğu yoğunluk modülü üzerine garanti 
hakkının yitirilmemesi için termik tesisatın 
(boru döşemeleri, ısıtıcı gövdeler, vs..) uygun 
temizlik maddeleri veya kombinin iyi çalışmasını 
engelliyebilecek olası artıkları yok edebilecek 
seviyedeki kireç çözücüler ile özenli bir şekilde 
yıkayın.

Yürürlükteki normlara göre, tesisat ve cihazı 
kireç birikimlerinden korumak için termik 
tesisatın suyuna kimyasal uygulamalar yapmak 
zorunludur.

Hidrolik bağlantılar, kombinin şablonu 
üzerindeki askılar kullanılarak mantıklı bir 
şekilde izlenmelidir. Kombinin güvenlik valfı 
tahliyesi bir tahliye hunisine bağlı olmalıdır. Aksi 
takdirde tahliye valfı, su taşkınına sebep olursa, 
kombi üreticisi sorumlu olmayacaktır.

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

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

Elektrik bağlantısı. “Mini Eolo X 24 3E” 
kombinin tamamının koruma sınıfı IPX5D'dir. 
Cihazın elektrik güvenliği yalnızca yürürlükteki 
güvenlik talimatlarının öngördüğünce izlenen, 
etkili bir topraklama tesisatına tamamen bağlı 
ise gerçekleşir.

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

Ayrıca, elektrik tesisatının, kombi üzerinde 
bulunan plakada belirtilen cihaz tarafından 
absorbe edilebilir azami kuvvete uygun olduğunu 
kontrol edin. Kombiler, “X” tipi prizsiz özel güç 
kaynağı kablolarına sahiptir. Giriş kablosunun, 
L – N kutuplarına ve  toprak hat bağlantısına 
riayet edilerek 230V ±10% / 50Hz bir tesisata 
bağlanması gerekmekte olup, söz konusu tesisat 
hattı üzerinde III. sınıf olarak adlandırılan 

çift kutuplu bir şalter yer almalıdır. Kablonun 
değiştirilmesi durumunda uzmanlaşmış bir 
teknisyene müracaat edin (mesela Immergas 
Teknik Hizmet Servisi). Güç kaynağı kablosunun 
belirtilmiş güzergahı takip etmesi gerekmektedir 
(Şek. 1-3).
Ayarlama kartı  üzerindeki sigortaların 
değiştirilmesi durumunda, 3,15A hızlı tip 
sigorta kullanın. Cihazın ana elektrik girişinin 
sağlanması amacıyla, hat bağlantısında 
adaptörler, üçlü prizler ya da uzatma kablolarının 
kullanılmasına müsaade edilmez.

GÜÇ KABLOSU

IN
ST

A
LA

D
O

R
U

SU
A

R
IO

EN
CA

RG
AD

O 
DE

 M
AN

TE
NI

M
IE

NT
O

1.4 CONEXIONES.
Conexión gas 
(Equipo de categoría II}2H3+).
Nuestras calderas están fabricadas para funcionar 
con gas metano (G20) o G.L.P. La tubería de 
alimentación debe ser igual o superior al racor 
de la caldera 3/4”G. Antes de realizar la conexión 
de gas limpie atentamente el interior de todos los 
conductos de la instalación de conducción del 
combustible para eliminar posibles residuos que 
podrían comprometer el buen funcionamiento 
de la caldera. Además, es necesario controlar si el 
gas de la red es el mismo que requiere la caldera 
(vea la placa de datos puesta en la caldera). Si no 
lo fuera, hay que adaptar la caldera para el otro 
tipo de gas (vea la conversión de los aparatos en 
caso de cambio de gas). También es importante 
controlar la presión del gas (metano o GLP) que 
se utilizará para alimentar la caldera, que deberá 
ser conforme, ya que una presión insuficiente 
puede afectar al rendimiento del generador y por 
lo tanto producir molestias al usuario.
Comprobar que la conexión de la llave del gas es 
correcta. Las dimensiones del tubo de entrada 
del gas deben ser conformes con las normativas 
vigentes para que el quemador reciba la cantidad 
de gas que necesita incluso cuando el generador 
funciona a la máxima potencia, de forma que se 
mantengan las prestaciones de la caldera (ver los 
datos técnicos). El sistema de conexión debe ser 
conforme con las normas.

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

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

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

Conexión hidráulica.
Atención: antes de realizar las conexiones de la 
caldera para no perder la garantía, en el inter-
cambiador primario lave cuidadosamente la in-
stalación térmica (tuberías, cuerpos calentadores, 
etc) con decapantes o desincrustantes capaces de 
eliminar los posibles residuos que podrían poner 
en peligro el buen 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 
demás depósitos nocivos.

Las conexiones hidráulicas deben ser efectuadas 
de forma racional, utilizando los puntos de cone-
xión indicados por la plantilla de la caldera. La 
descarga de la válvula de seguridad de la caldera 
se debe empalmar a un embudo de descarga. En 
caso contrario, si la válvula de descarga actuara 
e inundara el local, el fabricante de la caldera no 
será responsable de ello.

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

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

Conexión eléctrica. La caldera “Mini Eolo X 
24 3E” tiene un grado de protección IPX5D en 
todo el aparato. 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, re-
spetando la polaridad L-N y la conexión de tierra 

, la red debe disponer de desconexión omni-
polar con categoría de sobretensión clase III. Si 
debe sustituir el cable de alimentación diríjase a 
un técnico habilitado (por ejemplo el Servicio 
de asistencia técnica autorizado Immergas). El 
cable de alimentación debe respetar el recorrido 
previsto (Fig. 1-3).
En caso que se deban sustituir fusibles de red en 
la tarjeta de regulación, usar fusibles de 3,15 A 
rápidos. Para la alimentación general del aparato 
desde la red eléctrica, no está permitido el uso 
de adaptadores, tomas múltiples o alargadores.

CABLE DE ALIMENTACIÓN
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1.4 ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНЖЕНЕРНЫМ 
СЕТЯМ.

Подключение к газовой магистрали 
(Прибор категории II2H3+).
Наши бойлеры разработаны для работы на метане 
(G20) или на сжиженном нефтяном газе (СНГ). 
Диаметр подающей трубы должен быть большим 
или равным диаметру соединительного патрубка 
бойлера 3/4”G. Перед осуществлением подсоеди-
нения 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 помешать его 
правильному функционированию. Следует также 
убедиться в том, что газ в ней соответствует тому, 
для которого разработан бойлер (см. табличку 
номинальных данных, помещенную на панели 
бойлера). В противном случае следует произве-
сти модификацию бойлера для его адаптации к 
другому типу газа (см. “Модификация устройств 
в случае изменения типа газа”). Следует также 
замерить динамическое давление в магистрали 
(метана или сжиженного нефтяного газа), пред-
назначенной для питания бойлера, и убедиться 
в его соответствии требованиям, так как недо-
статочная величина давления может сказаться на 
мощности агрегата и привести к проблемам для 
пользователя.
Убедитесь в правильности подсоединения газо-
вого вентиля. Труба подачи горючего газа должна 
иметь размеры, соответствующие действующим 
нормативам, чтобы гарантировать требуемый 
расход газа, подаваемого на горелку, даже при 
максимальной мощности генератора, и обеспечи-
вать эксплуатационные характеристики агрегата 
(технические характеристики). Применяемые со-
единения должны соответствовать действующим 
нормам.

Качество горючего газа. Аппарат был изготовлен 
для работы на газе без загрязнений, в обратном 
случае, необходимо установить соответствующие 
фильтры перед установкой, с целью обеспечения 
чистоты горючего газа.
Накопительные резервуары (в случае питания 
от накопительной системы сжиженного газа).
- Может случиться, что новые накопительные 

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

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

Гидравлическое соединение.
Внимание: перед тем как произвести подсо-
единение бойлера, для сохранения гарантии 
первичного теплообменника, аккуратно очистить 
всю тепловую установку (трубопроводную сеть, 
нагревающие тела и т.д.) соответствующими де-
капирующими средствами или антинакипинами 
в состоянии удалить загрязнения, которые могут 
ухудшить работу котла. 

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

Гидравлические соединения должны быть про-
изведены рациональным путём, используя 
соединения на шаблоне бойлера. Выход предо-
хранительного клапана бойлера должен быть под-
ключён к сточной воронке. В противном случае, 
если срабатывание спускного клапана приведет к 
затоплению помещения, изготовитель бойлера не 
будет нести ответственность.

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

Внимание: чтобы обеспечить долгий срок работы 
бойлера, а также сохранить его характеристики 
и эффективность, рекомендуется установить 
комплект “дозатора полифосфатов” при ис-
пользовании воды, характеристики которой 
могут способствовать образованию известковых 
отложений.

Подключение к электрической сети. Бойлер 
“Mini Eolo X 24 3E” имеет класс защиты IPX5D. 
Электрическая безопасность агрегата обеспечи-
вается только при его подсоединении к контуру 
заземления, выполненному в соответствии 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.

Убедитесь также, что параметры электрической 
сети соответствуют максимальной потребляемой 
мощности, величина которой указана на табличке 
номинальных данных, помещенной на стенке бой-
лера. Бойлеры поставляются со шнуром электро-
питания “X” без вилки. Кабель электропитания 
должен быть включен в электрическую сеть напря-
жением 230 В ±10% и частотой 50 Гц с соблюдением 
полярности LN и заземления , на данной сети 
должен быть предусмотрен однопозиционный 
переключатель III категории перенапряжения. 
В случае замены кабеля питания обратиться 
к квалифицированному технику (например, к 
технику Авторизированного Сервисного центра 
Immergas). Кабель электропитания должен быть 
проложен в соответствии с указаниями (илл. 1-3).
В случае необходимости замены плавких предо-
хранителей на регулировочном блоке используйте 
быстродействующие предохранители на силу тока 
3,15A. При подсоединении бойлера к сети электро-
питания запрещается использовать переходники, 
шайбы, предназначенные одновременно для не-
скольких устройств, и удлинители.

СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

1.4 CONNECTIONS.
Gas connection 
(Appliance category II2H3+).
Our boilers are designed to operate with methane 
gas (G20) or LPG. Supply pipes must be the same 
as or larger than the 3/4”G boiler fitting. Before 
connecting the gas line, carefully clean inside 
all the fuel feed system pipes to remove any 
residue that could impair boiler efficiency. Also 
make sure the gas corresponds to that for which 
the boiler is prepared (see boiler data-plate). 
If different, the appliance must be converted 
for operation with the other type of gas (see 
converting appliance for other gas types). The 
dynamic gas supply (methane or LPG) pressure 
must also be checked according to the type used 
in the boiler, which must be in compliance, as 
insufficient levels can reduce generator output 
and cause malfunctions.
Ensure correct gas cock connection. The gas 
supply pipe must be suitably dimensioned 
according to current regulations in order to 
guarantee correct gas flow to the burner even 
in conditions of maximum generator output 
and to guarantee appliance efficiency (technical 
specifications). The coupling system must 
conform to standards.

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

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

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

Hydraulic connection.
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 de-scaling products to 
remove any deposits that could compromise 
correct boiler operation.

A chemical treatment of the thermal system 
water is required, in compliance with the 
technical standards in force, in order to protect 
the system and the appliance from deposits (e.g., 
lime scale), slurry or other hazardous deposits.

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

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

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

Electrical connection. The "Mini Eolo X 24 3E" 
boiler has an IPX5D protection rating for the 
entire appliance. Electrical safety of the appliance 
is reached only when it is correctly connected 
to an efficient earthing system as specified by 
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 a special “X” 
type power cable without plug. The power supply 
cable must be connected to a 230V ±10% / 50Hz 
mains supply respecting L-N polarity and earth 
connection ; this network must also have a 
multi-pole circuit breaker with class III over-
voltage category.  When replacing the power 
supply cable, contact a qualified technician (e.g. 
the Immergas After-Sales Technical Assistance 
Service). The power cable must be laid as shown 
(Fig. 1-3).
In the event of mains fuses replacement on the 
connection board, use a 3.15A quick-blow fuses. 
For the main power supply to the appliance, 
never use adapters, multiple sockets or extension 
leads.

POWER CABLE
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1.5 ПУЛЬТИ ДИСТАНЦІЙНОГО 
КЕРУВАННЯ І ТЕРМОСТАТИ 
НАВКОЛИШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА (ОПЦІЯ).

Котел призначений для застосування се-
редовищних термостатів або пультів дис-
танційного керування, які доступні в якості 
додаткового комплекту (Мал. 1-4).
Всі термостати Immergas можуть бути 
з'єднані тільки 2 дротами. Уважно прочитай-
те інструкції з установки та експлуатації, що 
містяться в комплекті приладдя.

• Цифровий хронотермостат On / Off. Хро-
нотермостат дозволяє:

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

 - встановити тижневий графік з чотирма 
включеннями та відключеннями в день;

 - вибрати бажаний варіант роботи серед 
різних можливих варіантів:

 - ручний режим (з регулюванням темпера-
тури).

 - автоматичний режим (з встановленою 
програмою).

 - вимушений автоматичний режимі (тим-
часова зміна температури в автоматичній 
програмі).

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

•  Дистанційне керування Amico RemotоV2 
(CARV2) з функцією кліматичного хроно-
термостата. Панель CARV2 дозволяє корис-
тувачеві, крім функцій, описаних вище, 
щоб тримати під контролем, і перш за все у 
ваших руках, всю важливу інформацію про 
роботу системи опалення та мати зручну 
можливість втручатись в раніше встановле-
ні параметри без необхідності приходити до 
місця, де встановлено обладнання Панель 
має прилад самодіагностики, який показує 
будь-які несправності котла. Кліматичний 
хронотермостат, вбудований в пульт дис-

танційного керування, дозволяє регулювати 
температуру навколишнього середовища з 
високою точністю і з великою економією на 
вартості обслуговування. Хронотермостат 
живиться безпосередньо від котла через 
ті ж два дроти, які використовуються для 
передачі даних між котлом і хронотермос-
татом.

Електричне з'єднання дистанційного 
пульта Amico RemotoV2 або хронотермостат 
On/Off 

(Опція). Наступні операції повинні прово-
дитися після відключення напруги живлення. 
хронотермостат або термостат повинен 
бути підключений до клем 40 і 41, усунувши 
перемичку X40 (Мал. 3-2). Переконайтеся, 
що контакт термостата Вкл / Викл (On/Off) 
є перемикачем "чистого"типу, тобто не зале-
жить від напруги мережі, в іншому випадку 
це може пошкодити електронні плати керу-
вання. Дистанційний пульт Amico RemotoV2 

повинен бути підключений до клем 40 і 41 
усунувши перемичку X40 на платі. Будьте 
обережні, щоб не переплутати полярність 
підключення (Мал. 3-2).

Важливо: у разі використання дистанційного 
пульта Amico RemotoV2 або будь-якого термо-
стата типу Вкл / Викл(On/Off) є обов'язковим 
підготувати дві окремі лінії у відповідності з 
діючими нормами щодо електричних уста-
новок. Ніякі труби котла ніколи не повинні 
використовуватися для заземлення елек-
тричних приладів, або телефону. Після того 
переконайтеся, що це не станеться до того, як 
відбудеться електричне підключення котла.

1.6 ДАТЧИК ЗОВНІШНЬОЇ 
ТЕМПЕРАТУРИ (ОПЦІЯ).

Котел призначений для застосування зовніш-
нього датчика (Мал. 1-5), який доступний в 
якості додаткового комплекту. Для позиці-
ювання зовнішнього датчика, зверніться до 
інструкції.
Датчик підключається безпосередньо до 
електричної системи котла і дозволяє авто-
матично зменшити максимальну темпера-
туру подачі в систему з ростом температури 
атмосферного повітря таким чином, щоб 
регулювати подачу тепла в залежності від 
зміни зовнішньої температури. Датчик 
температури зовнішнього повітря, якщо він 
підключений, працює постійно, незалежно 
від наявності або типу термостата, який вико-
ристовується. Кореляція між температурою 
потоку в системі і температурою зовнішнього 
повітря визначається положенням перемика-
ча на приладовій панелі котла, як показано 
на схемі (Мал. 1-6). Електричне підключення 
зовнішнього датчика має виконуватися за-
тисками 38 і 39 на електронній платі котла 
(Мал. 3-2).

Позиція налаштуваннятемператури 
нагріву  користувача
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1.5 UZAKTAN KUMANDALAR VE 
ODA KRONOTERMOSTATLARI 
(OPSIYONEL).

Kombi, opsiyonel setler olarak sunulan 
kronotermostatlar ve uzaktan kumandaların 
uygulanmasına elverişlidir (Şek. 1-4).
Tüm Immergas kronotermostatlar 2 tek tel 
ile bağlanabilirler. Aksesuar setinde yer alan 
kullanım ve montaj talimatlarını dikkatlice 
okuyun.

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

 - iki farklı ortam sıcaklık değeri ayarlama: biri 
gündüz (konfor sıcaklığı) ve biri gece (düşük 
sıcaklık);

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

 - bir çok olası seçenek arasından arzu edilen 
fonksiyonu seçme:

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

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

pil ile beslenir.
• Klimatik kronotermostat fonksiyonlu Amico 

Uzaktan KumandaV2 (CARV2). CARV2 paneli 
kullanıcıya, önceki noktada resmedilen 
işlevlerin yanı sıra, cihazın monte edildiği 
yere gitmeye gerek kalmadan ve hepsinden 
önemlisi el altından cihazın ve termik tesisatın 
işlevleri ile ilgili bilgileri kontrol altında 
tutmak ve daha önce ayarlanmış göstergelere 
rahatça müdahale edebilme olanağı verirler. 
Panel, kombinin olası işlev anormalliklerini 
ekranda görüntülemek için bir oto-teşhis ile 
donatılmıştır. Uzak panel üzerine yerleştirilmiş 
sıcaklık kronotermostatı,tesisatın gönderme 
sıcaklığını ısıtılacak ortamın gerçek ihtiyacına 
göre uyarlamaya izin vererek arzu edilen ortam 
sıcaklık değerini en yüksek hassasiyet ile elde 
eder ve böylelikle olası işletme masraflarından 
tasarruf sağlar. Kronotermostat, kombi ile 

kronotermostat arasında veri aktarımı sağlayan 
2 kablo ile direkt olarak kombiden beslenir.

Amico Uzaktan KumandaV2 elektrik bağlantısı 
veya Kronotermostat On/Off (Opsiyonel). 
Aşağıdaki operasyonlar cihazın gerilimi kesildikten 
sonra yapılmalıdır. Muhtemel termostat veya 
ortam kronotermostatı On/Off, X40 köprüsü 
kaldırılıp 40 ve 41 kablo kenetlerine bağlanır 
(şekil 3-2). On/Off termostat kablo uçlarının 
“temiz” tipte olmasına yani ağ geriliminden 
bağımsız olmasına dikkat edin, böyle olmaması 
halinde elektronik ayar kartı hasar görebilir. 
Muhtemel Amico Uzaktan KumandaV2 X40 
köprüsü kesilerek, elektronik kart üzerinde 40 
ve 41 slotlara bağlanır (Şek. 3-2).

Önemli: Amico Uzaktan KumandaV2, veya 
herhangi bir kronotermostat On/Off kullanılması 
halinde elektrik tesisatları konusundaki 
yürürlükte bulunan yasal düzenlemeler gereğince 
iki ayrı hat bulundurulması zorunluluğu 
mevcuttur.  Kombinin hiçbir boru veya 
hortumunun elektrik veya telefon toprak hattı 
olarak kullanılmasına müsaade edilemez. Bundan 
kombinin elektrik bağlantıları yapılmadan önce 
emin olunmalıdır.

1.6 DIŞ HAVA SENSÖRÜ (OPSIYONEL).
Kombi, bir opsiyonel set şeklinde bulunabilen 
dış hava sensörü (Şek. 1-5) aplikasyonuna 
göre hazırlanmıştır. Dış hava sensörünün 
yerleştirilmesi ile ilgili olarak kullanım 
talimatlarına bakın.
Kombinin elektrik tesisatına direkt olarak 
bağlanabilen bu sensör, çalışır vaziyetteki 
tesisata gönderilen sıcaklığı dış sıcaklık 
değişikliklerine uydurmak için dış sıcaklık 
arttığında tesisattaki maksimum gidiş sıcaklığını 
otomatik olarak azaltır. Dış sonra daima 
kullanılan oda kronotermostatının türünden 
veya mevcudiyetinden bağımsız olarak bağlı 
iken çalışır. Tesisatın gidiş sıcaklığı ve dış hava 
sıcaklığı arasındaki ilişki, kombinin paneli 
üzerinde bulunan selektörün pozisyonundan 
diyagramda sunulan eğrilere göre belirlenir (Şek. 
1-6). Dış hava sensörü elektrik bağlantısı 38 ve 39 
numaralı kablo kenetleri ile kombinin elektronik 
kartı üzerine yapılmalıdır (Şek. 3-2).

Kalorifer sıcaklığının kullanıcı tarafından 
ayarlanma konumu
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1.5 MANDOS REMOTOS Y 
CRONOTERMOSTATOS DE 
AMBIENTE (OPCIONAL).

La caldera está preparada para la aplicación de 
cronotermostatos de ambiente o de los mandos 
remotos que se entregan como kit opcional 
(Fig. 1-4).
Todos los cronotermostatos Immergas pueden 
ser conectados solamente con 2 cables. Leer 
atentamente las instrucciones para el montaje y 
el uso incluidas en el kit de accesorios.

• Cronotermostato digital On/Off. El cronoter-
mostato permite:

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

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

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

 - funcionamiento manual (con temperatura 
regulable).

 - funcionamiento automático (con programa 
configurado).

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

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

• Dispositivo Mando Amigo RemotoV2 (CARV2) 
con funcionamiento de cronotermóstato 
climático. Con el panel del CARV2, además 
de las funciones ilustradas anteriormente, el 
usuario puede controlar y tener al alcance de 
la mano todas las informaciones importantes 
relativas al funcionamiento del equipo y de 
la instalación térmica, pudiendo intervenir 
cómodamente en los parámetros configurados 
con anterioridad, sin tener que moverse del 
lugar en el que se instaló el aparato. El panel está 
provisto de dispositivo de auto-diagnóstico que 
permite visualizar en la pantalla las anomalías 
de funcionamiento de la caldera. El cronoter-
mostato climático instalado en el panel remoto 

permite regular la temperatura de ida de la 
instalación en función de la exigencia real del 
ambiente que hay que calentar, para obtener 
el valor de temperatura ambiente deseado 
con precisión y consecuentemente un ahorro 
evidente en el costo de gestión. El cronotermo-
stato es alimentado directamente por la caldera 
mediante los 2 mismos cables que transmiten 
datos entre la caldera y el cronotermostato.

Conexión eléctrica Mando Amigo RemotoV2 
o cronotermostato On/Off (Opcional). Las 
operaciones indicadas a continuación deben ser 
efectuadas después de haber quitado tensión al 
aparato. El posible termostato o cronotermóstato 
de ambiente On/Off debe ser conectado a los bor-
nes 40 y 41 eliminando el puente X40 (Fig. 3-2). 
Compruebe que el contacto del termostato On/
Off sea del tipo “limpio”, es decir independiente 
de la tensión de red. En caso contrario, la tarjeta 
electrónica de regulación se dañaría. El posible 
Comando Amico RemotoV2 debe ser conectado 
a los bornes 40 y 41 eliminando el puente X40 
en la tarjeta electrónica prestando atención a no 
invertir la polaridad en las conexiones, (Fig. 3-2).

Importante: si se utiliza el Comando Amico 
RemotoV2 o cualquier cronotermostato On/Off, 
es obligatorio instalar dos líneas separadas en 
conformidad con las normas vigentes acerca 
de las instalaciones eléctricas. Ninguna tubería 
unida a la caldera debe servir de toma de tierra de 
la instalación eléctrica o telefónica. Comprobar 
este aspecto antes de conectar eléctricamente 
la caldera.

1.6 SONDA EXTERNA (OPCIONAL).
La caldera está preparada para que se aplique la 
sonda externa (Fig. 1-5) que está disponible come 
kit opcional. Para colocar la sonda externa con-
sulte el manual de instrucciones correspondiente.
La sonda se puede conectar directamente a la 
instalación eléctrica de la caldera y permite 
disminuir automáticamente la temperatura 
máxima de ida a la instalación, con el aumento 
de la temperatura externa, para regular así el calor 
suministrado a la instalación, en función de la 
variación de la temperatura externa. La sonda 
externa funciona siempre cuando está conectada, 
independientemente de la presencia o del tipo de 
cronotermostato ambiente usado. La correlación 
entre la temperatura de ida de la instalación y 
la temperatura externa, está determinada por 
la posición del selector ubicado en el panel de 
control de la caldera, según las curvas represen-
tadas en el diagrama (Fig. 1-6). La sonda externa 
se debe conectar a los bornes 38 y 39 de la tarjeta 
electrónica de la caldera (Fig. 3-2).

Posición de la regulación de la temperatura  
de calentamiento para el usuario.

УС
ТА

Н
О

ВЩ
И

К
П

О
Л

ЬЗ
О

ВА
ТЕ

Л
Ь

РЕ
М

О
Н

ТН
И

К

1.5 ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И 
ХРОНОТЕРМОСТАТ ПОМЕЩЕНИЯ 
(ФАКУЛЬТАТИВНО).

Бойлер предусмотрен для подключения хро-
нотермостатов помещения и дистанционного 
управления, которые доступны в факультативном 
комплекте (илл. 1-4).
Все хронотермостаты Immergas подсоединяются 2 
проводами. Прочитать внимательно инструкцию 
по установке и эксплуатации оснащённую с дан-
ным комплектом.

• Цифровой хронотермостат Вкл/Выкл Хронотер-
мостат позволяет:

 - установить два значения окружающей среды: 
один для дня (комфортная температура) и 
один для ночи (пониженная температура);

 - устанавливать недельную программу с четырь-
мя ежедневными включениями и выключени-
ями;

 - выбрать желаемый режим работы среди раз-
личных вариантов:

 - ручной режим (с регулируемой температурой).
 - автоматический режим (с установленной про-

граммой).
 - принудительный автоматический режим (с 

временным изменением температуры авто-
матической программы).

 Хронотермостат питается от 2 щелочных бата-
реек 1,5 В типа LR 6.

• Дистанционное Управление AmicoV2 (CARV2) 
с работой климатического хронотермостата. 
Панель CARV2 позволяет пользователю кроме 
вышеуказанных функций, иметь под контро-
лем, а главное под рукой, всю необходимую 
информацию относительно работы агрегата 
и термической установки с возможностью 
заменить в любой момент предварительно 
введённые параметры, не перемещаясь при 
этом туда, где был установлен агрегат. Панель 
оснащена самоконтролем, который отображает 
на дисплее все возможные неполадки работы 
бойлера. Климатический хронотермостат 
встроен в панель дистанционного управления 
и позволяет регулировать температуру подачи 

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

Электрическое подключение Дистанционного 
Управления AmicoV2 или хронотермостата Вкл/
Выкл (Факультативно). Нижеописанные операции 
должны бать произведены, после отключения 
напряжения от агрегата. Термостат или хроно-
термостат помещения Вкл/Выкл подключается к 
клеммам 40 и 41, удаляя перемычку X40 (Илл. 3-2). 
Убедиться, что контакт термостата Вкл/Выкл «су-
хого» типа, то есть не зависит от напряжения сети, 
в противном случае получит ущерб электронный 
блок регулирования. Если подключается Дистан-
ционное Управление AmicoV2, необходимо под-
ключить его к клеммам 40 и 41, удаляя перемычку 
X40 на электронной плате, следует уделить особое 
внимания, чтобы не перепутать полярность со-
единений (Илл. 3-2).

Важно: в случае использования Дистанционного 
управления AmicoV2 или любого другого хронотер-
мостата Вкл/Выкл, необходимо предоставить две 
отдельных линии, согласно действующим норма-
тивным требованиям, касающихся электрических 
установок. Все трубы бойлера никогда не должны 
использоваться, как клеммы заземления электро-
проводки или телефонной линии. Убедиться в 
этом перед электрическим подключением бойлера.

1.6 ВНЕШНИЙ ПРОБНИК 
(ФАКУЛЬТАТИВНО).

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.
Настоящий зонд подсоединяется непосредственно 
к бойлеру и позволяет автоматически уменьшать 
максимальную температуру подачи водопрово-
дной воды при повышении внешней температуры, 
таким образом, тепло поставляемое установкой 
зависит от внешней температуры Внешний датчик 
действует всегда, вне зависимости от наличия и от 
вида подключенного хронотермостата помещения. 
Соотношение между температурой подаваемой 
воды на установку и внешней температурой, 
определяется положением рукоятки на приборном 
щитке бойлера, согласно кривым, указанным на 
диаграмме (Илл. 1-6). Электрическое подключение 
зонда должно происходить с помощью клеммов 38 
и 39 на электрической плате бойлера (Илл. 3-2).

Положение регулятора пользователя 
температуры отопления.

1.5 REMOTE CONTROLS AND 
ROOM CHRONO-THERMOSTATS 
(OPTIONAL).

The boiler is prepared for the application of room 
chrono-thermostats or remote controls, which 
are available as optional kits (Fig. 1-4).
All Immergas chrono-thermostats are connected 
with 2 wires only. Carefully read the user and 
assembly instructions contained in the accessory 
kit.

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

 - set two room temperature value: one for day 
(comfort temperature) and one for night 
(lower temperature);

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

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

 - manual mode (with adjustable temperature).
 - automatic mode (with set programme).
 - forced automatic mode (momentarily 

changing the temperature of the automatic 
programme).

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

• Comando Amico Remoto Remote Control 
DeviceV2 (CARV2) with climate chrono-
thermostat function. In addition to the 
functions described in the previous point, the 
CARV2 panel enables the user to control all the 
important 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 panel is provided with self-diagnosis to 
display any boiler functioning anomalies. 
The climate chrono-thermostat incorporated 
into the remote panel enables the system flow 
temperature to be adjusted to the actual needs 
of the room being heated, in order to obtain 
the desired room temperature with extreme 
precision and therefore with evident saving in 

running costs. The chrono-thermostat is fed 
directly by the boiler by means of the same 2 
wires used for the transmission of data between 
boiler and chrono-thermostat.

Comando Amico Remoto Remote ControlV2 
or On/Off chrono-thermostat electrical 
connections (Optional). The operations 
described below must be performed after having 
removed the voltage from the appliance. Any 
thermostat or On/Off environment chrono-
thermostat must be connected to clamps 40 and 
41 eliminating jumper X40 (Fig. 3-2). Make sure 
that the On/Off thermostat contact is “dry”, i.e. 
independent of the mains supply, otherwise the 
P.C.B. would be damaged. Any Comando Amico 
Remoto remote controlV2 must be connected to 
clamps 40 and 41 eliminating jumper X40 on the 
circuit board, paying attention not to invert the 
connections (Fig. 3-2).

Important: if the Remote Friend Control, remote 
controlV2 or any other On/Off chrono-thermostat 
is used arrange two separate lines in compliance 
with current regulations regarding electrical 
systems. No boiler pipes must ever be used to 
earth the electric system or telephone lines. 
Ensure elimination of this risk before making 
the boiler electrical connections.

1.6 EXTERNAL PROBE (OPTIONAL).
The boiler is designed for the application of the 
Room Thermostat (Fig. 1-5) which is available as 
an optional kit. Refer to the relative instruction 
sheet for positioning of the external probe.
The probe can be connected directly to the boiler 
electrical system and allows the max. system 
flow temperature to be automatically decreased 
when the external temperature increases, in 
order to adjust the heat supplied to the system 
according to the change in outdoor temperature. 
The external probe always acts when connected 
independently from the presence or type of room 
thermostat used. The correlation between system 
flow temperature and outdoor temperature 
is determined by the position of the selector 
switch on the boiler control panel according to 
the curves shown in the diagram (Fig. 1-6). The 
electric connection of the external probe must be 
made on clamps 38 and 39 on the boiler P.C.B. 
(Fig. 3-2).

Position of the central heating temperature 
user adjustment
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1.7 ДИМОВІ СИСТЕМИ IMMERGAS.
Компанією Immergas постачаються, окремо від 
котлів, різноманітні пропозиції для монтажу 
впусків і випусків для забору повітря та відведення 
димових газів, без яких робота котла неможлива.

Увага: котел повинен бути встановлений тільки 
в поєднанні з оригінальним приладом всмокту-
вання повітря і виводу диму Immergas, як це 
передбачено законом. Цей димар можна розпіз-
нати за спеціальними розпізнавальним знаком 
та надписом: "не для конденсаційних котлів".

Трубопроводи для відведення димових газів не 
повинні перебувати у контакті з легкозаймистими 
матеріалами або поблизу від них, крім того, вони 
не повинні пересікати будівельні конструкції або 
стіни з легкозаймистих матеріалів.

Див.наступні параграфи, щоб детально ознайоми-
тися з наявними комплектами.

Розташування ущільнень з двома кромками. Для 
правильного позиціювання ущільнення на ліктях 
і подовженнях, ви повинні слідувати занапрямком 
установки (Мал. 1-7).

• Коефіцієнт опоруі еквівалентні довжини Ко-
жен компонент димоходу має свій коефіцієнт 
опору, отриманий з експериментальних даних 
і показаний в наступній таблиці. Коефіцієнт 
опору окремих компонентів не залежить від типу 
котла, на якому він встановлений, і є величиною 
безрозмірною. Натомість він залежить від тем-
ператури рідини, яка проходить всередині труби 
і змінюється в залежності від всмоктування 
повітря або викиду вихлопних газів. Кожен окре-
мий компонент має опір, відповідно до певної 
довжини в метрах труби такого ж діаметру, так 
званої еквівалентної довжини, одержуваної від 
співвідношення між відносними факторами опо-
ру. Всі котли мають максимальний коефіцієнт 
опору, отриманий експериментально і рівний 
100. Максимальний коефіцієнт опору відповідає 
допустимому опіру, який спостерігається при 
максимально допустимій довжині труби з усіма 
типами Комплекту роз'ємів. Збір цієї інформації 
дозволяє виконувати розрахунки для перевірки 
можливості реалізації найрізноманітніших кон-
фігурацій димоходів.

• З'єднання труб при подовжуванні Для встанов-
лення подовжування при з'єднанні з іншими 
елементами димаря, виконайте такі дії: вставте 
концентричну трубу або концентричний 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 концен-
тричної труби, зважайте на те, що внутрішня 
труба повинна завжди виступати на 5 мм від зо-
внішнього каналу.

Встановлення мембрани.
Попередження: залежно від моделі котла (пере-
вірити тип встановленого вентилятора), ви-
користовувати відповідну мембрану.

Для правильної роботи котла повинна бути 
встановлена мембрана на виході з герметичної 
камери і перед трубою всмоктування- вихлопу. 
Вибір відповідної мембрани відбувається в залеж-
ності від типу трубопроводу і його максимальног 
подовження: цей розрахунок можна виконати з 
використанням наступних таблиць:

ПРИТІТКА: мембрани поставляються разом з 
котлом.

Умовні позначення:
 1 - Концентрична 

димова мембрана
 2 - Димова мембрана 

розділена

Мембрана
(див. 1 мал. 1-8)

 Горизонтальний протяг 
труби в метрах Ø 60/100 

Ø 85 від 0 до 0,5
Ø 83 від 2,2 до 3,2

БЕЗ МЕМБРАНИ понад 3,2

Мембрана
(див. 1 мал. 1-8)

 Вертикальній протяг труби в 
метрах Ø 60/100

Ø 85 Від 0 до 2,2
Ø 83 Від 2,2 до 3,7

БЕЗ МЕМБРАНИ Понад 3,7

Мембрана
(див. 1 мал. 1-8)

Горизонтальний протяг труби 
в метрах Ø 80/125 

Ø 85 від 0 до 0,5
Ø 83 від 0,5 до 4,6

БЕЗ МЕМБРАНИ Понад 4,6

Мембрана
(див. 1 мал. 1-8)

Вертикальний протяг труби в 
метрах Ø 80/125 

Ø 85 від 0 до 5,4
Ø 83 від 5,4 до 9,5

БЕЗ МЕМБРАНИ понад 9,5

Мембрана
(див. 2 мал. 1-8)

Протяг трубопроводу в ме-
трах Ø 80 з двух частин

всмоктування вихлопи
Ø 20,5 Від 0,5 до 15 1
Ø 15 Від 15 до 35 1

Мембрана
(див. 1 мал. 1-8)

Протяг труби в метрах Ø 80 з 
двох частин

всмоктування вихлопи
Ø 20,5 1 від 0,5 до 8
Ø 15 1 Від 8 до 16

БЕЗ МЕМБРАНИ 1 Понад16

Мембрана
(Мал. 1-9)

Розширення труби в метрах 
Ø 60/100 горизонтальний

Ø 40 Від 0 до 0.5
Ø 41.5 Від 0.5 до 1.5

БЕЗ МЕМБРАНИ Понад 1.5

Мембрана
(Мал. 1-9)

Розширення труби в метрах 
Ø 60/100 Вертикальний

Ø 40 Від 0 до 2.2
Ø 41.5 Від 2.2 до 3.2

БЕЗ МЕМБРАНИ Понад3.2

Мембрана
(Мал. 1-9)

* Розширення в метрах 
горизонтальної труби Ø 80 з 

двома вигинами
Ø 40 Від 0 до 17

Ø 41.5 Від 17 до 24
БЕЗ МЕМБРАНИ Понад24

Мембрана
(Мал. 1-9)

* Розширення в метрах 
трубовод Ø 80 вертикаль-

ний без вигинів
Ø 40 Від0 до 22

Ø 41.5 Від 22 до 29
БЕЗ МЕМБРАНИ Понад 29

Мембрана
(Мал. 1-9)

Розширення труби в метрах 
Ø 80/125 горизонтальний

Ø 40 Від 0 до 0.5
Ø 41.5 Від 0.5 до 3.3

БЕЗ МЕМБРАНИ понад 3.3

Мембрана
(Мал. 1-9)

Розширення труби в метрах 
Ø 80/125 Вертикальний

Ø 40 Від0 або 5.4
Ø 41.5 Від 5.4 до 8.1

БЕЗ МЕМБРАНИ Понад 8.1

МЕМБРАНА

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

ПОТУЖНІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА:
33Вт / 39Вт (Мал. 1-9).

ПОТУЖНІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА: 30Вт  
(Мал. 1-8).

1.7 ДИМОВІ СИСТЕМИ IMMERGAS.
Компанією Immergas постачаються, окремо від 
котлів, різноманітні пропозиції для монтажу 
впусків і випусків для забору повітря та відведення 
димових газів, без яких робота котла неможлива.

Увага: котел повинен бути встановлений тільки 
в поєднанні з оригінальним приладом всмокту-
вання повітря і виводу диму Immergas, як це 
передбачено законом. Цей димар можна розпіз-
нати за спеціальними розпізнавальним знаком 
та надписом: "не для конденсаційних котлів".

Трубопроводи для відведення димових газів не 
повинні перебувати у контакті з легкозаймистими 
матеріалами або поблизу від них, крім того, вони 
не повинні пересікати будівельні конструкції або 
стіни з легкозаймистих матеріалів.

Див.наступні параграфи, щоб детально ознайоми-
тися з наявними комплектами.

Розташування ущільнень з двома кромками. Для 
правильного позиціювання ущільнення на ліктях 
і подовженнях, ви повинні слідувати занапрямком 
установки (Мал. 1-7).

• Коефіцієнт опоруі еквівалентні довжини Ко-
жен компонент димоходу має свій коефіцієнт 
опору, отриманий з експериментальних даних 
і показаний в наступній таблиці. Коефіцієнт 
опору окремих компонентів не залежить від типу 
котла, на якому він встановлений, і є величиною 
безрозмірною. Натомість він залежить від тем-
ператури рідини, яка проходить всередині труби 
і змінюється в залежності від всмоктування 
повітря або викиду вихлопних газів. Кожен окре-
мий компонент має опір, відповідно до певної 
довжини в метрах труби такого ж діаметру, так 
званої еквівалентної довжини, одержуваної від 
співвідношення між відносними факторами опо-
ру. Всі котли мають максимальний коефіцієнт 
опору, отриманий експериментально і рівний 
100. Максимальний коефіцієнт опору відповідає 
допустимому опіру, який спостерігається при 
максимально допустимій довжині труби з усіма 
типами Комплекту роз'ємів. Збір цієї інформації 
дозволяє виконувати розрахунки для перевірки 
можливості реалізації найрізноманітніших кон-
фігурацій димоходів.

• З'єднання труб при подовжуванні Для встанов-
лення подовжування при з'єднанні з іншими 
елементами димаря, виконайте такі дії: вставте 
концентричну трубу або концентричний 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 концен-
тричної труби, зважайте на те, що внутрішня 
труба повинна завжди виступати на 5 мм від зо-
внішнього каналу.

Встановлення мембрани.
Попередження: залежно від моделі котла (пере-
вірити тип встановленого вентилятора), ви-
користовувати відповідну мембрану.

Для правильної роботи котла повинна бути 
встановлена мембрана на виході з герметичної 
камери і перед трубою всмоктування- вихлопу. 
Вибір відповідної мембрани відбувається в залеж-
ності від типу трубопроводу і його максимальног 
подовження: цей розрахунок можна виконати з 
використанням наступних таблиць:

ПРИТІТКА: мембрани поставляються разом з 
котлом.

Умовні позначення:
 1 - Концентрична 

димова мембрана
 2 - Димова мембрана 

розділена

Мембрана
(див. 1 мал. 1-8)

 Горизонтальний протяг 
труби в метрах Ø 60/100 

Ø 85 від 0 до 0,5
Ø 83 від 2,2 до 3,2

БЕЗ МЕМБРАНИ понад 3,2

Мембрана
(див. 1 мал. 1-8)

 Вертикальній протяг труби в 
метрах Ø 60/100

Ø 85 Від 0 до 2,2
Ø 83 Від 2,2 до 3,7

БЕЗ МЕМБРАНИ Понад 3,7

Мембрана
(див. 1 мал. 1-8)

Горизонтальний протяг труби 
в метрах Ø 80/125 

Ø 85 від 0 до 0,5
Ø 83 від 0,5 до 4,6

БЕЗ МЕМБРАНИ Понад 4,6

Мембрана
(див. 1 мал. 1-8)

Вертикальний протяг труби в 
метрах Ø 80/125 

Ø 85 від 0 до 5,4
Ø 83 від 5,4 до 9,5

БЕЗ МЕМБРАНИ понад 9,5

Мембрана
(див. 2 мал. 1-8)

Протяг трубопроводу в ме-
трах Ø 80 з двух частин

всмоктування вихлопи
Ø 20,5 Від 0,5 до 15 1
Ø 15 Від 15 до 35 1

Мембрана
(див. 1 мал. 1-8)

Протяг труби в метрах Ø 80 з 
двох частин

всмоктування вихлопи
Ø 20,5 1 від 0,5 до 8
Ø 15 1 Від 8 до 16

БЕЗ МЕМБРАНИ 1 Понад16

Мембрана
(Мал. 1-9)

Розширення труби в метрах 
Ø 60/100 горизонтальний

Ø 40 Від 0 до 0.5
Ø 41.5 Від 0.5 до 1.5

БЕЗ МЕМБРАНИ Понад 1.5

Мембрана
(Мал. 1-9)

Розширення труби в метрах 
Ø 60/100 Вертикальний

Ø 40 Від 0 до 2.2
Ø 41.5 Від 2.2 до 3.2

БЕЗ МЕМБРАНИ Понад3.2

Мембрана
(Мал. 1-9)

* Розширення в метрах 
горизонтальної труби Ø 80 з 

двома вигинами
Ø 40 Від 0 до 17

Ø 41.5 Від 17 до 24
БЕЗ МЕМБРАНИ Понад24

Мембрана
(Мал. 1-9)

* Розширення в метрах 
трубовод Ø 80 вертикаль-

ний без вигинів
Ø 40 Від0 до 22

Ø 41.5 Від 22 до 29
БЕЗ МЕМБРАНИ Понад 29

Мембрана
(Мал. 1-9)

Розширення труби в метрах 
Ø 80/125 горизонтальний

Ø 40 Від 0 до 0.5
Ø 41.5 Від 0.5 до 3.3

БЕЗ МЕМБРАНИ понад 3.3

Мембрана
(Мал. 1-9)

Розширення труби в метрах 
Ø 80/125 Вертикальний

Ø 40 Від0 або 5.4
Ø 41.5 Від 5.4 до 8.1

БЕЗ МЕМБРАНИ Понад 8.1

МЕМБРАНА

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

ПОТУЖНІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА:
33Вт / 39Вт (Мал. 1-9).

ПОТУЖНІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА: 30Вт  
(Мал. 1-8).
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1.7 IMMERGAS DUMAN SISTEMLERI.
Immergas, kombiden ayrı olarak, duman 
tahliyesi ve hava emiş uçlarının yerleştirilmesi 
için farklı çözümler üretir ki bunlar olmaksızın 
kombi çalışamaz.

Dikkat: kombi, standartların gerektirdiği 
şekilde, yalnızca orijinal Immergas hava emiş 
ve duman tahliye düzeneği ile birlikte monte 
edilmelidir. Her boru notlarda bahsi geçen 
tanıtıcı ve ayırıcı uygun bir işaret tarafından 
tanınır: “yoğuşmalı kombiler için değil”.

Duman tahliye borularının yanıcı ve parlayıcı 
maddelerle temas halinde veya yakınında 
bulunmamaları ayrıca yanıcı maddelerden 
mamul duvarlar veya yapıların içinden 
geçmemeleri gerekmektedir.

Müsait setlerin detaylı tanımlamaları için izleyen 
paragraflara bakın.

Çift dudaklı contaların yerleştirilmeleri. Çift 
dudaklı contaların dirsek ve uzatmalar üzerine 
doğru bir şekilde yerleştirilebilmeleri için montaj 
yönünde izlenmesi gerekir(Şek. 1-7).

• Eşdeğer Mukavemet ve uzunluk faktörleri. 
Duman bacasının her parçası deneylere dayanan 
ve bir sonraki tabelaya taşınmış bir Mukavemet 
Faktörüne sahiptir Her bir parçanın Mukavemet 
Faktörü üzerine monte edildiği kombiden 
bağımsız ve birimi olmayan bir değerdir. 
Borunun içinden geçen akışkanların sıcaklığına 
bağlıdır ve hava emiş veya duman tahliyesine 
kullanıma göre değişir. Her bir parça, ilgili 
Dayanıklılık Faktörleri arasındaki ilişkiden elde 
edilen, boru ile aynı çapta olan metre bazındaki 
bir uzunluğa karşılık gelen bir dayanıklılığa 
sahiptir, eşdeğer uzunluk olarak anılır. Tüm 
kombiler deneyler ile elde edilebilen 100'e eşit bir 
Mukavemet Faktörüne sahiptirler. Kabul edilebilir 
azami Mukavemet Faktörü, her tipteki Terminal 
kitleri borularına ait kabul edilebilir azami 
uzunlukların karşılaştığı mukavemete karşılık 
gelirler. Bu bilgiler, çok sayıda farklı duman bacası 
konfigürasyonu imkanının değerlendirilmesi için 
gerekli hesapların yapılmasını sağlar.

• Uzatma borularının birleştirme contaları. 
Duman bacalarının diğer elemanlarına olası 
bağlantılı uzatma yerleştirmeleri için izleyen 
müdahaleleri uygulamak gerekir: eşmerkezli 
boru ya da eşmerkezli dirseğin erkek tarafından 
(düz) bir evvelki parçanın dişi tarafına (contalı 
taraf) bağlayın, bu meyanda gereken pulu 
takmış olduğunuzdan emin olun, bu suretle 
tutuş ve seti oluşturan aksamın birleştirilmesi 
sağlanmış olacaktır.

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

Diyafram montajı.
Dikkat: kombi modeline göre (kurulu fan türünü 
kontrol ederek), uygun diyaframlar kullanın.

Kombinin doğru çalışması için kapalı haznenin 
çıkışında, tahliye ve emiş kanallarından önce 
bir diyafram yerleştirilmesi gerekir. Uygun 
diyafram seçiminde kanal bağlantıları ile 
bunların azami uzunluklarının göz önüne 
alınması gerekmektedir: Bu hesaplama aşağıdaki 
tablolardan yararlanılarak yapılabilir :

Not: diyaframlar seride kombi ile birlikte 
sunulurlar.

Lejant:
 1 - Eşmerkezli atık 

gaz borusu 
diyaframı

 2 - Paralel atık gaz 
borusu diyaframı

Diyafram
(ref. 1 şek. 1-8)

Metre cinsinden Ø 60/100 
yatay kanal uzantısı

Ø 85 0 a'den 0,5'ye
Ø 83 0,5 a'den 1,5'ye

KULLANILMADAN 1,5'den fazla

Diyafram
(ref. 1 şek. 1-8)

Metre cinsinden Ø 60/100 
düşey kanal uzantısı

Ø 85 0 a'den 2,2'ye
Ø 83 2,2 a'den 3,7'ye

KULLANILMADAN 3,7'den fazla

Diyafram
(ref. 1 şek. 1-8)

Metre cinsinden Ø 80/125 
yatay kanal uzantısı

Ø 85 0 a'den 0,5'ye
Ø 83 0,5 a'den 4,6'ye

KULLANILMADAN 4,6'den fazla

Diyafram
(ref. 1 şek. 1-8)

Metre cinsinden Ø 80/125 
düşey kanal uzantısı

Ø 85 0 a'den 5,4'ye
Ø 83 5,4 a'den 9,5'ye

KULLANILMADAN 9,5'den fazla

Diyafram
(ref. 2 şek. 1-8)

Metre cinsinden Ø 80 
paralel kanal uzantısı
emiş tahliye

Ø 20,5 0,5 a'den 15'ye 1
Ø 15 15 a'den 35'ye 1

Diyafram
(ref. 2 şek. 1-8)

Metre cinsinden Ø 80 
paralel kanal uzantısı
emiş tahliye

Ø 20,5 1 0,5 a'den 8'ye
Ø 15 1 8 a'den 16'ye

KULLANILMADAN 1 16'den fazla

Diyafram
(şek. 1-9)

Metre cinsinden Ø 60/100 
yatay kanal uzantısı

Ø 40 0 ile 0.5 arasında
Ø 41.5 0.5 ile 1.5 arasında

KULLANILMADAN 1.5'in üzerinde

Diyafram
(şek. 1-9)

Metre cinsinden Ø 60/100 
düşey kanal uzantısı

Ø 40 0 ile 2.2 arasında
Ø 41.5 2.2 ile 3.2 arasında

KULLANILMADAN 3.2'in üzerinde

Diyafram
(şek. 1-9)

*Metre cinsinden iki 
dirsekli Ø 80 yatay kanal 

uzantısı
Ø 40 0 ile 17 arasında

Ø 41.5 17 ile 24 arasında
KULLANILMADAN 24'in üzerinde

Diyafram
(şek. 1-9)

*Metre cinsinden 
Dirseksiz Ø 80 dikey kanal 

uzantısı
Ø 40 0 ile 22 arasında

Ø 41.5 22 ile 29 arasında
KULLANILMADAN 29'in üzerinde

Diyafram
(şek. 1-9)

Metre cinsinden Ø 80/125 
yatay kanal uzantısı

Ø 40 0 ile 0.5 arasında
Ø 41.5 0.5 ile 3.3 arasında

KULLANILMADAN 3.3'in üzerinde

Diyafram
(şek. 1-9)

Metre cinsinden Ø 80/125 
düşey kanal uzantısı

Ø 40 0 ile 5.4 arasında
Ø 41.5 5.4 ile 8.1 arasında

KULLANILMADAN 8.1'in üzerinde

DİYAFRAM

* Bu maksimum uzunluk değerleri, borunun 1 
metrelik tahliye kısmı ve geri kalanı emişte olan 
kısmı olarak değerlendirilmiştir.

FAN GÜCÜ:
33W / 39W (Şek. 1-9).

FAN GÜCÜ: 30W (Şek. 1-8).
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1.7 SISTEMAS DE TOMA DE AIRE Y DE 
EVACUACIÓN DE HUMOS IMMERGAS.

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

Atención: la caldera sólo puede ser instalada 
conjuntamente con un dispositivo de aspiración 
de aire y de evacuación de humos que sea origi-
nal Immergas como prevé la normativa vigente. 
Estos dispositivos de toma de aire/evacuación se 
reconocen por una marca identificativa y distin-
tiva que contiene la nota: "no usar en calderas de 
condensación".

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

En los siguientes apartados se describen con detalle 
los kit disponibles.

Colocación de las juntas de doble labio. Para 
colocar de manera correcta juntas de labio en los 
codos y alargadores, es necesario seguir el sentido 
de montaje (Fig.1-7).

• Factores de Resistencia y longitudes equivalentes. 
Cada componente de toma de aire/evacuación de 
humos tiene un Factor de resistencia determinado 
por pruebas experimentales que recoge la tabla 
siguiente. El Factor de resistencia de cada com-
ponente es independiente del tipo de caldera en 
la que se instala y es una magnitud adimensional. 
En cambio, está condicionado por la temperatura 
de los fluidos que pasan dentro del contacto y, por 
tanto, cambia con el uso en aspiración de aire o 
en descarga de humos. Cada componente tiene 
asociada una resistencia que corresponde a una 
determinada longitud en metros de tubo del mi-
smo diámetro, llamada longitud equivalente, que 
se obtiene a partir de la relación entre los Factores 
de resistencia. Todas las calderas tienen un Factor 
de resistencia máximo determinado por pruebas 
experimentales igual a 100. El Factor de Resistencia 
máximo admitido corresponde a la resistencia 
determinada con la longitud máxima admitida 
de tubos con cada tipología de Kit Terminal. El 
conjunto de esta información permite efectuar 
cálculos para el planteo de distintas soluciones 
de toma de aire/evacuación de humos.

• Acoplamiento de tubos alargadores. Para instalar 
posibles prolongaciones y para acoplamiento con 
otros elementos de toma de aire/evacuación de 
humos debe hacerse lo siguiente: acoplar 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 y el acoplamiento 
correcto de todos los elementos.

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

Instalación del diafragma.
Atención: dependiendo del modelo de caldera (com-
probando el tipo de ventilador instalado), utilice los 
diafragmas adecuados.

Para un funcionamiento preciso de la caldera se debe 
instalar un diafragma en la salida de la cámara estan-
ca y antes del conducto de aspiración y descarga. La 
elección del diafragma apropiado depende del tipo 
de conducto y de su máxima extensión, es posible 
hacer dicho cálculo con ayuda de las tablas:

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

Leyenda: 
 1 - Diafragma para 

toma de aire/eva-
cuación de humos 
concéntrico

 2 - Diafragma toma 
de aire/evacuación 
de humos doble

Diafragma
(ref. 1 fig. 1-8)

Extensión en metros con-
ducto Ø 60/100 horizontal

Ø 85 De 0 a 0,5
Ø 83 De 0,5 a 1,5
SIN Por encima de 1,5

Diafragma
(ref. 1 fig. 1-8)

Extensión en metros con-
ductoØ 60/100 vertical

Ø 85 De 0 a 2,2
Ø 83 De 2,2 a 3,7
SIN Por encima de 3,7

Diafragma
(ref. 1 fig. 1-8)

Extensión en metros con-
ducto Ø 80/125 horizontal

Ø 85 De 0 a 0,5
Ø 83 De 0,5 a 4,6
SIN Por encima de 4,6

Diafragma
(ref. 1 fig. 1-8)

Extensión en metros con-
ductoØ 80/125 vertical

Ø 85 De 0 a 5,4
Ø 83 De 5,4 a 9,5
SIN Por encima de 9,5

Diafragma
(ref. 2 fig. 1-8)

*Extensión en metros con-
ducto doble Ø 80

aspiración descarga
Ø 20,5 De 0,5 a 15 1
Ø 15 De 15 a 35 1

Diafragma
(ref. 2 fig. 1-8)

*Extensión en metros con-
ducto doble Ø 80

aspiración descarga
Ø 20,5 1 De 0,5 a 8
Ø 15 1 De 8 a 16
SIN 1 Por encima de 16

Diafragma
(fig. 1-9)

Extensión en metros con-
ducto Ø 60/100 horizontal

Ø 40 De 0 a 0.5
Ø 41.5 De 0.5 a 1.5

SIN Por encima de 1.5

Diafragma
(fig. 1-9)

Extensión en metros con-
ductoØ 60/100 vertical

Ø 40 De 0 a 2.2
Ø 41.5 De 2.2 a 3.2

SIN Por encima de 3.2

Diafragma
(fig. 1-9)

*Extensión en metros con-
ducto Ø 80 horizontal con 

dos curvas
Ø 40 De 0 a 17

Ø 41.5 De 17 a 24
SIN Por encima de 24

Diafragma
(fig. 1-9)

*Extensión en metros 
conducto Ø 80 vertical

sin codos
Ø 40 De 0 a 22

Ø 41.5 De 22 a 29
SIN Por encima de 29

Diafragma
(fig. 1-9)

Extensión en metros con-
ducto Ø 80/125 horizontal

Ø 40 De 0 a 0.5
Ø 41.5 De 0.5 a 3.3

SIN Por encima de 3.3

Diafragma
(fig. 1-9)

Extensión en metros con-
ductoØ 80/125 vertical

Ø 40 de 0 o 5.4
Ø 41.5 De 5.4 a 8.1

SIN Por encima de 8.1

DIAFRAGMA

* La extensión máxima está calculada previendo 1 
metro de tubo en descarga y la longitud restante 
en aspiración.

POTENCIA DEL VENTILADOR:
33W / 39W (Fig. 1-9).

POTENCIA DEL VENTILADOR: 30W (Fig. 1-8).
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1.7 СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ 
IMMERGAS

Immergas поставляет отдельно от бойлеров, раз-
личные решения для установки всасывания - ды-
моудаления, без которых бойлер не может работать.

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

Выхлопные трубы не должны соприкасаться или про-
ходить вблизи с воспламеняющимися материалами, 
а также, не должны пересекать строительные струк-
туры или стены из воспламеняющихся материалов.

Подробное описание имеющихся комплектов приво-
дится в последующих параграфах.

Установка уплотнителей с двойной кромкой. Для 
правильной установки уплотнителей с кромкой на 
колена и удлинители, необходимо следовать направ-
лению монтажа (Илл. 1-7).

• Коэффициенты сопротивления и эквивалентные 
длины Каждый компонент системы вывода газов 
имеет Коэффициент Сопротивления полученный 
при пробных испытаниях и приведённый в ниже-
указанной таблице. Коэффициент Сопротивления 
отдельного компонента зависит от типа бойлера, 
на который он устанавливается и является безраз-
мерной величиной Фактор зависит от температуры 
вещества, которое протекает в его внутренней 
структуре, и изменяется в зависимости от того, 
происходит ли всасывание воздуха или дымоу-
даления. Каждый отдельный компонент имеет 
сопротивление, соответствующее определённому 
значению в метрах трубы такого же диаметра; так 
называемой эквивалентной длине, получаемой от 
соотношения между соответствующими Коэф-
фициентами Сопротивления. Все бойлеры имеют 
максимальный коэффициент сопротивления, полу-
чаемый опытным путём со значением 100. Макси-
мально допустимый Коэффициент Сопротивления 
соответствует обнаруженному сопротивлению при 
максимально допустимой длине труб с каждой 
типологией комплектов выводов. Данная информа-
ция позволяет производить расчёты для проверки 
возможности создания различных конфигураций 
системы вывода дыма.

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

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

Установка дифрагмы.
Внимание: в зависимости от модели бойлера (про-
веряя вид установленной вентиляции), использовать 
подходящие диафрагмы.

Для правильной работы бойлеры необходимо 
установить на выходе герметичной камеры и перед 
выхлопной трубой, диафрагму (Илл. 1-14). При 
выборе диафрагмы следует учитывать вид канала и 
его максимальную длину: для расчёта использовать 
следующие таблицы.

Примечание: диафрагмы предоставляются серий-
нов вместе с бойлером.

Условные обозначения:
 1 - Диафрагма концен-

трического вывода 
выхлопных газов

 2 - Диафрагма раз-
двоенного вывода 
выхлопных газов

Диафрагма
(п. 1 рис. 1-8)

Протяжённость трубы в метрах 
Ø 60/100 горизонтальная

Ø 85 От 0 до 0,5
Ø 83 От 0,5 до 1,5
БЕЗ Свыше 1,5

Диафрагма
(п. 1 рис. 1-8)

Протяжённость трубы в ме-
трах Ø 60/100 вертикальная

Ø 85 От 0 до 2,2
Ø 83 От 2,2 до 3,7
БЕЗ Свыше 3,7

Диафрагма
(п. 1 рис. 1-8)

Протяжённость трубы в метрах 
Ø 80/125 горизонтальная

Ø 85 От 0 до 0,5
Ø 83 От 0,5 до 4,6
БЕЗ Свыше 4,6

Диафрагма
(п. 1 рис. 1-8)

Протяжённость трубы в ме-
трах Ø 80/125 вертикальная

Ø 85 От 0 до 5,4
Ø 83 От 5,4 до 9,5
БЕЗ Свыше 9,5

Диафрагма
(п. 2 рис. 1-8)

Протяжённость трубы в 
метрах Ø 80 раздвоенная

всасывание вывод
Ø 20,5 От 0,5 до 15 1
Ø 15 От 0,5 до 35 1

Диафрагма
(п. 2 рис. 1-8)

Протяжённость трубы в 
метрах Ø 80 раздвоенная

всасывание вывод
Ø 20,5 1 От 0,5 до 8
Ø 15 1 От 0,5 до 16
БЕЗ 1 Свыше 16

Диафрагма
(рис. 1-9)

Протяжённость трубы в ме-
трах Ø 60/100 горизонтальная

Ø 40 От 0 и до 0,5
Ø 41.5 От 5.4 и до 8.1

БЕЗ Свыше 1.5

Диафрагма
(рис. 1-9)

Протяжённость трубы в ме-
трах Ø 60/100 вертикальная

Ø 40 От 0 и до 2,2
Ø 41.5 От 2,2 и до 3,2

БЕЗ Свыше 3.2

Диафрагма
(рис. 1-9)

*Протяжённость в метрах 
труба Ø 80 горизонтальная 

с двумя изгибами 
Ø 40 От 0 и до 17

Ø 41.5 От 17 и до 24
БЕЗ Свыше 24

Диафрагма
(рис. 1-9)

*Протяжённость в метрах 
вертикальный канал Ø 80

без изгибов
Ø 40 От 0 и до 22

Ø 41.5 От 22 и до 29
БЕЗ Свыше 29

Диафрагма
(рис. 1-9)

Протяжённость трубы в метрах 
Ø 80/125 горизонтальная

Ø 40 От 0 и до 0,5
Ø 41.5 От 0,5 и до 3,3

БЕЗ Свыше 3.3

Диафрагма
(рис. 1-9)

Протяжённость трубы в ме-
трах Ø 80/125 вертикальная

Ø 40 От 0 и до 5.4
Ø 41.5 От 5.4 и до 8.1

БЕЗ Свыше 8.1

ДИАФРАГМА

* Данные приблизительные значения длины рас-
считываются с 1 метром выхлопной трубы, 
оставшаяся длина относится к всасыванию.

МОЩНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА: 
33 Вт / 39 Вт (Рис. 1-9).

МОЩНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА: 30 Вт (Рис. 1-8).

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

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

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

See following paragraphs for the detailed 
description of the kits available.

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

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

• Coupling of extension pipes. To install any 
push-fit extensions with other flue extraction 
elements, it is necessary to do the following: 
install the concentric pipe or elbow with the 
male side (smooth) on the female section 
(with lip seal) to the end stop on the previously 
installed element. This will ensure the sealing 
and joining of the elements correctly.

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.

Diaphragm installation.
Attention: based on the boiler model (checking 
which type of fan is installed), use appropriate 
diaphragms.

For correct functioning of the boiler it is 
necessary to install a diaphragm on the outlet 
of the sealed chamber and before the intake 
and exhaust pipe. The appropriate diaphragm is 
chosen based on type of pipe and its maximum 
extension: this calculation can be made using 
the tables below:

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

Key:
 1 - Concentric 

flue extraction 
diaphragm

 2 - Divided flue 
extraction 
diaphragm

Diaphragm
(ref. 1 fig. 1-8)

Pipe extension in metres Ø 
60/100 horizontal

Ø 85 From 0 to 0.5
Ø 83 From 0.5 to 1.5

WITHOUT Exceeding 1.5

Diaphragm
(ref. 1 fig. 1-8)

Pipe extension in metres Ø 
60/100 vertical

Ø 85 From 0 to 2.2
Ø 83 From 2.2 to 3.7

WITHOUT Exceeding 3.7

Diaphragm
(ref. 1 fig. 1-8)

Pipe extension in metres Ø 
80/125 horizontal

Ø 85 From 0 to 0.5
Ø 83 From 0.5 to 4.6

WITHOUT Exceeding 4.6

Diaphragm
(ref. 1 fig. 1-8)

Pipe extension in metres Ø 
80/125 vertical

Ø 85 From 0 to 5.4
Ø 83 From 5.4 to 9.5

WITHOUT Exceeding 9.5

Diaphragm
(ref. 2 fig. 1-8)

Pipe extension in metres Ø 
80 divided

intake exhaust
Ø 20.5 From 0.5 to 15 1
Ø 15 From 15 to 35 1

Diaphragm
(ref. 2 fig. 1-8)

Pipe extension in metres Ø 
80 divided

intake exhaust
Ø 20.5 1 From 0.5 to 8
Ø 15 1 From 8 to 16

WITHOUT 1 Exceeding 16

Diaphragm
(fig. 1-9)

Pipe extension in metres Ø 
60/100 horizontal

Ø 40 From 0 to 0.5
Ø 41.5 From 0.5 to 1.5

WITHOUT Over 1.5

Diaphragm
(fig. 1-9)

Pipe extension in metres Ø 
60/100 vertical

Ø 40 From 0 to 2.2
Ø 41.5 From 2.2 to 3.2

WITHOUT Over 3.2

Diaphragm
(fig. 1-9)

*Extension in metres 
horizontal pipe Ø 80 with 

two bends
Ø 40 From 0 to 17

Ø 41.5 From 17 to 24
WITHOUT Over 24

Diaphragm
(fig. 1-9)

*Extension in metres 
vertical pipe Ø 80

without bends
Ø 40 From 0 to 22

Ø 41.5 From 22 to 29
WITHOUT Over 29

Diaphragm
(fig. 1-9)

Pipe extension in metres Ø 
80/125 horizontal

Ø 40 From 0 to 0.5
Ø 41.5 From 0.5 to 3.3

WITHOUT Over 3.3

Diaphragm
(fig. 1-9)

Pipe extension in metres Ø 
80/125 vertical

Ø 40 From 0 to 5.4
Ø 41.5 From 5.4 to 8.1

WITHOUT Over 8.1

DIAPHRAGM

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

FAN POWER:
33W / 39W (Fig. 1-9).

FAN POWER: 30W (Fig. 1-8).
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1.8 ТАБЛИЦІ КОЕФІЦІЄНТУ ОПОРУ ТА ЕКВІВАЛЕНТНОЇ ДОВЖИНИ.

ТИП ТРУБОПРОВОДУ
Коефіцієнт 

Опору
(R)

Довжина  
еквівалент в метрах концентричної 

труби 
Ø 60/100

Довжина  
еквівалент в метрах концентричної 

труби 
Ø 80/125

Довжина  
еквівалент в метрах концентричної 

труби  
в метрах труби

Ø 80

Концентрична труба Ø 60/100 м 1
Всмоктування та  

відведення димових 
газів 16,5

m 1 m 2,8
Для всмоктування повітря м 7,1

Для відведення димових газів м 5,5

Коліно 90° концентричне Ø 60/100 Всмоктування та
Для відведення димових 

газів 21
m 1,3 m 3,5

Для всмоктування повітря м 9,1

Для відведення димових газів м 7,0

Коліно 45° концентричне Ø 60/100
Всмоктування та

Для відведення димових 
газів 16,5

m 1 m 2,8
Для всмоктування повітря м 7,1

Для відведення димових газів м 5,5

Повний комплект кінця виводної системи всмоктування 
– викидання концентричного горизонтального Ø 60/100

Всмоктування та
 відведення димових 

газів 46
m 2,8 m 7,6

 всмоктування м 20

 відведення димових газів м 15

 Кінець виводної системи всмоктування –  
викидання концентричного горизонтального  
Ø 60/100

Всмоктування та
Для відведення димових 

газів 32
m 1,9 m 5,3

Для всмоктування повітря м 14

Для відведення димових газів м 10,6

Кінець виводної системи всмоктування – викидання 
концентричного вертикального Ø 60/100 Всмоктування та Для 

відведення димових 
газів 41,7

m 2,5 m 7
Для смоктування повітря м 18

Для відведення димових газів 14

Концентрична труба Ø 80/125 м 1 Всмоктування та
Для відведення димових 

газів 6
m 0,4 m 1,0

Для всмоктування повітря м 2,6

Для відведення димових газів м 2,0

Коліно 90° концентричне Ø 80/125 Всмоктування та
Для відведення димових 

газів 7,5
m 0,5 m 1,3

Для всмоктування повітря м 3,3

Для відведення димових газів м 2,5

Коліно 45° концентричне Ø 80/125
Всмоктування та

Для відведення димових 
газів 6

m 0,4 m 1,0

Для всмоктування повітря м 2,6

Для відведення димових газів м 2,0

Повний комплект кінця виводної системи всмокту-
вання – викидання концентричного вертикального 
Ø 80/125 Всмоктування та

Для відведення димових 
газів 33

m 2,0 m 5,5

Для всмоктування повітря м 14,3

Для відведення димових газів м 11,0

Кінець виводної системи всмоктування – викидання 
концентричного вертикального Ø 80/125

Всмоктування та
Для відведення димових 

газів 26,5
m 1,6 m 4,4

Для всмоктування повітря м 11,5

Для відведення димових газів м 8,8

Повний комплект кінця виводної системи всмоктування 
– викидання концентричного горизонтального Ø 80/125

Всмоктування та 
Для відведення димових 

газів 39
m 2,3 m 6,5

Для всмоктування повітря м 16,9

Для відведення димових газів м 13

Кінець виводної системи всмоктування – викидання 
концентричного горизонтального Ø 80/125

Всмоктування та
Для відведення димових 

газів 34
m 2,0 m 5,6

Для всмоктування повітря м 14,8

Для відведення димових газів м 11,3

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

Всмоктування та
Для відведення димових 

газів 13
m 0,8 m 2,2

Для смоктування повітря м 5,6

Для відведення димових газів м 4,3

Адаптер концентричний з  
Ø 60/100 на Ø 80/125

Всмоктування та
Для відведення димових 

газів 2
m 0,1 m 0,3

Для всмоктування повітря м 0,8

Для відведення димових газів м 0,6

Труба Ø 80 м 1 (з ізоляцією або без) Для всмоктування 
повітря 2,3 m 0,1 m 0,4 Для всмоктування повітря м 1,0

Для відведення димових 
газів 3 m 0,2 m 0,5 Для відведення димових газів м 1,0

Кінець виводної системи всмоктування Ø 80 m 1 
(з або без ізоляції) Для всмоктування 

повітря 5 m 0,3 m 0,8 Для всмоктування повітря м 2,2

Кінець виводної системи всмоктування Ø 80 
Кінець виводної системи викидання Ø 80

Для всмоктування повітря 3 m 0,2 m 0,5 Для всмоктування повітря м 1,3
Для відведення димових газів 2,5 m 0,1 m 0,4 Для відведення димових газів м 0,8

Коліно 90° Ø 80 Для всмоктування повітря 5 m 0,3 m 0,8 Для ісмоктування повітря м 2,2

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

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

Для відведення димових газів 4 m 0,2 m 0,6 Для відведення димових газів м 1,3
Паралельний повітряно- димовий  
роздільний Ø 80 з Ø 60/100 на Ø 80/80

Всмоктування та
Для відведення димових 

газів 8,8
m 0,5 m 1,5

Для всмоктування повітря м 3,8

Для відведення димових газів м 2,9

1.8 ТАБЛИЦІ КОЕФІЦІЄНТУ ОПОРУ ТА ЕКВІВАЛЕНТНОЇ ДОВЖИНИ.

ТИП ТРУБОПРОВОДУ
Коефіцієнт 

Опору
(R)

Довжина  
еквівалент в метрах концентричної 

труби 
Ø 60/100

Довжина  
еквівалент в метрах концентричної 

труби 
Ø 80/125

Довжина  
еквівалент в метрах концентричної 

труби  
в метрах труби

Ø 80

Концентрична труба Ø 60/100 м 1
Всмоктування та  

відведення димових 
газів 16,5

m 1 m 2,8
Для всмоктування повітря м 7,1

Для відведення димових газів м 5,5

Коліно 90° концентричне Ø 60/100 Всмоктування та
Для відведення димових 

газів 21
m 1,3 m 3,5

Для всмоктування повітря м 9,1

Для відведення димових газів м 7,0

Коліно 45° концентричне Ø 60/100
Всмоктування та

Для відведення димових 
газів 16,5

m 1 m 2,8
Для всмоктування повітря м 7,1

Для відведення димових газів м 5,5

Повний комплект кінця виводної системи всмоктування 
– викидання концентричного горизонтального Ø 60/100

Всмоктування та
 відведення димових 

газів 46
m 2,8 m 7,6

 всмоктування м 20

 відведення димових газів м 15

 Кінець виводної системи всмоктування –  
викидання концентричного горизонтального  
Ø 60/100

Всмоктування та
Для відведення димових 

газів 32
m 1,9 m 5,3

Для всмоктування повітря м 14

Для відведення димових газів м 10,6

Кінець виводної системи всмоктування – викидання 
концентричного вертикального Ø 60/100 Всмоктування та Для 

відведення димових 
газів 41,7

m 2,5 m 7
Для смоктування повітря м 18

Для відведення димових газів 14

Концентрична труба Ø 80/125 м 1 Всмоктування та
Для відведення димових 

газів 6
m 0,4 m 1,0

Для всмоктування повітря м 2,6

Для відведення димових газів м 2,0

Коліно 90° концентричне Ø 80/125 Всмоктування та
Для відведення димових 

газів 7,5
m 0,5 m 1,3

Для всмоктування повітря м 3,3

Для відведення димових газів м 2,5

Коліно 45° концентричне Ø 80/125
Всмоктування та

Для відведення димових 
газів 6

m 0,4 m 1,0

Для всмоктування повітря м 2,6

Для відведення димових газів м 2,0

Повний комплект кінця виводної системи всмокту-
вання – викидання концентричного вертикального 
Ø 80/125 Всмоктування та

Для відведення димових 
газів 33

m 2,0 m 5,5

Для всмоктування повітря м 14,3

Для відведення димових газів м 11,0

Кінець виводної системи всмоктування – викидання 
концентричного вертикального Ø 80/125

Всмоктування та
Для відведення димових 

газів 26,5
m 1,6 m 4,4

Для всмоктування повітря м 11,5

Для відведення димових газів м 8,8

Повний комплект кінця виводної системи всмоктування 
– викидання концентричного горизонтального Ø 80/125

Всмоктування та 
Для відведення димових 

газів 39
m 2,3 m 6,5

Для всмоктування повітря м 16,9

Для відведення димових газів м 13

Кінець виводної системи всмоктування – викидання 
концентричного горизонтального Ø 80/125

Всмоктування та
Для відведення димових 

газів 34
m 2,0 m 5,6

Для всмоктування повітря м 14,8

Для відведення димових газів м 11,3

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

Всмоктування та
Для відведення димових 

газів 13
m 0,8 m 2,2

Для смоктування повітря м 5,6

Для відведення димових газів м 4,3

Адаптер концентричний з  
Ø 60/100 на Ø 80/125

Всмоктування та
Для відведення димових 

газів 2
m 0,1 m 0,3

Для всмоктування повітря м 0,8

Для відведення димових газів м 0,6

Труба Ø 80 м 1 (з ізоляцією або без) Для всмоктування 
повітря 2,3 m 0,1 m 0,4 Для всмоктування повітря м 1,0

Для відведення димових 
газів 3 m 0,2 m 0,5 Для відведення димових газів м 1,0

Кінець виводної системи всмоктування Ø 80 m 1 
(з або без ізоляції) Для всмоктування 

повітря 5 m 0,3 m 0,8 Для всмоктування повітря м 2,2

Кінець виводної системи всмоктування Ø 80 
Кінець виводної системи викидання Ø 80

Для всмоктування повітря 3 m 0,2 m 0,5 Для всмоктування повітря м 1,3
Для відведення димових газів 2,5 m 0,1 m 0,4 Для відведення димових газів м 0,8

Коліно 90° Ø 80 Для всмоктування повітря 5 m 0,3 m 0,8 Для ісмоктування повітря м 2,2

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

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

Для відведення димових газів 4 m 0,2 m 0,6 Для відведення димових газів м 1,3
Паралельний повітряно- димовий  
роздільний Ø 80 з Ø 60/100 на Ø 80/80

Всмоктування та
Для відведення димових 

газів 8,8
m 0,5 m 1,5

Для всмоктування повітря м 3,8

Для відведення димових газів м 2,9
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1.8 MUKAVEMET FAKTÖRLERI VE EŞDEĞER UZUNLUKLAR TABELALARI.

KANAL TİPİ
Mukavemet 
Faktörleri

(R)

m cinsinden eşeksenli boru 
eşdeğer uzunluğu 

Ø 60/100

Eşdeğer Ø 80/125 eşmerkezli 
boru uzunluğu

Ø 80 borunun  
metre cinsinden 

 eşdeğer uzunluğu

Eşmerkezli boru Ø 60/100 1 m
Emiş ve Tahliye 

16,5 1 m 2,8 m
Emiş m 7,1

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

21 1,3 m 3,5 m
Emiş m 9,1

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

16,5 1 m 2,8 m
Emiş m 7,1

Tahliye m 5,5
Yatay eşmerkezli 
 emiş–tahliye ucu Ø 60/100

Emiş ve Tahliye 
46 2,8 m 7,6 m

Emiş m 20

Tahliye m 15

Yatay eşmerkezli 
 emiş–tahliye ucu Ø 60/100 Emiş ve Tahliye 

32 1,9 m 5,3 m
Emiş m 14

Tahliye m 10,6
Eşmerkezli dikey  
emiş-tahliye ucu Ø 60/100 Emiş ve Tahliye 

41,7 2,5 m 7 m
Emiş m 18

Tahliye 14

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

Emiş m 2,6

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

7,5 0,5 m 1,3 m
Emiş m 3,3

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

6 0,4 m 1,0 m
Emiş m 2,6

Tahliye m 2,0
Dikey eşmerkezli  
emiş-tahliye ucu Ø 80/125

Emiş ve Tahliye 
33 2,0 m 5,5 m

Emiş m 14,3

Tahliye m 11,0

Eşmerkezli dikey  
emiş-tahliye ucu Ø 80/125 Emiş ve Tahliye 

26,5 1,6 m 4,4 m
Emiş m 11,5

Tahliye m 8,8

Yatay eşmerkezli 
 emiş–tahliye ucu Ø 80/125 Emiş ve Tahliye 

39 2,3 m 6,5 m
Emiş m 16,9

Tahliye m 13

Yatay eşmerkezli 
 emiş–tahliye ucu Ø 80/125 Emiş ve Tahliye 

34 2,0 m 5,6 m
Emiş m 14,8

Tahliye m 11,3

Ø 60/100 ile Ø 80/125 arasında  
yoğuşma hazneli eşmerkezli adaptör 

Emiş ve Tahliye 
13 0,8 m 2,2 m

Emiş m 5,6

Tahliye m 4,3
Ø 60/100 ile Ø 80/125 arasında  
eşmerkezli adaptör 

Emiş ve Tahliye 
2 0,1 m 0,3 m

Emiş m 0,8

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

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

Ø  80 emiş terminali 
Ø  80 tahliye ucu

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

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

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

Ø 80 paralel boru 
Ø 60/100 ile Ø 80/80 arasında

Emiş ve
Tahliye 8,8 0,5 m 1,5 m

Emiş m 3,8
Tahliye m 2,9
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1.8 TABLAS DE LOS FACTORES DE RESISTENCIA Y LONGITUDES EQUIVALENTES.

TIPO DE CONDUCTO
Factor de
resistencia

(R)

Longitud equivalente en m 
de tubo concéntrico 

Ø 60/100

Longitud equivalente en m 
de tubo concéntrico 

Ø 80/125

Longitud  
equivalente  

en m de tubo
Ø 80

Tubo concéntrico Ø 60/100 1 m
Aspiración y

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

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

Descarga 21 m1,3 m3,5
Aspiración 9,1 m

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

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

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

Aspiración y
Descarga 46 2,8 m m7,6

Aspiración 20 m

Descarga 15 m

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

Descarga 32 1,9 m m5,3
Aspiración 14 m

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

Descarga 41,7 2,5 m m7
Aspiración 18 m

Descarga 14

Tubo concéntrico Ø 80/125 1 m Aspiración y
Descarga 6 0,4 m m1,0

Aspiración 3,8 m

Descarga 2,9 m
Codo 90°Concéntrico Ø 80/125 Aspiración y

Descarga 7,5 0,5 m m1,3
Aspiración 3,8 m

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

Descarga 6 0,4 m m1,0
Aspiración 3,8 m

Descarga 2,9 m
Terminal con aspiración-descarga 
concéntrico vertical Ø 80/125

Aspiración y
Descarga 33 m2,0 m5,5

Aspiración 3,8 m

Descarga 2,9 m

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

Descarga 26,5 m1,6 m4,4
Aspiración 11,5 m

Descarga 8,8 m

Terminal con aspiración-descarga 
concéntrico horizontal Ø 80/125 Aspiración y 

Descarga 39 m 2,3 m6,5
Aspiración 3,8 m

Descarga 2,9 m

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

Descarga 34 m2,0 m5,6
Aspiración 3,8 m

Descarga 2,9 m

Adaptador concéntrico de Ø 60/100 a Ø 80/125 
con recogedor de condensación

Aspiración y
Descarga 13 m0,8 m2,2

Aspiración 3,8 m

Descarga 2,9 m
Adaptador concéntrico  
de Ø 60/100 a Ø 80/125

Aspiración y
Descarga 2 0,1 m 0,3 m

Aspiración 3,8 m

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

Descarga 3 0,2 m 0,5 m Descarga 1,0 m
Terminal con aspiración Ø 80 1 m 
(con o sin aislamiento) Aspiración 5 0,3 m m0,8 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 m0,8 Aspiración 2,2 m
Descarga 6,5 0,4 m m1,1 Descarga 2,1 m

Codo 45° Ø 80 Aspiración 3 0,2 m 0,5 m Aspiración 1,3 m
Descarga 4 0,2 m m0,6 Descarga 1,3 m

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

Aspiración y
Descarga 8,8 0,5 m m1,5

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

ТИП ДЫМОХОДА
Коэффициент

Сопротивления
(R)

Длина эквивалентная в ме-
трах концентрической трубе 

Ø 60/100

Длина эквивалентная в ме-
трах концентрической трубе 

Ø 80/125

Длина  
эквивалентная  

в м. трубы
Ø 80

Концентрическая труба Ø 60/100 м 1
Всасывание и

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

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

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

Дымоудаление 7,0 м
Изгиб 45° концентрический Ø 60/100 Всасывание и

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

Дымоудаление 5,5 м
Вывод с всасыванием/дымоудалением 
концентрический горизонтальный Ø 60/100 Всасывание и

Дымоудале-
ние 46

2,8 м 7,6 м
Всасывание 20 м

Дымоудаление 15 м

Вывод с всасыванием/дымоудалением 
концентрический горизонтальный Ø 60/100 Всасывание и

Дымоудаление 32 1,9 м 5,3 м
Всасывание 14 м

Дымоудаление 10,6 м
Вывод с всасыванием/дымоудалением 
концентрический  
вертикальный  
Ø 60/100

Всасывание и
Дымоудаление 

41,7
2,5 м 7 м

Всасывание 18 м

Дымоудаление 14

Концентрическая труба Ø 80/125 м 1 Всасывание и
Дымоудаление 6 0,4 м 1,0 м

Всасывание 2,6 м

Дымоудаление 2,0 м
Изгиб 90° концентрический Ø 80/125 Всасывание и

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

Дымоудаление 2,5 м
Изгиб 45° концентрический Ø 80/125 Всасывание и

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

Дымоудаление 2,0 м
Вывод с всасыванием/дымоудалением 
концентрический вертикальный Ø 80/125 Всасывание и

Дымоудале-
ние 33

2,0 м 5,5 м

Всасывание 14,3 м

Дымоудаление 11,0 м

Вывод с всасыванием/дымоудалением 
концентрический вертикальный Ø 80/125 Всасывание и

Дымоудаление 
26,5

1,6 м 4,4 м
Всасывание 11,5 м

Дымоудаление 8,8 м

Вывод с всасыванием/дымоудалением 
концентрический горизонтальный Ø 80/125 Всасывание и 

Дымоудале-
ние 39

2,3 м 6,5 м
Всасывание 16,9 м

Дымоудаление 13 м

Вывод с всасыванием/дымоудалением 
концентрический горизонтальный Ø 80/125 Всасывание и

Дымоудале-
ние 34

2,0 м 5,6 м
Всасывание 14,8 м

Дымоудаление 11,3 м

Концентрический переходник с Ø 60/100 
на Ø 80/125 со сбором конденсата

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

Всасывание 5,6 м

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

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

Всасывание 0,8 м

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

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

Вывод с всасывания Ø80 
Вывод с дымоудалением Ø80

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

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

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

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

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

Всасывание 3,8 м
Дымоудаление 2,9 м

1.8 TABLES OF RESISTANCE FACTORS AND EQUIVALENT LENGTHS.

TYPE OF DUCT
Resistance

Factor
(R)

Equivalent length  
in m of concentric pipe 

Ø 60/100

Equivalent length  
in m of concentric pipe 

Ø 80/125

Equivalent length  
in m of pipe

Ø 80

Concentric pipe Ø 60/100 m 1
Intake and

Exhaust 16.5 m 1 m 2.8
Intake m 7.1

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

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

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

Exhaust 16.5 m 1 m 2.8
Intake m 7.1

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

Intake and
Exhaust 46 m 2.8 m 7.6

Intake m 20

Exhaust m 15

Intake-exhaust terminal 
horizontal concentric Ø 60/100 Intake and

Exhaust 32 m 1.9 m 5.3
Intake m 14

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

Exhaust 41.7 m 2.5 m 7
Intake m 18

Exhaust 14

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

Intake m 2.6

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

Exhaust 7.5 m 0.5 m 1.3
Intake m 3.3

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

Exhaust 6 m 0.4 m 1.0
Intake m 2.6

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

Intake and
Exhaust 33 m 2.0 m 5.5

Intake m 14.3

Exhaust m 11.0

Intake-exhaust terminal 
vertical concentric 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 intake-exhaust 
horizontal concentric Ø 80/125 Intake and 

Exhaust 39 m 2.3 m 6.5
Intake m 16.9

Exhaust m 13

Intake-exhaust terminal 
horizontal concentric Ø 80/125 Intake and

Exhaust 34 m 2.0 m 5.6
Intake m 14.8

Exhaust m 11.3

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

Intake and
Exhaust 13 m 0.8 m 2.2

Intake m 5.6

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

Intake and
Exhaust 2 m 0.1 m 0.3

Intake m 0.8

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

Exhaust 3 m 0.2 m 0.5 Exhaust m 1.0
Complete 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

Divided 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
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1.9 ЗОВНІШНЯ УСТАНОВКА В 
ЧАСТКОВО ОХОРОНЮВАНИХ 
ТЕРИТОРІЯХ.

ПРИМІТКА: поняття "частково охоронюваної 
території" означає місце, де пристрій не підда-
ється прямому впливу погодних умов (дощ, сніг, 
град і т.і..).

• Конфігурація типу B з відкритою камерою і 
примусовою тягою.

У цій конфігурації, необхідно встановити спе-
ціальний вивід (присутній у всмоктуючому 
комплекті для даної установки), який буде прикрі-
плений до внутрішнього отвору котла (Мал. 1-12). 
Всмоктування повітря є прямим з середовища, в 
якому встановлений котел і викидання газу про-
водиться через димохід каміну, або безпосередньо 
назовні.
Котел в цій конфігурації класифікуються як тип B 
22 (UNI 10642 та UNI EN 297).
У цій конфігурації:
- Всмоктування повітря відбувається безпосеред-

ньо з приміщення, де встановлюється прилад 
(зовні);

- Відведення продуктів згорання повинно бути 
підведено до димоходу свого каміна або над-
силатися безпосередньо в атмосферу зовні.

Повинні бути дотримані діючі технічні норми 
(особливо UNI 7129, UNI 7131, і CEI 64-8 та 64-9).

Максимальне подовження вихлопної труби. Ви-
хлопна труба (як вертикальна, так і горизонтальна) 
може бути продовжена максимально до 12 м прямої 
труби, використовуючи ізольовані труби (Мал. 
1-29) і обмежити довжину нормальної (неізольова-
ної) вихлопної труби Ø 80 до 5 метрів.

Приклад установки з прямим вертикальним 
виводом в частково захищеному приміщенні. 
Використання вертикального виводу для прямого 
скидання продуктів згоряння повинно відповідати 
мінімальній відстані 300 мм до балкона, що зна-
ходиться вище. Розмір X + Y + Z + W обчислюється 
по відношенню до балкону, що знаходиться вище, 
і повинен бути рівним або перевищувати 2000 
мм (Мал. 1-11). Термін W має бути розглянуто 
тільки в разі, якщо балкон, що знаходиться вище, 
з закритою балюстрадою (W = 0 у випадку з від-
критою балюстрадою).

• Конфігурація без комплекту покриття (котел 
типу C).

 Установивши бокові пробки, ви можете встано-
вити пристрій на відкритому повітрі, в частково 
захищеному приміщенні, без комплекту по-
криття. Установка проводиться, використовуючи 
комплект всмоктування / випуск горизонтальний 
концентричний Ø60/100 і Ø80/125 по яким звер-
ніться до розділу "Внутрішня установка ". У цій 
конфігурації показаний Комплект верхнього по-
криття, що забезпечує додатковий захист котла, 
який рекомендується, але не вимагається.

• Монтаж комплекту покриття. Для правильної 
установки і настройки комплекту покриття 
зверніться до відповідної інструкції.

КОМПЛЕКТ ВЕРТИКАЛЬНОЇ ВИВІДНОЇ 
ТРУБИ  ДЛЯ ПРЯМОГО СКИДУ 

КОМПЛЕКТ КОЛПАКА ДЛЯ 
ВИВІДНОЇ ТРУБИ ВСМОКТУВАННЯ
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1.9 KISMEN KORUNAKLI DIŞ 
MEKANLARDA MONTAJ.

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

• Açık hazneli  ve takviye fanlı  B tipi 
konfigürasyon.

Bu konfigürasyonda kombinin en iç deliği 
üzerine koymak için özel terminalin kullanılması 
gerekir (terminal kurulumu için hava emiş 
setinde mevcuttur) (Şek. 1-12). Hava emişi 
doğrudan kombinin kurulduğu mekandan 
sağlanır ve duman tahliyesi tek bacadan veya 
doğrudan dışarıya yapılır.
Bu konfigürasyona sahip kombi B22 tipidir.
Bu konfigürasyon ile:
- hava emişi direkt olarak cihazın monte edildiği 

yerden (dışarıdan) yapılır;
- Duman çıkışı tek bir bacaya bağlanmalı yada 

direkt olarak dış atmosfere kanalize edilmiş 
olmalıdır.

Teknik mevzuatlara uyulmalıdır.

Tahliye borusu azami genişliği. Tahliye 
borusu, (yatayda ve düşeyde) yalıtımlı borularla 
(Şek. 1-28) en fazla 12 m uzatılabilir. Normal 
(yalıtımsız) Ø 80 tahliye borusunun uzunluğunu 
5 metreden fazla tutmayın.

Kısmen korunaklı yere yöneltilmiş dikey 
uçlu kurulum örneği. Yakıt ürünlerinin direkt 
tahliyesi için dikey uç kullanılırsa üst balkondan 
en az 300 mm mesafe bırakması şartına uymak 
gereklidir. Yukarıda bulunan balkona göre alınan 
X+Y+Z+W ölçüsü en az 2000 mm olmalıdır (Şek. 
1-11). W ölçüsü, sadece yukarıdaki balkonun 
korkuluğu kapalı ise dikkate alınmalıdır (W=0 
korkuluk kapalı ise).

• Kaplama kitsiz konfigürasyon (C tipi kombi).
Monte edilmiş yan tıpaları bırakarak cihazı 
kaplama kiti olmadan yerleştirmek mümkündür. 
Montaj, emiş kiti ve eşeksenli Ø60/100 ve 
Ø80/125 yatay tahliye kullanılarak gerçekleştirilir 
ki bunlar iç mekan montajları ile ilgili paragrafa 
ertelenmiştir. Bu konfigürasyonda üst kapak seti 
kombiye ilave bir muhafaza sağlar, ancak tavsiye 
edilmekle birlikte zorunlu da değildir.

• Dış sac kitinin montajı. Dış sac kitinin montajı 
için kullanım talimatlarına bakın.

DOĞRUDAN TAHLİYE DİKEY 
TERMİNAL SETİ

EMİŞ KAPAĞI SETİ
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1.9 INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR 
EN UN LUGAR PARCIALMENTE 
PROTEGIDO.

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

• Configuración tipo B con cámara abierta y 
tiro forzado.

En esta configuración hay que utilizar el terminal 
apropiado (presente en el kit de aspiración para 
la instalación en objeto) que hay que colocar en 
el agujero más interior de la caldera (Fig. 1-12). 
El aire se aspira directamente del ambiente en 
el que está instalada la caldera y la descarga de 
los humos se realiza en la chimenea individual 
o directamente al exterior.
En esta configuración la caldera se clasifica 
como tipo B22.
Con esta configuración:
- El aire se aspira directamente del ambiente en 

el que está instalado el aparato (externo);
- la descarga de humos deberá estar conectada a 

una chimenea individual o salir directamente 
al exterior.

Por lo tanto deben respetarse las normas técnicas 
vigentes.

Extensión máxima del conducto de descarga. 
El tubo de descarga (en vertical o en horizontal) 
puede ser alargado hasta medir como máximo 12 
m en línea recta, utilizando tubos aislados (Fig. 
1-28) y limitar la longitud del conducto de descarga 
Ø 80 normal (no aislado) a solo a 5 metros.

Ejemplo de instalación con terminal vertical 
directo en un lugar parcialmente protegido. 
Con el terminal vertical para descarga directa 
de los productos de la combustión, es necesario 
respetar una distancia mínima de 300 mm de un 
posible balcón superior. La distancia X+Y+Z+W 
respecto al balcón superior debe ser igual o ma-
yor a 2000 mm (Fig. 1-11). El término W debe 
considerarse sólo en caso de balcón superior con 
balaustrada cerrada (W=0 en caso de balaustrada 
abierta).

• Configuración sin kit de cobertura (caldera 
tipo C).

Es posible instalar el aparato en el exterior, 
dejando las tapas laterales montadas, en un lugar 
parcialmente protegido, sin el kit de cobertura. 
La instalación se efectúa utilizando los kit de 
aspiración / descarga horizontales concéntricos 
Ø60/100 y Ø80/125 (ver apartado relativo a la 
instalación en interiores). En esta configuración 
el Kit de cobertura superior que garantiza una 
protección adicional a la caldera, es recomenda-
ble pero no obligatorio.

• Montaje del kit cubierta. Para montar y con-
figurar correctamente el kit de cobertura con-
sulte la hoja de instrucciones correspondiente.

KIT TERMINAL VERTICAL PARA 
LA DESCARGA DIRECTA

KIT DE COBERTURA 
DE ASPIRACIÓN
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1.9 УСТАНОВКА ВО ВНЕШНИХ 
ПОМЕЩЕНИЯ В ЧАСТИЧНО 
ОГОРОЖЕННОМ МЕСТЕ.

Примечание: под частично защищённым поме-
щением подразумевается помещение, в котором 
бойлер не подвергается прямому воздействию 
атмосферных явлений (дождь, снег, град и т.д.).

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

Для настоящей конфигурации необходимо ис-
пользовать специальный вывод (входящий в 
соответствующий комплект всасывания для на-
стоящей установки) который устанавливается на 
самое внутреннее отверстие бойлера (Илл. 1-12). 
Всасывание воздуха производится непосредствен-
но с окружающей среды, где установлен бойлер и 
дымоудаление в отдельный дымоход или наружу.
В данной конфигурации бойлер относится к 
типу B22.
С настоящей конфигурацией:
- всасывание воздуха происходит непосред-

ственно с помещения, где установлен прибор 
(снаружи);

- дымоудаление должно быть подсоединено к 
отдельному дымоходу или непосредственно во 
внешнюю атмосферу.

Поэтому должны соблюдаться действующие тех-
нические стандарты.

Максимальное протяжение выхлопной тру-
бы. Выхлопная труба (как вертикальная так 
и горизонтальная) может быть может быть 
увеличена до максимального размера 12 м прямоли-
нейного участка при помощи изолированных труб 
(Илл. 1-28) и ограничить длину нормальной выхлоп-
ной трубы Ø 80 (не изолированной) до 5 метров.

Пример инсталляции с вертикальным дымо-
удалением в частично огороженном месте. 
Используя вертикальное дымоудаление для пря-
мого выброса продуктов сгорания необходимо 
соблюдать минимальную дистанцию - 300 мм от 
вышерасположенного балкона Высота X+Y+Z+W 
согласно вышестоящего балкона, должна рав-
няется значению 2000 мм или превышать его 
(Илл. 1-11). Термин W учитывается только если 
вышестоящий балкон имеет закрытую балюстраду 
(W=0 если балюстрада открытая).

• Конфигурация без комплекта защитного ко-
жуха (бойлер типа C).

Оставляя монтированной боковую заглушку, 
возможно, установить аппарат во внешнем, 
частично огороженном месте, без комплекта за-
щитного кожуха. Установка происходит, используя 
горизонтальные концентрические комплекты 
всасывания/дымоудаления Ø60/100 и Ø80/125, 
описание которых, приведено в параграфе, соот-
ветствующему установке в закрытых помещениях. 
При настоящей конфигурации, комплект верхнего 
защитного кожуха, гарантирующего дополни-
тельную защиту, рекомендуется, но не является 
обязательным.

• Установка комплекта защитного кожуха. При 
установке и конфигурации комплекта защитного 
кожуха ознакомьтесь с вкладышем с инструкци-
ями.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЫВОДНОЙ 
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРЯМОГО ВЫБРОСА

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНОГО 
КОЖУХА ВСАСЫВАНИЯ

1.9 OUTDOOR INSTALLATION IN 
PARTIALLY PROTECTED AREA.

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

• Configuration type B, open chamber and 
forced draught.

The relevant terminal must be used for this 
configuration (present in the intake kit for the 
installation in question), which must be placed 
on the central hole of the boiler (Fig. 1-12). Air 
intake takes place directly from the room where 
the boiler is installed and flue exhaust in an in-
dividual flue or directly to the outside.
Boiler with this type of configuration are classi-
fied as type B22.
With this configuration:
- air intake takes place directly from the envi-

ronment in which the appliance is installed 
(external);

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

Accordingly, technical standards in force must 
be observed.

Max. length of exhaust duct. The flue pipe (verti-
cal or horizontal) can be extended to a max. length 
of 12 linear metres, using insulated pipes (Fig. 1-28) 
and limit the length of the Ø 80 normal flue pipe 
(not insulated) to just 5 metres.

Example of installation with direct vertical 
terminal in partially protected location. When 
the vertical terminal for direct discharge of com-
bustion fumes is used, a minimum gap of 300 mm 
must be left between the terminal and the balcony 
above. The height X+Y+Z+W evaluated with 
respect to the balcony above, must be equal to 
or more than 2000 mm. (Fig. 1-11). The term W 
must only be considered if the balcony above has 
closed balustrade (W=0 if the balustrade is open).

• Configuration without cover kit  
(boiler type C).

By leaving the side plugs fitted, it is possible to 
install the appliance externally, in partially co-
vered places, without the cover kit. Installation 
takes place using the Ø60/100 and Ø80/125 
concentric horizontal intake/ exhaust kits. Refer 
to the paragraph relative to indoor installation. In 
this configuration the upper cover kit guarantees 
additional protection for the boiler. It is recom-
mended but not compulsory.

• Fitting the cover kit. To assemble and confi-
gure the cover kit correctly, please refer to the 
relative instructions sheet.

VERTICAL TERMINAL KIT FOR 
DIRECT DRAINING

INTAKE COVER KIT



12

C12

1-13

C12

C12 C12

C12

1-14

1-16

1-171-15

1

32
4 5

Комплект містить:
 N°1 - Прокладка (1)
 N°1 - Концентричне коліно (2)
 N°1 - Концентрична труба всмок./

викиду Ø60/100 (3)
 N°1 - Внутрішня розетка (4)
 N°1 - Зовнішня розетка

1.10 УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
КОНЦЕНТРИЧНОГО КОМПЛЕКТУ.

Конфігурація типу С з герметичною каме-
рою і примусовою тягою.
Установка цього вивідного терміналу регулю-
ється правилами місцевих будівельних норм 
з їх подальшими змінами і доповненнями.

ПРИМІТКА: в доповнення до традиційного 
"горизонтального комплекту Ø60/100" також 
доступна спеціальна версія "Ø60/100 Star", 
що має ті ж розміри і еквівалентні втрати 
навантаження.

Цей вивідний термінал дозволяє всмоктуван-
ня повітря та скидання парів безпосередньо 
за межі житла. Горизонтальні комплект може 
бути встановлений з задньої виходу, право-
руч, ліворуч і попереду.

• зовнішня сітка. ПРИМІТКА: в цілях без-
пеки рекомендується не заблоковувати, 
хай навіть тимчасово, вивідний термінал 
всмоктування/викидання котла.

Горизонтальний комплект всмоктування - 
викидання Ø60/100. Монтажний комплект 
(Мал. 1-13): встановити вигин з фланцем (2) 
на центральний отвір котла, поставивши 
прокладку (1), і затягнути гвинти, присутні 
в комплекті. Вставте кінець труби (3) чоло-
вічий кінець (гладкий) в жіночий кінець (з 
ущільненням) кривої (2) до упору, переко-
навшись, що вставили як слід в відповідну 
розетку всередині і зовні, таким чином, 
отримаєте ущільнення і з'єднання складових 
елементів комплекту.

• Установка з заднім виходом (Мал. 1-14). 
Довжина труби 970 мм дозволяє перетин 
частини з максимальною товщиною 770 
мм. Зазвичай буде необхідно вкоротити 
виводну трубу. Визначити розмір, додав-
ши наступні значення: товщина стінки + 
внутрішній виступ + зовнішній виступ. 
Необхідні мінімальні виступи показані на 
малюнку.

• Установка з боковим виходом (Мал. 1-15), 
використовуючи тільки горизонтальний 
комплект всмоктування- викидання, без 
спеціальних подовжувачів дозволяє пере-
тині стін товщиною 725 мм з лівим виходом 
і 645 з правим виходом.

• Подовжувач для горизонтального комплек-
ту Горизонтальний комплект всмоктуван-
ня- викидання Ø 60/100 може бути подо-
вжений до максимального розміру 3000 мм 
горизонтально, включаючи кінець з сіткою 
і без урахування концентричного вигину на 
виході з котла. Ця конфігурація відповідає 
коефіцієнту опору 100. У цих випадках, ви 
повинні запросити відповідні подовжувачі.

 Під'єднання з подовжувачем № 2 (Мал. 
1-16). Maкс. Відстань між вертикальною 
віссю котла і зовнішньою стіною 1855 мм.

 Під'єднання з подовжувачем № 2 (Мал. 
1-17). Максимальна відстань між верти-
кальною віссю котла і зовнішньою сті-
ною2805 мм.

Горизонтальний комплект всмоктування- 
викидання Ø80/125. Монтажний комплект 
(Мал. 1-18): встановити вигин з фланцем 
(2) на центральний отвір котла, поставивши 
прокладку (1), і затягнути гвинти, присутні в 
комплекті. Підключіть адаптер (3) чоловічим 
кінцем (гладким) до жіночого кінця вигину 
(2) (з ущільнюючим кільцем) до упору. 
Вставте концентричний вивід Ø 80/125 (4) 
чоловічим кінцем (гладким) в жіночий кінець 
адаптера (3) (з ущільнюючим кільцем) до упо-
ру, переконавшись, що ви вже ввели як слід 
в розетку всередині і зовні, таким чином, ви 
отримаєте ущільнення і з'єднання складових 
елементів комплекту.

Зазвичай горизонтальний комплект всмокту-
вання- викидання Ø80/125 використовується 
в випадках, коли протяжність дуже довга.

• Подовжувач для горизонтального комплек-
ту Горизонтальний комплект всмоктуван-
ня- викидання Ø80/125 може бути подо-
вжений до максимального розміру. 7300 мм 
горизонтально, включаючи кінець з сіткою 
і без урахування концентричного вигину на 
виході з котла і адаптера Ø 60/100 в Ø 80/125 
(Мал. 1-19). Ця конфігурація відповідає 
коефіцієнту опору 100. У цих випадках, ви 
повинні запросити відповідні подовжувачі.

 ПРИМІТКА:Під час установки труби пови-
нні бути встановлені через кожні 3 метри 
монтажні опорки затиску з прокладкою.

Комплект містить:
 N°1 - Прокладка (1)
 N°1 - Концентричне коліно (2)
 N°1 - Концентрична труба всмок./

викиду Ø60/100 (3)
 N°1 - Внутрішня розетка (4)
 N°1 - Зовнішня розетка

1.10 УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
КОНЦЕНТРИЧНОГО КОМПЛЕКТУ.

Конфігурація типу С з герметичною каме-
рою і примусовою тягою.
Установка цього вивідного терміналу регулю-
ється правилами місцевих будівельних норм 
з їх подальшими змінами і доповненнями.

ПРИМІТКА: в доповнення до традиційного 
"горизонтального комплекту Ø60/100" також 
доступна спеціальна версія "Ø60/100 Star", 
що має ті ж розміри і еквівалентні втрати 
навантаження.

Цей вивідний термінал дозволяє всмоктуван-
ня повітря та скидання парів безпосередньо 
за межі житла. Горизонтальні комплект може 
бути встановлений з задньої виходу, право-
руч, ліворуч і попереду.

• зовнішня сітка. ПРИМІТКА: в цілях без-
пеки рекомендується не заблоковувати, 
хай навіть тимчасово, вивідний термінал 
всмоктування/викидання котла.

Горизонтальний комплект всмоктування - 
викидання Ø60/100. Монтажний комплект 
(Мал. 1-13): встановити вигин з фланцем (2) 
на центральний отвір котла, поставивши 
прокладку (1), і затягнути гвинти, присутні 
в комплекті. Вставте кінець труби (3) чоло-
вічий кінець (гладкий) в жіночий кінець (з 
ущільненням) кривої (2) до упору, переко-
навшись, що вставили як слід в відповідну 
розетку всередині і зовні, таким чином, 
отримаєте ущільнення і з'єднання складових 
елементів комплекту.

• Установка з заднім виходом (Мал. 1-14). 
Довжина труби 970 мм дозволяє перетин 
частини з максимальною товщиною 770 
мм. Зазвичай буде необхідно вкоротити 
виводну трубу. Визначити розмір, додав-
ши наступні значення: товщина стінки + 
внутрішній виступ + зовнішній виступ. 
Необхідні мінімальні виступи показані на 
малюнку.

• Установка з боковим виходом (Мал. 1-15), 
використовуючи тільки горизонтальний 
комплект всмоктування- викидання, без 
спеціальних подовжувачів дозволяє пере-
тині стін товщиною 725 мм з лівим виходом 
і 645 з правим виходом.

• Подовжувач для горизонтального комплек-
ту Горизонтальний комплект всмоктуван-
ня- викидання Ø 60/100 може бути подо-
вжений до максимального розміру 3000 мм 
горизонтально, включаючи кінець з сіткою 
і без урахування концентричного вигину на 
виході з котла. Ця конфігурація відповідає 
коефіцієнту опору 100. У цих випадках, ви 
повинні запросити відповідні подовжувачі.

 Під'єднання з подовжувачем № 2 (Мал. 
1-16). Maкс. Відстань між вертикальною 
віссю котла і зовнішньою стіною 1855 мм.

 Під'єднання з подовжувачем № 2 (Мал. 
1-17). Максимальна відстань між верти-
кальною віссю котла і зовнішньою сті-
ною2805 мм.

Горизонтальний комплект всмоктування- 
викидання Ø80/125. Монтажний комплект 
(Мал. 1-18): встановити вигин з фланцем 
(2) на центральний отвір котла, поставивши 
прокладку (1), і затягнути гвинти, присутні в 
комплекті. Підключіть адаптер (3) чоловічим 
кінцем (гладким) до жіночого кінця вигину 
(2) (з ущільнюючим кільцем) до упору. 
Вставте концентричний вивід Ø 80/125 (4) 
чоловічим кінцем (гладким) в жіночий кінець 
адаптера (3) (з ущільнюючим кільцем) до упо-
ру, переконавшись, що ви вже ввели як слід 
в розетку всередині і зовні, таким чином, ви 
отримаєте ущільнення і з'єднання складових 
елементів комплекту.

Зазвичай горизонтальний комплект всмокту-
вання- викидання Ø80/125 використовується 
в випадках, коли протяжність дуже довга.

• Подовжувач для горизонтального комплек-
ту Горизонтальний комплект всмоктуван-
ня- викидання Ø80/125 може бути подо-
вжений до максимального розміру. 7300 мм 
горизонтально, включаючи кінець з сіткою 
і без урахування концентричного вигину на 
виході з котла і адаптера Ø 60/100 в Ø 80/125 
(Мал. 1-19). Ця конфігурація відповідає 
коефіцієнту опору 100. У цих випадках, ви 
повинні запросити відповідні подовжувачі.

 ПРИМІТКА:Під час установки труби пови-
нні бути встановлені через кожні 3 метри 
монтажні опорки затиску з прокладкою.
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Setin kapsamı:
 N°1 - Conta (1)
 N°1 - Eşeksenli 90° dirsek (2)
 N°1 - Ø 60/100 (3) eşeksenli emiş/

tahliye borusu
 N°1 - İç pul (4)
 N°1 - Dış pul (5)

1.10 YATAY EŞMERKEZLI KIT MONTAJI.
Hermetik kazanlı ve takviye fanlı C tipi 
konfigürasyon.
Bu ünitenin montajı ,  bölgedeki inşaat 
mevzuatlarındaki standartlar ve sonradan 
yapılan değişikliklere uygun olmalıdır.

Not: geleneksel “Ø60/100 yatay set”in yanı sıra, 
aynı ölçülere ve eşdeğer yük kayıplarına sahip, 
özel “Ø60/100 Star” versiyonu da mevcuttur.

Bu terminal, hava emişinin veya duman 
tahliyesinin, direkt olarak konutun dışına 
yapılmasını sağlar. Yatay set, arkadan, sağ 
yandan, sol yandan ve önden çıkışlı olarak 
monte edilebilir.

• Dış ızgara. Not: güvenlik sebebiyle kısa süreli 
ve geçici olsa dahi kombinin emiş ve tahliye 
terminalinin tıkanmaması tavsiye edilir.

Yatay emiş - tahliye seti Ø60/100. Setin montajı 
(Şek. 1-13): dirseği flanş (2) ile kombinin 
merkezi deliğine contayı da (1) araya sokarak 
monte edip sette mevcut vidalar ile sıkıştırın. 
Boru terminalini (3) erkek tarafını (düz), 
dirseğin (2) dişi tarafında (dudaklı conta ile) 
çarpıştırarak yerleştirin, gerekli iç ve dış pulu 
takmış olduğunuzdan emin olun, bu suretle 
tutuş ve seti oluşturan aksamın birleştirilmesi 
sağlanmış olacaktır.

• Arkadan çıkışlı uygulama (Şekil 1-14). 970 
mm uzunluğundaki boru boyu azami 770 mm 
kalınlığında bir duvarı geçmeye olanak sağlar. 
Normal olarak terminali kısaltmak kaçınılmaz 
olacaktır. Şu değerleri toplamak suretiyle 
ölçüyü belirleyin: Duvar kalınlığı + iç çıkıntı 
+ dış çıkıntı. Gerekli asgari çıkıntılar şekilde 
gösterilmişlerdir.

• Yan çıkışlı uygulama (Şekil 1-15). Yalnızca 
yatay emiş – tahliye setini kullanmak 
suretiyle, uzatma kullanmaksızın, 725 mm 
kalınlığında bir duvarın soldan çıkışla ve 645 
mm kalınlığında bir duvarın da sağdan çıkışla 
geçilmesine olanak sağlar.

• Yatay setler için uzatmalar. Ø60/100 yatay 
emiş ve tahliye seti, ızgaralı terminal dahil, 
kombiden çıkan eşmerkezli dirsek hariç, 
yatay olarak azami 3000 mm uzatılabilir. 
Bu konfigürasyon 100 e eşit bir mukavemet 
faktörüne tekabül eder. Bu durumlarda uygun 
uzatmaların talep edilmesi gerekmektedir.

 1 adet uzatma ile bağlantı (şekil 1-16). 
Kombinin yatay ekseni ile dış duvar arasındaki 
azami mesafe 1855 mm.

 N°2 uzatma ile bağlantı (Şek. 1-17). Kombinin 
dikey aksı ile dış duvar arasındaki azami mesafe 
2805 mm.

Yatay emiş - tahliye seti Ø80/125. Setin montajı 
(Şek. 1-18): dirseği flanş (2) ile kombinin merkezi 
deliğine contayı da (1) araya sokarak monte edip 
sette mevcut vidalar ile sıkıştırın. Adaptörü (3) 
erkek tarafından (düz) dirseğin dişi tarafına (2) 
(dudaklı conta bulunan) son kademeye ve tam 
oturana kadar yerleştirin. Ø 80/125 (4) eşeksenli 
terminali erkek tarafından (düz) adaptörün (3) 
dişi tarafına (contası ile birlikte) tam oturacak 
şekilde geçirin, bu meyanda gereken iç ve dış 
pulu takmış olduğunuzdan emin olun, bu suretle 
tutuş ve seti oluşturan aksamın birleştirilmesi 
sağlanmış olacaktır.

Normalde, Ø 80/125 yatay emiş-tahliye seti,çok 
uzun borular kullanılması gerektiğinde kullanılır.

• Yatay setler için uzatmalar. Ø 80/125 emiş-
tahliye yatay seti, azami 7300 mm bir yatay 
ölçüye kadar uzatılabilir, buna ızgaralı terminal 
dahil olup, kombi çıkışında yer alan eşeksenli 
dirsek ile Ø 80/125 deki Ø 60/100 adaptör dahil 
değildir (Şek. 1-19). Bu konfigürasyon 100 e 
eşit bir mukavemet faktörüne tekabül eder. Bu 
durumlarda uygun uzatmaların talep edilmesi 
gerekmektedir.

 Not: boruların montajı esnasında her 3 
metrede bir dübelli kelepçe monte etmek 
gereklidir.
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El kit incluye:
 1 - Junta (1)
 1 - Codo 90°Concéntrico (2)
 1 - Tubo concéntrico asp./descarga  

Ø60/100 (3)
 1 - Anilla interna blanca (4)
 1 - Anilla externa gris (5)

1.10 INSTALACIÓN KIT HORIZONTALES  
CONCÉNTRICOS.

Configuración tipo C con cámara estanca y 
tiro forzado.
La instalación de este terminal se reglamenta 
mediante las normativas incluidas en las re-
glamentaciones edilicias locales y sus sucesivas 
modificaciones.

N.: además del tradicional “kit horizontal v 
Ø60/100” se encuentra disponible también la 
versión específica “Ø60/100 Star”, con las mi-
smas dimensiones y con las pérdidas de carga 
equivalentes.

Este terminal permite aspirar el aire y descargar 
los humos directamente al exterior de la vivienda. 
El kit horizontal puede ser montado con salida 
posterior, lateral derecha, lateral izquierda y 
anterior.

• Rejilla externa. N.: por motivos de seguridad, 
se recomienda no obstruir, ni siquiera provi-
sionalmente, el terminal de aspiración/descarga 
de la caldera.

Kit horizontal de aspiración - descarga 
Ø60/100. Montaje del kit (Fig. 1-13): coloque el 
codo con el collarín (2) en el agujero central de 
la caldera, interponiendo la junta (1) y apretando 
con los tornillos del kit. 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.

• Montaje con salida posterior (Fig. 1-14). La 
longitud del tubo (970 mm) permite atravesar 
como máximo un espesor de 770 mm. Normal-
mente será imprescindible acortar el terminal. 
Determine la medida sumando estos valores: 
Espesor pared + saliente interno + saliente 
externo. Las dimensiones mínimas de las partes 
que sobresalen se pueden ver en la figura.

• Aplicación con salida lateral (Fig. 1-15). Uti-
lizando el kit horizontal aspiración-descarga, 
sin los correspondientes alargadores, permite 
atravesar un espesor de 725 mm con la salida 
lateral izquierda y de 645 mm con la salida 
lateral derecha.

• Alargadores para kit horizontal. El kit horizon-
tal de aspiración - descarga Ø 60/100 puede 
prolongarse hasta una medida máx. de 3000 
mm horizontales, incluido el terminal con rejil-
la y excluyendo el codo concéntrico de salida 
de la caldera. Esta configuración corresponde 
a un factor de resistencia igual a 100. En estos 
casos es necesario adquirir los alargadores 
correspondientes.

 Conexión con 1 alargador (Fig. 1-16). Distancia 
máxima entre el eje vertical de la caldera y la 
pared externa: 1855 mm.

 Conexión con 2 alargadores (Fig. 1-17). Distan-
cia máxima entre el eje vertical de la caldera y 
la pared externa: 2805 mm.

Kit horizontal de aspiración - descarga 
Ø80/125. Montaje del kit (Fig. 1-18): Coloque el 
codo con el collarín (2) en el agujero central de la 
caldera, interponiendo la junta (1) y apretando 
con los tornillos del kit. Montar el adaptador (3) 
acoplando su lado macho (liso) con el lado hem-
bra del codo (2) (con juntas de labio) apretándolo 
hasta el fondo. Monte el terminal concéntrico Ø 
80/125 (4) acoplando su lado macho (liso) con 
el lado hembra del adaptador (3) (con juntas de 
labio) apretándolo hasta el fondo, asegurándose 
de haber introducido previamente las relativas 
anillas interna y externa, de esta forma se con-
seguirá la unión estanca de los elementos del kit.

Normalmente el kit horizontal Ø 80/125 de 
aspiración -descarga se usa en los casos en que es 
necesario hacer extensiones especialmente largas.

• Alargadores para kit horizontal. El kit horizon-
tal de aspiración- descarga Ø 80/125 puede ser 
prolongado como máximo 7300 mm (distancia 
horizontal), incluido el terminal con rejilla y 
excluido el codo concéntrico de la salida de la 
caldera y el adaptador de Ø 60/100 a Ø 80/125 
(Fig. 1-19). Esta configuración corresponde a 
un factor de resistencia igual a 100. En estos 
casos es necesario adquirir los alargadores 
correspondientes.

 N.: durante la instalación de los conductos es 
necesario instalar cada 3 metros una abrazade-
ra rompe tramo con taco.
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В комплект входят:
 N°1 - Уплотнитель (1)
 N°1 - Концентрический изгиб 90° (2)
 N°1 - Концентрическая труба всас./

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

1.10 УСТАНОВКА КОНЦЕНТРИЧЕСКОГО 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО КОМПЛЕКТА

Конфигурация типа С с герметичной камерой и 
с форсированной вытяжкой.
Установка данного вывода регламентируется по-
становлениями местных строительных стандартов 
и их последующим изменениям.

Примечание: кроме традиционного “горизон-
тального комплекта Ø60/100” в наличии есть 
специальная версия “Ø60/100 Star”, имеющая такие 
же размеры и эквивалентную потерю нагрузки.

Этот вывод позволяет осуществлять всасывание 
воздуха и вывод выхлопных газов непосредствен-
но на улицу. Горизонтальный комплект может 
быть установлен на задний, правый боковой, 
левый боковой или передний выход.

• Внешняя решётка. Примечание: в целях без-
опасности рекомендуется не загораживать даже 
временно вывод всасывания/дымоудаления 
бойлера.

Горизонтальный комплект всасывания/дымо-
удаления Ø60/100. Монтажный комплект (рис. 
1-13): установить изгиб с фланцем (2) на централь-
ном отверстии бойлера, вставляя сальник (1) и 
завинтить болтами, входящим в комплект. Под-
соединить выход (3) с гладкой стороны (“папа”), 
в горловину (“мама”) (с сальником с кромкой) 
изгиба (2) до установки в фальц, проверяя, что 
подсоединили соответствующую шайбу, таким 
образом, достигается соединение элементов, 
входящих в состав комплекта, и необходимое 

уплотнение. 

• Подключение с задним выходом (Илл. 1-14). 
Длина трубы 970 мм, позволяет пересечение 
стены с максимальной толщиной 770 мм. Чаще 
всего необходимо укоротить выход. Вычислить 
величину, складывая следующие значения: Тол-
щина стены + внутренний выступ + внешний 
выступ. Минимальные небходимые выступы 
приведены на иллюстрации.

• Применение с боковыми выступами (илл. При-
менение с боковыми выступами (Илл. 1-15). 
Используя только горизонтальный комплект 
всасывания/дымоудаление без специальных 
удлинителей, позволяет пересечение через стену 
толщиною 720 мм с левым боковым выходом и 
645 с правым боковым выходом.

• Удлинители для горизонтального комплек-
та. Горизонтальный комплект всасывания/
дымоудаления Ø 60/100 может быть удлинен 
до максимального значения 3000 мм включая 
решётчатый выход и не учитывая концентри-
ческий выходной изгиб. Данная конфигурация 
соответствует коэффициенту сопротивления 
равному 100. В этих случаях необходимо подать 
запрос на соответствующие насадки

 Соединение с 1 удлинителями (Илл. 1-16). 
Максимальное расстояние между вертикальной 
осью бойлера и внешней стеною 1855 мм.

 Соединение с 2 удлинителями (Илл. 1-17). Макс. 
расстояние между вертикальной осью бойлера 

и внешней стеною 2805 мм.
Горизонтальный комплект всасывания/дымо-
удаления Ø80/125. Монтажный комплект (Илл. 
1-18): установить изгиб с фланцем (2) на цен-
тральном отверстии бойлера, вставляя сальник 
(1) и завинтить болтами, входящим в комплект. 
Подсоединить переходник (3) гладкой стороной 
("папа"), в горловину изгиба (2) (с уплотнителем 
с кромкой) до установки в фальц. Подсоединить 
концентрический выход Ø 80/125 (4) с гладкой сто-
роны (“папа”), в горловину перехрдника (“мама”) 
(3) (с уплотнителями с кромкой) до установки в 
фальц, проверяя, что подсоединили соответству-
ющую шайбу, таким образом, достигается соеди-
нение элементов, входящих в состав комплекта, и 
необходимое уплотнение.

Обычно, горизонтальный комплект Ø 80/125 
всасывания/дымоудаления используется, когда 
необходимо провести длинный участок трубы.

• Удлинители для горизонтального комплекта. 
Горизонтальный комплект всасывания/ды-
моудаления Ø80/125 может быть продольно 
удлинен до максимального значения 7300 мм 
включая решётчатый выход и не учитывая 
концентрический выходной изгиб бойлера и 
переходник Ø 60/100 на Ø 80/125 (Илл. 1-19). 
Данная конфигурация соответствует коэффици-
енту сопротивления равному 100. В этих случаях 
необходимо подать запрос на соответствующие 
насадки

 Примечание: во время установки дымохода, не-
обходимо устанавливать через каждые 3 метра 
монтажный хомутик с клинышком.

The kit includes:
 N°1 - Gasket (1)
 N°1 - Concentric bend 90° (2)
 N°1 - Intake/Exhaust concentric pipe  

Ø60/100 (3)
 N°1 - Internal wall sealing plate (4)
 N°1 - External wall sealing plate (5)

1.10 CONCENTRIC HORIZONTAL KIT 
INSTALLATION.

Type C configuration, sealed chamber and 
fan assisted.
Installation of this terminal is governed by 
standards contained in local building regulations, 
as amended.

N.B.: in addition to the traditional “Ø60/100 
horizontal kit” there is also a specific “Ø60/100 
Star” version, with the same measurements and 
equivalent head loss.

This terminal is connected directly to the outside 
of the building for air intake and flue exhaust. The 
horizontal kit Ø 60/100 can be installed with the 
rear, right side, left side or front outlet.

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

Horizontal intake - exhaust kit Ø60/100. 
Kit assembly (Fig. 1-13): install the bend with 
flange (2) onto the central hole of the boiler 
inserting the gasket (1) and tighten using the 
screws included in the kit. Couple the terminal 
pipe (3) with the male end (smooth) into the 
female end of the bend (with lip seals) up to the 
stop; making sure that the internal wall sealing 
plate and external wall sealing plate have been 
fitted, this will ensure sealing and joining of the 
elements making up the kit.

• Application with rear outlet (Fig. 1-14). The 
970 mm pipe length enables routing through 
a maximum thickness of 770 mm. Normally 
the terminal must be shortened. Calculate 
the measurement by the sum of these values: 
Wall thickness + indoor extension + outdoor 
extension. The minimum indispensable 
projection values are given in the figure.

• Application with side outlet (Fig. 1-15). Using 
the horizontal intake-exhaust kit, without the 
special extensions, enables routing through 
a wall thickness of 725 mm with the left side 
outlet and 645 with the right side outlet.

• Extensions for horizontal kit. The Ø 60/100 
horizontal intake-exhaust kit can be extended 
up to a max. horizontal length 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. 1-16). 
Max. distance between vertical boiler axis and 
external wall is 1855mm.

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

Horizontal intake - exhaust kit Ø80/125. Kit 
assembly (Fig. 1-18): install the bend with flange 
(2) onto the central hole of the boiler inserting 
the gasket (1) and tighten using the screws 
included in the kit. Fit the male end (smooth) of 
the adapter (3) up to the end stop on the female 
side of the bend (2) (with lip seal). Fit the Ø 
80/125 (4) concentric terminal pipe with the male 
end (smooth) to the female end of the adapter (3) 
(with lip gasket) up to the stop; making sure that 
the internal and external wall sealing plates have 
been fitted; this will ensure sealing and joining 
of the elements making up the kit.

Normally the horizontal intake/exhaust kit Ø 
80/125 is used if particularly long extensions 
are required.

• Extensions for horizontal kit. The Ø 80/125 
horizontal intake-exhaust kit can be extended 
up to a max. horizontal distance of 7,300 mm 
including the terminal with grid and excluding 
the concentric bend leaving the boiler and the 
adapter Ø 60/100 in Ø 80/125 (Fig. 1-19). This 
configuration corresponds to a resistance factor 
of 100. In these cases the special extensions 
must be requested.

 N.B.: when installing the pipes, a section clamp 
with pin must be installed every 3 metres.
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Комплект містить:
 N°1 - Прокладка (1)
 N°1 - Концентричне коліно Ø 60/100 (2)
 N°1 - Адаптер Ø 60/100 для  

 Ø 80/125 (3)
 N°1 - Концентричний кінець труби  

всмокт./ вікиду Ø 80/125 (4)
 N°1 - Внутрішня розетка (5)
 N°1 - Зовнішня розетка (6)

Комплект містить:
 N°1 - Прокладка (1)
 N°1 - Жіночий фланець  

концентричний (2)
 N°1 - Адаптер Ø 60/100  

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

всмокт./ вікиду Ø 80/125 
(6)

 N°1 -  Полуоболочка встроєна 
(7)

 N°1 -  Полуоболочка зйомна (8)

1.11 УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНИХ 
КОНЦЕНТРИЧНИХ МОНТАЖНИХ 
КОМПЛЕКТІВ

Конфігурація типу С з герметичною каме-
рою і примусовою тягою.
Комплект вертикальних концентричних труб 
всмоктування/випущення Ця виводна труба 
дозволяє всмоктування повітря і випущення 
пари безпосередньо за межі житла у верти-
кальному напрямку.

ПРИМІТКА: вертикальний комплект з алю-
мінієвої плитки може бути встановлений на 
терасах і дахах з максимальним градієнтом 
45% (25 °) і повинна бути дотримана відстань 
між кінцевою кришкою і полуоболочкою 
(374 мм).

Вертикальний комплект з алюмінієвої 
плитки Ø 80/125. Монтажний комплект 
(Мал. 1-20):встановіть концентричний 
фланець (2) на центральний отвір котла, по-
ставивши прокладку (1), і затягніть гвинти, 
присутні в комплекті. Підключіть адаптер 
(3): чоловічий кінець (гладкий) - в жіночій 
кінець концентричного фланця (2). Уклад-
ка фіктивної плитки з алюмінію. Замініть 
плитку алюмінієвим листом (5) і так його 

зформувати, щоб забезпечити відтік дощової 
води. Зафіксуйте на алюмінієвій плитці полу-
оболочкі (7) і вставте трубу всмоктування/
випущення (6). Вставте концентричний вивід 
Ø 80/125 чоловічий кінець (6) (гладкий) в 
жіночий кінець адаптера (3) (з ущільнюючим 
кільцем) до упору, переконавшись, що ви вже 
увійшли в розетку (4), Таким чином ви отри-
маєте ущільнення і приєднання елементів, які 
входять в комплект.

Вертикальний комплект з цією конфігура-
цією може бути продовжений до максимуму 
12200мм прямі вертикальні, в тому числі кін-
цева (Мал. 1-21). Ця конфігурація відповідає 
коефіцієнту опору 100. У цьому випадку, ви 
повинні запросити відповідні модулі роз-
ширення вилки.

Для вертикального викидання також може 
бути використаний кінець Ø 60/100, який 
буде сполучений з тріскою концентричним 
фланцем, код. 3.011141 (продається окремо).
Вертикальний комплект з цією конфігураці-
єю може бути продовжений до максимального 
в 4700 мм прямі вертикальні, в тому числі 
кінцева (Мал. 1-21).
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 N°1 - Концентричне коліно Ø 60/100 (2)
 N°1 - Адаптер Ø 60/100 для  

 Ø 80/125 (3)
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КОМПЛЕКТІВ

Конфігурація типу С з герметичною каме-
рою і примусовою тягою.
Комплект вертикальних концентричних труб 
всмоктування/випущення Ця виводна труба 
дозволяє всмоктування повітря і випущення 
пари безпосередньо за межі житла у верти-
кальному напрямку.

ПРИМІТКА: вертикальний комплект з алю-
мінієвої плитки може бути встановлений на 
терасах і дахах з максимальним градієнтом 
45% (25 °) і повинна бути дотримана відстань 
між кінцевою кришкою і полуоболочкою 
(374 мм).

Вертикальний комплект з алюмінієвої 
плитки Ø 80/125. Монтажний комплект 
(Мал. 1-20):встановіть концентричний 
фланець (2) на центральний отвір котла, по-
ставивши прокладку (1), і затягніть гвинти, 
присутні в комплекті. Підключіть адаптер 
(3): чоловічий кінець (гладкий) - в жіночій 
кінець концентричного фланця (2). Уклад-
ка фіктивної плитки з алюмінію. Замініть 
плитку алюмінієвим листом (5) і так його 

зформувати, щоб забезпечити відтік дощової 
води. Зафіксуйте на алюмінієвій плитці полу-
оболочкі (7) і вставте трубу всмоктування/
випущення (6). Вставте концентричний вивід 
Ø 80/125 чоловічий кінець (6) (гладкий) в 
жіночий кінець адаптера (3) (з ущільнюючим 
кільцем) до упору, переконавшись, що ви вже 
увійшли в розетку (4), Таким чином ви отри-
маєте ущільнення і приєднання елементів, які 
входять в комплект.

Вертикальний комплект з цією конфігура-
цією може бути продовжений до максимуму 
12200мм прямі вертикальні, в тому числі кін-
цева (Мал. 1-21). Ця конфігурація відповідає 
коефіцієнту опору 100. У цьому випадку, ви 
повинні запросити відповідні модулі роз-
ширення вилки.

Для вертикального викидання також може 
бути використаний кінець Ø 60/100, який 
буде сполучений з тріскою концентричним 
фланцем, код. 3.011141 (продається окремо).
Вертикальний комплект з цією конфігураці-
єю може бути продовжений до максимального 
в 4700 мм прямі вертикальні, в тому числі 
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Setin kapsamı:
 N°1 - Conta (1)
 N°1 - Eşmerkezli dirsek Ø 60/100 (2)
 N°1 - Ø 80/125 (3) için Ø 60/100 

adaptör
 N°1 - Eşmerkezli terminal  

emiş/tahliye Ø 80/125 (4)
 N°1 - İç pul (5)
 N°1 - Dış pul (6)

Setin kapsamı:
 N°1 - Conta (1)
 N°1 - Eşmerkezli dişi flanş (2)
 N°1 - Ø 80/125 (3) için  

Ø 60/100 adaptör
 N°1 - Pul (4)
 N°1 - Alüminyum kiremit (5)
 N°1 - Eşmerkezli boru  

emiş/tahliye Ø 80/125 (6)
 N°1 - Sabit yarım rulman (7)
 N°1 - Mobil yarım rulman (8)

1.11 DIKEY EŞMERKEZLI SET MONTAJI.
Hermetik kazanlı ve takviye fanlı C tipi 
konfigürasyon.
Dikey eşmerkezli emiş ve tahliye seti. Bu 
terminal, hava emişinin veya duman tahliyesinin 
konutun dışına dikey yönde yapılmasını sağlar.

Not: alüminyum kiremitli dikey set, teras ve çatı 
gibi azami %45 (yaklaşık 25°) eğimli mekanlara 
montaj olanağı sağlar, ancak terminal başlığı ile 
yarım rulman arasındaki mesafeye (374 mm) her 
zaman riayet etmek gereklidir.

Ø 80/125 Alüminyum kiremitli dikey set. Setin 
montajı (Şek. 1-20): dirseği eşeksenli flanş (2) 
ile kombinin merkezi deliğine contayı da (1) 
araya sokarak monte edip kitte mevcut vidalar 
ile sıkıştırın. Adaptörü (3) erkek tarafından 
(düz) flanşın dişi tarafına (2) takın. Alüminyum 
yapma kiremidin montajı. Kiremitlerin yerine 
alüminyum levhayı (5) monte edin, yağmur 
sularının akışını sağlayacak şekilde yerleştirin. 
Alüminyum kiremit üzerine yarım sabitleme 
rulmanını (7) yerleştirin ve emiş -tahliye 
borusunu (6) geçirin. Ø 80/125 eşeksenli 
terminali erkek tarafından (6) (düz) adaptörün 
(3) dişi tarafına (dudaklı contası ile) çarpıştırarak 
geçirin, gereken iç ve dış pulu (4) takmış 

olduğunuzdan emin olun, bu suretle tutuş ve 
seti oluşturan aksamın birleştirilmesi sağlanmış 
olacaktır.

Bu konfigürasyondaki dikey set dikey düzlem 
üzerinde terminal de dahil azami 12.200 
mm uzatılabilir (Şekil 1-21). Söz konusu 
konfigürasyon 100'e eşit bir mukavemet 
faktörüne tekabül eder. Bu durumlarda gerekli 
uzatmaların talep edilmesi gerekmektedir.

Dikey tahliye için, 3.011141 kod numaralı 
eşeksenli flanş ile eşleştirmede Ø 60/100 terminal 
de kullanılabilir(ayrıca satılır).
Bu konfigürasyondaki dikey set dikey düzlem 
üzerinde terminal de dahil azami 4.700 mm 
uzatılabilir (Şekil 1-21).
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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
 1 - Terminal concéntrico  

asp./descarga Ø 80/125 (4)
 1 - Anilla interna blanca (5)
 1 - Anilla externa gris (6)

El kit incluye:
 1 - Junta (1)
 1 - Collarín hembra  

concéntrico (2)
 1 - 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)

1.11 INSTALACIÓN KIT VERTICALES 
CONCÉNTRICOS.

Configuración tipo C con cámara estanca y 
tiro forzado.
Kit vertical concéntrico de aspiración y descarga. 
Este terminal permite aspirar el aire y descargar 
los humos directamente al exterior de la vivienda 
en sentido vertical.

N.: el kit vertical con teja de aluminio puede ser 
instalado en terrazas y tejados cuya pendiente no 
supere el 45% (25° aproximadamente) y la altura 
entre el sombrerete del terminal y la semiesfera 
hueca (374 mm) siempre debe ser respetada.

Kit vertical con teja de aluminio Ø 80/125. 
Montaje del kit (Fig. 1-20): colocar el collarín 
concéntrico (2) en el orificio central de la caldera 
colocando antes la junta (1) y fijando la unión con 
los tornillos del kit. Montar el adaptador (3) aco-
plando su lado macho (liso) con el lado hembra 
de la abrazadera concéntrica (2). Instalación de 
la falsa teja de aluminio. Sustituya las tejas por la 
placa de aluminio (5) perfilándola de manera que 
el agua de lluvia escurra bien. Coloque en la teja 
de aluminio la semiesfera hueca fija (7) e intro-
duzca el tubo de aspiración-descarga (6). Monte 
el terminal concéntrico Ø 80/125 acoplando su 

lado macho (6) (liso) con el lado hembra del 
adaptador (3) (con juntas de labio) apretándolo 
hasta el fondo, sin olvidarse de colocar antes la 
anilla (4), de esta forma se conseguirá la unión 
estanca de los elementos del kit.

El kit vertical con esta configuración puede 
ser prolongado hasta 12200 mm como máximo 
de distancia en línea recta vertical, incluido el 
terminal (Fig. 1-21). Esta configuración corre-
sponde a un factor de resistencia igual a 100. En 
este caso es necesario solicitar los alargadores 
correspondientes de acoplamiento.

Para la descarga vertical puede también utilizarse 
el terminal Ø 60/100, en combinación con el 
collarín concéntrico cód. 3.011141 (vendido 
a parte).
El kit vertical con esta configuración puede 
ser prolongado hasta 4700 mm como máximo 
de distancia en línea recta vertical, incluido el 
terminal (Fig. 1-21).
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В комплект входят:
 N°1 - Уплотнитель (1)
 N°1 - Концентрический изгиб Ø 60/100 (2)
 N°1 - Переходник Ø 60/100 для Ø 80/125 (3)
 N°1 - Концентрический вывод всас./дымоу-

даление Ø 80/125 (4)
 N°1 - Внутренняя шайба (5)
 N°1 - Внешняя шайба (6)

В комплект входят:
 N°1 - Уплотнитель (1)
 N°1 - Гнездовой фланец  

концентрический (2)
 N°1 - Переходник Ø 60100  

для Ø 80/125 (3)
 N°1 - Шайба (4)
 N°1 - Алюминиевая черепица (5)
 N°1 - Концентрическая труба  

 всас./дымоудаление Ø 
80/125 (6)

 N°1 - Неподвижный полущит (7)
 N°1 - Подвижный полущит (8)

1.11 УСТАНОВКА КОНЦЕНТРИЧЕСКОГО 
ВЕРТИКАЛЬНОГО КОМПЛЕКТА.

Конфигурация типа С с герметичной камерой и 
с форсированной вытяжкой.
Вертикальный концентрический комплект 
всасывания и дымоудаления. Этот вывод позво-
ляет осуществлять всасывание воздуха и вывод 
выхлопных газов в вертикальном направлении 
непосредственно на улицу. 

Примечание: вертикальный комплект с алюмини-
евой черепицей позволяет установку на террасы 
и крыши с максимальным уклоном 45% (25°) при 
этом должно быть всегда соблюдено расстояние 
между верхней крышкой и полущитом (374 мм).

Вертикальный комплект с алюминиевой черепи-
цей Ø 80/125. Монтажный комплект (рис. устано-
вить концентрический фланец (2) на центральном 
отверстии бойлера, вставляя сальник (1) и завин-
тить болтами, входящим в комплект. Подсоеди-
нить переходник (3) гладкой стороной (“папа”) в 
горловину (“мама”) концентрического фланца (2). 
Установка искусственной алюминиевой черепицы. 
Заменить на черепице алюминиевую пластину 
(5), моделируя её таким образом, чтобы произ-
вести отвод для дождевой воды. Установить на 
алюминиевой черепице стационарный полущит 

(7) и ввести трубу всасывания/дымоудаления (6). 
Подсоединить концентрический выход Ø 80/125 
с гладкой стороны (6) (“папа”), в горловину пере-
ходника (“мама”) (3) (с уплотнителями с кромкой) 
до установки в фальц, проверяя, что подсоединили 
шайбу (4), таким образом, достигается соединение 
элементов, входящих в состав комплекта, и не-
обходимое уплотнение. 

Вертикальный комплект данной конфигурации 
быть удлинен домаксимального значения 12200 м 
вертикального и прямолинейного, включая вывод. 
(Илл. 1-21). Данная конфигурация соответствует 
коэффициенту сопротивления равному 100. В 
этих случаях необходимо подать запрос на соот-
ветствующие насадки

Для вертикального дымоудаления может быть 
использован вывод Ø 60/100, с концентрическим 
фланцем код. 3.011141 (продаётся отдельно).
Вертикальный комплект данной конфигурации 
быть удлинен домаксимального значения 4700 
мм вертикального и прямолинейного, включая 
вывод (Илл. 1-21).
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The kit includes:
 N°1 - Gasket (1)
 N°1 - Concentric bend Ø 60/100 (2)
 N°1 - Adapter Ø 60/100 for  

Ø 80/125 (3)
 N°1 - Concentric terminal  

int./exh. Ø 80/125 (4)
 N°1 - Internal wall sealing plate (5)
 N°1 - External wall sealing plate (6)

The kit includes:
 N°1 - Gasket (1)
 N°1 - Female flange  

concentric (2)
 N°1 - Adapter Ø 60/100)  

for Ø 80/125 (3)
 N°1 - Wall sealing plate (4)
 N°1 - Aluminium tile (5)
 N°1 - Concentric pipe  

int./exh. Ø 80/125 (6)
 N°1 - Fixed half-shell
 N°1 - Mobile half-shell

1.11 CONCENTRIC VERTICAL KIT 
INSTALLATION.

Type C configuration, sealed chamber and 
fan assisted.
Concentric vertical intake and exhaust kit. This 
vertical terminal is connected directly to the 
outside of the building for air intake and flue 
exhaust.

N.B.: the vertical kit with aluminium tile 
enables installation on terraces and roofs with 
a maximum slope of 45% (approx 25°) and the 
height between the terminal cap and half-shell 
(374 mm) must always be observed.

Vertical kit with aluminium tile Ø 80/125. Kit 
assembly (Fig. 1-20): install the concentric flange 
(2) on the central hole of the boiler inserting the 
gasket (1) and tighten using the screws in the 
kit. Fit the male end (smooth) of the adapter (3) 
into the female end of the concentric flange (2). 
Imitation aluminium tile installation. Replace the 
tile with the aluminium sheet (5), shaping it to 
ensure that rainwater runs off. Position the fixed 
half-shell (7) and insert the intake-exhaust pipe 
(6). Fit the Ø 80/125 concentric terminal pipe 
with the male end (6) (smooth) to the female end 
of the adapter (3) (with lip gasket) up to the stop; 

making sure that the wall sealing plate (4) has 
been fitted, this will ensure sealing and joining 
of the elements making up the kit.

The vertical kit with this configuration can be 
extended to a max. straight vertical length of 
12200 mm including the terminal (Fig. 1-21). 
This configuration corresponds to a resistance 
factor of 100. In this case the special extensions 
must be requested.

The terminal Ø 60/100 can also be used for 
vertical exhaust, in conjunction with concentric 
flange code 3.011141 (sold separately).
The vertical kit with this configuration can be 
extended to a max. straight vertical length of 4700 
mm including the terminal (Fig. 1-21).
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1.12  УСТАНОВКА КОМПЛЕКТУ 
СЕПАРАТОРА.

Конфігурація типу С з герметичною камерою і 
примусовою тягою.

Цей комплект дозволяє всмоктування повітря зо-
вні приміщення і викид диму в камін або димохід 
через рлзміжування труби для димових газів і 
труби для повітря. З каналу (S) виводяться про-
дукти згоряння. Трубопроводом (A) всмоктується 
повітря, необхідне для горіння. Всмоктуючий 
трубопровід (A) може бути встановлений або 
на правій або лівій стороні від центрального ви-
тяжного каналу (S). Обидва канали можуть бути 
орієнтовані в будь-якому напрямку.

• Комплект роздільника Ø 80/80. Монтаж 
комплекту (мал. 1-22):встановити фланець (4) 
на центральний отвір котла, поставивши про-
кладку (1) і затягнути гвинти з шестигранною 
головкою і плоским наконечником з комплекту. 
Вийміть плаский фланець, що знаходиться в 
боковому отворі, або в центральному (залежно 
від необхідності) і замініть його на фланець (3), 
вставити проміжні прокладки (2), які вжє є в 
котлі, і затягнути гвинти-саморізи з наконечни-
ком. Вставте коліна (5) чоловічим кінцем (глад-
ким) в жіночій кінець фланців (3 та 4). Вставте 
кінець труби всмоктування (6) чоловічим кінцем 
(гладким) в жіночій кінець коліна (5) закрутити 
до упору, переконавшись, що ви вже ввели відпо-
відні розетки всередину і зовні. Вставте кінець 

труби викидання (9) чоловічим кінцем (гладким) 
в жіночій кінець коліна (5) і закрутіть до упору, 
переконавшись, що ви вже ввели відповідну 
розетку всередину.Таким чином ви отримаєте 
ущільнення і приєднання елементів комплекту.

• Максимальні габаритні розміри. На малюнку 
1-23 показані мінімальні габаритні розміри 
набору кінцевого виходу роздільника Ø 80/80 в 
граничній умові.

• На малюнку 1-24 показана конфігурація з вер-
тикальним викидом і горизонтальним всмокту-
ванням.

• Подовжувачі для комплекту роздільника Ø 
80/80. Максимальна прямолінійна довжина (без 
кривих) вертикально, придатна для труб всмок-

Комплект містить:
 N°1 - Прокладка викиду (1)
 N°1 - Жіночий фланець всмоктування (3)
 N°1 - Прокладка ущільнювача фланця (2)
 N°1 - Жіночий фланець викиду (4)
 N°2 - Коліна 90 ° Ø 80 (5)
 N°1 - Кінець труби всмоктування Ø 80 

(6)
 N°2 - Внутрішні розетки (7)
 N°1 - Зовнішня розетка (8)
 N°1 - Дренажна труба Ø 80 (9)

Максимальная використовувана довжина
(враховуючи ґратчастий термінал забору повітря та два коліна 90°) 

ТРУБОПРОВІД БЕЗ ІЗОЛЯЦІЇ ТРУБОПРОВІД З ІЗОЛЯЦІЄЮ
Труба відведення димових газів (метри) Труба забору повітря (метри) Труба відведення димових газів (метри) Труба забору повітря (метри)

1 36,0* 6 29,5*

2 34,5* 7 28,0*

3 33,0* 8 26,5*

4 32,0* 9 25,5*

5 30,5* 10 24,0*

* Трубопровід всмоктування може бути збільшеним до 2,5 метрів, якщо ви-
далити коліно викиду, до 2 метрів, якщо видалити коліно на всмоктуванні, 
до 4,5 метрів, якщо усунути обидва коліна.

11 22,5*

12 21,5*

Увага: котел призначений для виводу продуктів 
згоряння до максимальної довжини 27 м, для 
прямого викиду 1м і з вигином всмоктування 90 

°. Якщо при установці вимагається довжина димо-
ходу, що перевищує рекомендовані 12 м, необхідно 
брати до уваги можливість конденсації, яка може 

виникнути всередині димохода, тоді рекомен-
дується використання димоходу типу Immergas 
"Синя серія (Serie Blu)" ізольований.
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11 22,5*

12 21,5*

Увага: котел призначений для виводу продуктів 
згоряння до максимальної довжини 27 м, для 
прямого викиду 1м і з вигином всмоктування 90 

°. Якщо при установці вимагається довжина димо-
ходу, що перевищує рекомендовані 12 м, необхідно 
брати до уваги можливість конденсації, яка може 

виникнути всередині димохода, тоді рекомен-
дується використання димоходу типу Immergas 
"Синя серія (Serie Blu)" ізольований.
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1.12 AYIRICI SETIN MONTAJI.
Hermetik kazanlı ve takviye fanlı C tipi 
konfigürasyon.

Bu set, hava emiş ve duman tahliye kanallarını 
ayırarak, konutun dışındaki havanın emilmesini 
ve dumanların baca veya duman tahliye 
deliğinden tahliye edilmesini sağlar. Yanma 
ürünleri, (S) kanalından dışarı atılır. (A) 
kanalından yanma için gerekli hava emilir. 
Emiş kanalı (A) fark yaratmaksızın (S) 
merkezi tahliye borusunun sağına ya da soluna 
yerleştirilebilir. Her iki kanal da herhangi bir 
yöne doğrultulabilirler.

• Ø 80/80 Ayırıcı set. Setin montajı (Şek. 1-22): 
Flanşı (4) kombinin merkezi deliğine contayı 
da (1) araya sokarak yerleştirin ve setin 
ambalajda sunulan altıgen kafalı ve yassı uçlu 
vidalar ile sıkıştırın. Merkezi olana nazaran yan 
delikte mevcut düz flanşı çıkarın ve kombide 
halihazırda bulunan contayı (2) yerleştirerek 
flanş (3) ile değiştirin ve kendinden yollu uçlu 
vidalar ile kilitleyin. Dirseklerin (5) erkek 
tarafını (düz) flanşın dişi tarafına birleştirin 
(3 ve 4). Emiş terminalinin erkek tarafını 
(6) erkek tarafı ile (düz), dirseğin dişi (5) 
tarafına ilgili iç ve dış pulların yerleştirilmiş 
olduğundan emin olup çarpıştırarak birleştirin. 
Tahliye terminalini (9) erkek tarafından (düz) 
dirseğin (5) dişi tarafına tam oturacak şekilde 

geçirin, bu meyanda gereken dahili pulu 
takmış olduğunuzdan emin olun, bu suretle 
seti oluşturan aksamın tutuş ve bağlantıları 
sağlanmış olacaktır.

• Montajların kapladığı alan. Sınırlı bir koşulda 
1-23 numaralı şekilde Ø 80/80 ayrıştırma 
terminal setinin montajının kapladığı asgari 
alan ölçüleri verilmiştir.

• 1-24 numaralı şekilde dikey tahliyeli ve yatay 
emişli konfigürasyonu gösterilmektedir.

• Ø 80/80 ayrıştırma seti için uzatmalar. Ø 
80 tahliye ve emiş boruları için düz bir hat 
üzerindeki (dirseksiz) azami dikey uzunluk 41 
metre olup, bunun 40 metresi emiş ve 1 metresi 
de tahliye içindir. Bu toplam uzunluk 100'e 

Setin kapsamı:
 N°1 - Tahliye contası (1)
 N°1 - Dişi emiş flanşı (3)
 N°1 - Flanş sızdırmazlık contası (2)
 N°1 - Dişi tahliye flanşı (4)
 N°2 - 90° Ø 80 dirsek (5)
 N°1 - Ø 80 Emiş terminali (6)
 N°2 - İç pullar (7)
 N°1 - Dış pul (8)
 N°1 - Tahliye borusu Ø 80 (9)

Kullanılabilir azami uzunluklar
(ızgaralı emiş terminali ve iki adet 90° dirsek de dahil olarak) 

İZOLASYONSUZ KANAL İZOLASYONLU KANAL
Tahliye (metre) Emiş (metre) Tahliye (metre) Emiş (metre)

1 36,0* 6 29,5*

2 34,5* 7 28,0*

3 33,0* 8 26,5*

4 32,0* 9 25,5*

5 30,5* 10 24,0*

* Tahliye dirseğinin kaldırılması durumunda emiş kanalı 2,5 metre daha 
uzatılabilir, emiş dirseğinin kaldırılması halinde ise 2 metre uzatılabilir, her 
iki dirseğin de kaldırılması ile 4,5 metre daha uzatılabilir.

11 22,5*

12 21,5*

Dikkat: kombi, yanma ürünlerini, emiş tarafında 
1 m artı 90° diresek ile, tahliye tarafında en fazla 
27 m uzunlukla dışarı atmak üzere tasarlanmıştır. 
Montajın, tavsiye edilen 12 m' nin üzerinde 

tahliye boru kullanımını gerektirmesi halinde, 
boruların içinde oluşabilecek yoğuşma göz 
önünde bulundurulmalı ve yalıtımlı “Mavi Seri” 
atık gaz boruları kullanılmalıdır.
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1.12 INSTALACIÓN KIT SEPARADOR.
Configuración tipo C con cámara estanca y 
tiro forzado.

Este kit permite aspirar el aire hacia exterior de la 
vivienda y descargar los humos en la chimenea o 
en la descarga de humos separando los conductos 
de descarga de humos y de aspiración del aire. 
Los productos de la combustión son expulsados 
por el conducto (S). El aire que se necesita para 
la combustión es aspirado por el conducto (A). El 
conducto de aspiración (A) puede ser instalado 
tanto a la derecha como a la izquierda del con-
ducto central de descarga (S). Ambos conductos 
pueden ser orientados en la dirección que más 
convenga.

• Kit separador Ø 80/80. Montaje del kit (Fig. 
1-22): colocar el collarín (4) en el orificio 
central de la caldera colocando antes la junta 
(1) y apretando la unión con los tornillos de 
cabeza hexagonal y punta plana del kit. Quite el 
collarín plano presente en el agujero lateral re-
specto al central (en función de las exigencias) 
y sustitúyalo con el collarín (3) interponiendo 
la junta (2) ya presente en la caldera. Apriete 
con los tornillos autorroscantes con punta 
suministrados. Monte los codos (5) acoplando 
su lado macho (liso) con el lado hembra de los 
collarines (3 y 4). Monte el terminal de aspira-
ción (6) acoplando su lado macho (liso) con el 
lado hembra del codo (5) apretándolo hasta el 

fondo, sin olvidarse de colocar previamente las 
anillas internas y externas. Monte el tubo de de-
scarga (9) acoplando su lado macho (liso) con 
el lado hembra del codo (5), apretándolo hasta 
el fondo, sin olvidarse primero de introducir la 
anilla interna, de esta forma se conseguirá la 
unión estanca de los elementos del kit.

• Dimensiones totales de instalación. En la figura 
1-23 se han representado las dimensiones míni-
mas de instalación del kit terminal separador 
Ø 80/80 para una condición límite.

• En la figura 1-24, se representa la configuración 
con descarga vertical y aspiración horizontal.

El kit incluye:
 1 - Junta de descarga (1)
 1 - Collarín hembra de aspiración (3)
 1 - Junta de estanqueidad collarín (2)
 1 - Collarín hembra de descarga (4)
 2 - Codos 90° Ø 80 (5)
 1 - Terminal de aspiración Ø 80 (6)
 2 - Anillas internas blancas (7)
 1 - Anilla externa gris (8)
 1 - Tubo de descarga Ø 80 (9)

Máximas longitudes que se pueden utilizar
(comprendido el terminal de aspiración con rejilla y los dos codos de 90°) 

CONDUCTO SIN AISLAMIENTO CONDUCTO CON AISLAMIENTO
Descarga (metros) Aspiración (metros) Descarga (metros) Aspiración (metros)

1 36,0* 6 29,5*

2 34,5* 7 28,0*

3 33,0* 8 26,5*

4 32,0* 9 25,5*

5 30,5* 10 24,0*

* El conducto de aspiración se puede alargar 2,5 metros si se elimina la 
curva de descarga, 2 metros si se elimina la curva de aspiración y 4,5 
metros eliminando ambas curvas.

11 22,5*

12 21,5*

Atención: la caldera ha sido diseñada para 
evacuar los productos de combustión hasta una 
extensión máxima de 27 m en línea recta con 
respecto a la descarga, con 1m, más la curva de 

aspiración de 90°. si la instalación necesita una 
toma de aire/evacuación de humos que supera 
los 12 m recomendados, es necesario considerar 
la posibilidad de formación de condensación 

que podría tener lugar dentro del conducto y, 
por tanto, utilizar la toma de aire/evacuación de 
humos de Immergas "Serie Blu" aislada.
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1.12 УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА СЕПАРАТОРА.
Конфигурация типа С с герметичной камерой и с 
форсированной вытяжкой.

При помощи этого комплекта происходит всасывание 
воздуха с улицы и вывод выхлопных газов в дымоход 
или дымоотвод при посредством разделения каналов 
вывода газов и всасывания воздуха. 

С трубы (S) выводятся продукты сгорания. С трубы (A) 
всасывается воздух, необходимый для горения. Канал 
всасывания (А) может быть установлен независимо 
от центрального канала (S) по левую или по правую 
сторону. Оба канала могут быть направлены в любом 
направлении.

• Комплект сепаратора Ø 80/80. Монтажный комплект 
(илл. 1-22): установить фланец (4) на центральном 
отверстии бойлера, вставляя сальник (1) и завинтить 
болтами с шестиугольной шляпкой и плоским на-
конечником, входящими в комплект. Снять плоский 
фланец с бокового отверстия относительно централь-
ного (по необходимости) и заменить его на фланец 
(3) устанавливая сальник (2) уже установленный на 
бойлере и закрутить саморежущими винтами, входя-
щими в оснащение. Подсоединить изгибы (5) гладкой 
стороной (“папа”) в горловину (“мама”) фланцев (3 
и 4). Подсоединить вывод всасывания (6) гладкой 
стороной (“папа”), в горловину (“мама”) изгиба (5) до 
упора, проверяя, что внутренние и внешние шайбы 
уже установлены. Подсоединить концентрическую 
трубу (9) с гладкой стороны (“папа”), в горловину 

(“мама”) (5) до установки в фальц, проверяя, что под-
соединили соответствующую шайбу, таким образом, 
достигается соединение элементов, входящих в состав 
комплекта, и необходимое уплотнение.

• Габаритные размеры установки. На иллюстрации 1-23 
указанны минимальные размеры для сепаратора для 
установки комплекта сепаратора Ø 80/80 в ограни-
ченных условиях.

• На иллюстрации 1-24 приведена конфигурация с 
вертикальным дымоудалением и горизонтальным 
всасыванием.

• Насадки удлинители для комплекта сепаратора Ø 
80/80. Насадки удлинители для комплекта сепаратора 
Ø 80/80. Максимальная прямолинейная протяжён-
ность (без изгибов) в вертикальном направлении, 

В комплект входят:
 N°1 - Выводной сальник (1)
 N°1 - Гнездовой фланец всасывания (3)
 N°1 - Герметичный уплотнитель фланца 

(2)
 N°1 - Гнездовой фланец дымоудаления (4)
 N°2 - Изгибы 90° Ø 80 (5)
 N°1 - Вывод всасывания Ø 80 (6)
 N°2 - Внутренние шайбы (7)
 N°1 - Внешняя шайба (8)
 N°1 - Выхлопная труба Ø 80 (9)

Максимальные используемые длины
(включая решётчатый вывод всасывания и два изгиба на 90°) 

НЕ ИЗОЛИРОВАННЫЙ КАНАЛ ИЗОЛИРОВАННЫЙ КАНАЛ
Дымоудаление (метры) Всасывание (метры) Дымоудаление (метры) Всасывание (метры)

1 36,0* 6 29,5*

2 34,5* 7 28,0*

3 33,0* 8 26,5*

4 32,0* 9 25,5*

5 30,5* 10 24,0*

* Труба всасывания может быть увеличена до 2,5 метров, если удалить изгиб 
дымоудаления, на 2 метра, если удаляется изгиб всасывания, 4,5 метра, 
удаляя оба изгиба.

11 22,5*

12 21,5*

Внимание: бойлер разработан так, чтобы выво-
дить продукты сгорания на максимальное рас-
стояние в 27 м прямолинейного вывода, с 1 м сверх 
того с изгибом 90° при всасывании. Если установка 

оборудования требует распространение дымохода 
системы дымоудаления, что превышает рекомен-
дуемые 12 м, необходимо обратить внимание на 
возможность образования конденсата, который 

может образовываться внутри воздуховода и 
использовать дымоход компании Immergas “Serie 
Blu” (Синяя серия) типа выхлопной трубы.

1.12 SEPARATOR KIT INSTALLATION.
Type C configuration, sealed chamber and 
fan assisted.

This kit allows air to come in from outside 
the building and the exhaust to exit from the 
chimney or flue through divided flue exhaust 
and air intake pipes. Combustion products are 
expelled from pipe (S). The required amount of 
air is taken in through pipe (A) for combustion. 
The intake pipe (A) can be installed either on the 
right or left hand side of the central exhaust pipe 
(S). Both ducts can be routed in any direction.

• Separator kit Ø 80/80. Kit assembly (Fig. 1-22): 
install the flange (4) on the central hole of the 
boiler, interposing the gasket (1) and tighten 
with the flat-tipped hex screws included in the 
kit. Remove the flat flange present in the lateral 
hole with respect to the central one (according 
to needs) and replace it with the flange (3), 
positioning the gasket (2) already present in 
the boiler and tighten using the supplied self-
threading screws. Fit the male end (smooth) to 
the bends (5) in the female end of the flanges 
(3 and 4). Fit the intake terminal (6) with the 
male section (smooth) in the female section of 
the bend (5) up to the stop, ensuring that the 
internal and external wall sealing plates are 
fitted. Fit the exhaust pipe (9) with the male end 

(smooth) to the female end of the bend (5) up 
to the stop; making sure that the internal wall 
sealing plate has been fitted, this will ensure 
sealing and joining of the elements making up 
the kit.

• Installation clearances. Figure 1-23 gives the 
min. installation space dimensions of the 
Ø 80/80 separator terminal kit in limited 
conditions.

• Figure 1-24 shows the configuration with 
vertical exhaust and horizontal intake.

• Extensions for separator kit Ø 80/80. The max. 
vertical linear length (without bends) usable 
for Ø 80 intake and exhaust pipes is 41 metres 
of which 40 intake and 1 exhaust. This total 

The kit includes:
 N°1 - Exhaust gasket (1)
 N°1 - Female intake flange (3)
 N°1 - Flange gasket (2)
 N°1 - Female exhaust flange (4)
 N°2 - 90° bend Ø 80 (5)
 N°1 - Intake terminal Ø 80 (6)
 N°2 - Internal wall sealing plates (7)
 N°1 - External wall sealing plate (8)
 N°1 - Exhaust pipe Ø 80 (9)

Maximum usable lengths
(including intake terminal with grill and two 90° bends) 

NON-INSULATED PIPE INSULATED PIPE
Drain (metres) Intake (metres) Drain (metres) Intake (metres)

1 36.0* 6 29.5*

2 34.5* 7 28.0*

3 33.0* 8 26.5*

4 32.0* 9 25.5*

5 30.5* 10 24.0*

* The air intake pipe can be increased to 2.5 metres if the exhaust bend 
is eliminated, 2 metres if the air intake bend is eliminated, 4.5 metres 
eliminating both bends.

11 22.5*

12 21.5*

Attention: the boiler is designed to evacuate 
the combustion products up to a maximum 
extension of 27 linear metres from the exhaust, 
with 1 m plus 90° bend at the intake. If the 

installation requests a development of the flue 
to the discharge that exceeds the recommended 
12 m, due consideration must be given to the 
formation of condensate that could take place 

inside the pipe and Immergas insulated “Blue 
Series” flue kits must be used.
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тування – викидання 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 всмоктування – 
викидання Ø 80, може досягати максимального 
значення, яке показано в наступній таблиці. 
У випадку, коли використовуються аксесуари 
або компоненти мішані, можна розрахувати 
максимальне розширення, використовуючи 
коефіцієнт опору для кожного компонента, або 
його еквівалентної довжини. Сума цих факторів 
опору не повинна бути більше, ніж 100.

• Втрата температури в димоходи. Щоб уникнути 
проблем з конденсацією газів у вихлопній трубі 
Ø 80, у зв'язку з їх охолодження через стіну, треба 
обмежити довжину вихлопної труби до 5 метрів 
(Мал. 1-25). Якщо потрібно покрити великі від-
стані, необхідно використовувати ізольовані 
труби Ø 80 (див. главу комплект роздільника Ø 
80/80 з ізольованими трубами).

ПРИМІТКА: під час установки труб Ø 80 через 
кожні 3 метри повинні бути встановлені хомути 
з вкладишем.

• Комплект роздільник Ø 80/80 з ізоляцією. 
Монтажний комплект (Мал. 1-26): встановіть 
фланець (4) на центральний отвір котла, поста-
вивши прокладку (1), і затягніть гвинти з шес-
тигранною головкою і плоским наконечником, 
що є в комплекті. Вийміть плаский фланець, що 
знаходиться в боковому отворі, або в централь-
ному (залежно від необхідності) і замініть його 
на фланець (3), вставити проміжні прокладки 
(2), які вжє є в котлі, і затягнути гвинти-саморізи 
з наконечником. Вставте і прокрутіть пробку 
(6) на коліні (5) від чоловічого кінця (гладкого), 
а потім вставте коліна (5) чоловічим кінцем 
(гладким) в жіночій кінець фланця (3). Вставте 
коліно (11) чоловічим кінцем (гладким) в жі-
ночій кінець фланцю (4). Вставте кінець труби 
всмоктування (7) чоловічим кінцем (гладким) 
в жіночій кінець коліна (5) закрутити до упору, 

переконавшись, що ви вже ввели відповідні роз-
етки (8 e 9), які забезпечать правильну установку 
між трубою та стіною, після чого зафіксуйте 
пробку (6) на кінці (7). 

Вставте кінець труби викидання (10) чоловічим 
кінцем (гладким) в жіночій кінець коліна (11) і 
закрутіть до упору, переконавшись, що ви вже 
ввели відповідну розетку (8), яка забезпечить 
правильну установку між трубою та димоходом.

• Ізоляція комплекту терміналу роздільника Якщо 
є проблеми конденсації парів у вихлопних тру-
бах або на зовнішній поверхні всмоктувальної 
труби, Immergas надає за запросом ізольовані 
всмоктувальні труби і ізольовані труби викидан-
ня. Ізоляція може бути необхідною на вихлопній 
трубі, через надмірну втрату температури диму 
протягом шляху. Ізоляція може бути необхідною 
на всмоктувальній трубі, так як вхідне повітря 
(якщо дуже холодно), може привести зовнішню 
поверхню труби до температури нижче точки 
роси повітря середовища, в якій знаходиться. На 
малюнках (Мал. 1-27 і 1-28) представлені різні 
застосування ізольованих труб.

 Ізольовані труби складаються з концентричних 
труб внутрішніх Ø 80 і зовнішніх Ø 125 із про-
шарком нерухомого повітря. Технічно неможли-
во використати обидва лікті Ø 80 ізольованими, 
так як габаритні розміри цього не дозволяють. 
Але можна почати із одного ліктя ізольованого, 
на ваш вибір: чи каналу всмоктування, чи каналу 
вихлопних газів. У випадку, якщо ми починаємо 
з ізольованого ліктя всмоктувальної труби вам 
доведеться закріпити цього на фланці, аж до зі-
ткнення на фланці видалення димів, ситуації, яка 
виведе на ту ж висоту два виходи - всмоктування 
повітря та викидання диму.

• Втрата температури в ізольованому димоходи. 
Щоб уникнути проблем з конденсацією газів в 
вихлопній трубі Ø 80 з ізоляцією, внаслідок охо-
лодження через стіну, треба обмежити довжину 
вихлопної труби до 12 метрів. На мал. (мал. 1-28) 
показаний типовий випадок ізоляції, всмокту-

вальної і вихлопної лінії короткої та дуже довгої 
(більше 5 м). ізольований весь всмоктувальний 
канал, щоб уникнути конденсації вологого пові-
тря з навколишнього середовища, в якому котел 
знаходиться, в контакті з трубою охолодженою 
повітрям, що поступає ззовні. ізольований 
весь всмоктувальний канал, за винятком ліктя 
у виході з сплітера, щоб знизити втрати тепла з 
каналу, таким чином запобігаючи утворенню 
конденсату парів.

 ПРИМІТКА: при установці ізольованих 
трубоводів через кожні 2 метри повинні бути 
встановлені хомути з вкладишем, переділяючі 
канал.

Комплект містить:
 N°1 - Прокладка викиду (1)
 N°1 - Прокладка ущільнювача фланця (2)
 N°1 - Жіночий фланець всмоктування (3)
 N°1 - Жіночий фланець викиду (4)
 N°1 - Коліно 90 ° Ø 80 (5)
 N°1 - Ковпачок для труби (6)
 N°1 - Кінець труби всмоктування Ø 80 ізольований (7)
 N°2 - Внутрішні розетки (8)
 N°1 - Зовнішня розетка (9)
 N°1 - Ізольована зливна труба Ø 80 (10)
 N°1 - Концентричне коліно 90 ° Ø 80/125 (11)

тування – викидання 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 всмоктування – 
викидання Ø 80, може досягати максимального 
значення, яке показано в наступній таблиці. 
У випадку, коли використовуються аксесуари 
або компоненти мішані, можна розрахувати 
максимальне розширення, використовуючи 
коефіцієнт опору для кожного компонента, або 
його еквівалентної довжини. Сума цих факторів 
опору не повинна бути більше, ніж 100.

• Втрата температури в димоходи. Щоб уникнути 
проблем з конденсацією газів у вихлопній трубі 
Ø 80, у зв'язку з їх охолодження через стіну, треба 
обмежити довжину вихлопної труби до 5 метрів 
(Мал. 1-25). Якщо потрібно покрити великі від-
стані, необхідно використовувати ізольовані 
труби Ø 80 (див. главу комплект роздільника Ø 
80/80 з ізольованими трубами).

ПРИМІТКА: під час установки труб Ø 80 через 
кожні 3 метри повинні бути встановлені хомути 
з вкладишем.

• Комплект роздільник Ø 80/80 з ізоляцією. 
Монтажний комплект (Мал. 1-26): встановіть 
фланець (4) на центральний отвір котла, поста-
вивши прокладку (1), і затягніть гвинти з шес-
тигранною головкою і плоским наконечником, 
що є в комплекті. Вийміть плаский фланець, що 
знаходиться в боковому отворі, або в централь-
ному (залежно від необхідності) і замініть його 
на фланець (3), вставити проміжні прокладки 
(2), які вжє є в котлі, і затягнути гвинти-саморізи 
з наконечником. Вставте і прокрутіть пробку 
(6) на коліні (5) від чоловічого кінця (гладкого), 
а потім вставте коліна (5) чоловічим кінцем 
(гладким) в жіночій кінець фланця (3). Вставте 
коліно (11) чоловічим кінцем (гладким) в жі-
ночій кінець фланцю (4). Вставте кінець труби 
всмоктування (7) чоловічим кінцем (гладким) 
в жіночій кінець коліна (5) закрутити до упору, 

переконавшись, що ви вже ввели відповідні роз-
етки (8 e 9), які забезпечать правильну установку 
між трубою та стіною, після чого зафіксуйте 
пробку (6) на кінці (7). 

Вставте кінець труби викидання (10) чоловічим 
кінцем (гладким) в жіночій кінець коліна (11) і 
закрутіть до упору, переконавшись, що ви вже 
ввели відповідну розетку (8), яка забезпечить 
правильну установку між трубою та димоходом.

• Ізоляція комплекту терміналу роздільника Якщо 
є проблеми конденсації парів у вихлопних тру-
бах або на зовнішній поверхні всмоктувальної 
труби, Immergas надає за запросом ізольовані 
всмоктувальні труби і ізольовані труби викидан-
ня. Ізоляція може бути необхідною на вихлопній 
трубі, через надмірну втрату температури диму 
протягом шляху. Ізоляція може бути необхідною 
на всмоктувальній трубі, так як вхідне повітря 
(якщо дуже холодно), може привести зовнішню 
поверхню труби до температури нижче точки 
роси повітря середовища, в якій знаходиться. На 
малюнках (Мал. 1-27 і 1-28) представлені різні 
застосування ізольованих труб.

 Ізольовані труби складаються з концентричних 
труб внутрішніх Ø 80 і зовнішніх Ø 125 із про-
шарком нерухомого повітря. Технічно неможли-
во використати обидва лікті Ø 80 ізольованими, 
так як габаритні розміри цього не дозволяють. 
Але можна почати із одного ліктя ізольованого, 
на ваш вибір: чи каналу всмоктування, чи каналу 
вихлопних газів. У випадку, якщо ми починаємо 
з ізольованого ліктя всмоктувальної труби вам 
доведеться закріпити цього на фланці, аж до зі-
ткнення на фланці видалення димів, ситуації, яка 
виведе на ту ж висоту два виходи - всмоктування 
повітря та викидання диму.

• Втрата температури в ізольованому димоходи. 
Щоб уникнути проблем з конденсацією газів в 
вихлопній трубі Ø 80 з ізоляцією, внаслідок охо-
лодження через стіну, треба обмежити довжину 
вихлопної труби до 12 метрів. На мал. (мал. 1-28) 
показаний типовий випадок ізоляції, всмокту-

вальної і вихлопної лінії короткої та дуже довгої 
(більше 5 м). ізольований весь всмоктувальний 
канал, щоб уникнути конденсації вологого пові-
тря з навколишнього середовища, в якому котел 
знаходиться, в контакті з трубою охолодженою 
повітрям, що поступає ззовні. ізольований 
весь всмоктувальний канал, за винятком ліктя 
у виході з сплітера, щоб знизити втрати тепла з 
каналу, таким чином запобігаючи утворенню 
конденсату парів.

 ПРИМІТКА: при установці ізольованих 
трубоводів через кожні 2 метри повинні бути 
встановлені хомути з вкладишем, переділяючі 
канал.

Комплект містить:
 N°1 - Прокладка викиду (1)
 N°1 - Прокладка ущільнювача фланця (2)
 N°1 - Жіночий фланець всмоктування (3)
 N°1 - Жіночий фланець викиду (4)
 N°1 - Коліно 90 ° Ø 80 (5)
 N°1 - Ковпачок для труби (6)
 N°1 - Кінець труби всмоктування Ø 80 ізольований (7)
 N°2 - Внутрішні розетки (8)
 N°1 - Зовнішня розетка (9)
 N°1 - Ізольована зливна труба Ø 80 (10)
 N°1 - Концентричне коліно 90 ° Ø 80/125 (11)

M
O

N
TA

J P
ER

SO
N

EL
İ

K
U

LL
A

N
IC

I
BA

K
IM

 P
ER

SO
N

EL
İ

eşit bir mukavemet faktörüne tekabül eder.Ø 
80 emiş ve tahliye borularının uzunluklarının 
toplamı ile elde edilen kullanılabilir toplam 
uzunluk olarak aşağıdaki tabloda verilen azami 
değerlere ulaşabilir. Karma aksesuar veya 
parça kullanılması gerektiğinde, parçaların 
her biri için bir mukavemet faktörü veya 
eşdeğer uzunluğu kullanılarak ulaşılabilecek 
maksimum uzunluk hesaplanabilir. Bu 
mukavemet faktörlerinin toplam değerinin 100 
değerinden yüksek olmaması gerekmektedir.

• Atık gaz borularında sıcaklık kaybı. Ø 80 
Tahliye kanallarında oluşan yüzeylerdeki 
soğumaya bağlı duman buğu yoğunluğu 
problemlerini önlemek için tahliye borusunun 
uzunluğunu yalnızca 5 m ile sınırlandırmak 
gereklidir (Şek. 1/25). Daha uzun mesafelerin 
kaplanması durumunda Ø 80 termik yalıtımlı 
boruların kullanılması gerekmektedir (Ø 80/80 
termik yalıtımlı ayırıcı seti başlığına bakın).

Not: Ø 80 kanalların montajında her 3 metrede 
bir dübelli kelepçe yerleştirmek gereklidir.

• Ø 80/80 Termik yalıtımlı ayırıcı set. Setin 
montajı (Şek. 1-26): Flanşı (4) kombinin 
merkezi deliğine contayı da (1) araya sokarak 
yerleştirin ve setin ambalajda sunulan altıgen 
kafalı ve yassı uçlu vidalar ile sıkıştırın. 
Merkezi olana nazaran yan delikte mevcut 
düz flanşı çıkarın ve kombide halihazırda 
bulunan contayı (2) yerleştirerek flanş (3) ile 
değiştirin ve kendinden yollu uçlu vidalar ile 
kilitleyin. Tıpayı (6) erkek tarafından (düz) 
dirseğe (5) takın ve itin, bunu müteakiben 
dirseklerin (5) erkek tarafları (düz) flanşın 
dişi tarafına (3) gelecek şekilde takın. Dirseği 
(11) erkek tarafından (düz) flanşın dişi 
tarafına (4) takın. Emiş terminalini (7) erkek 
tarafından (düz) dirseğin (5) dişi tarafına tam 
oturacak şekilde geçirirken boru ile duvarın 
tam birleşmesini sağlayacak olan pulları (8 
ve 9) takmış olduğunuzdan emin olun, bunu 
müteakiben de kapama tıpasını (6) terminale 

(7) sabitleyin. Tahliye borusunu (10) erkek 
tarafından (düz) dirseğin (11) dişi tarafına 
çarpıştırarak takarken boru ile baca arasında 
tam bağlantıyı sağlayacak gerekli pulu (8) da 
yerleştirdiğinizden emin olun.

• Ayırıcı terminal kiti termik yalıtımı. Tahliye 
kanallarının içinde veya emiş borularının 
dış yüzeyinde duman yoğuşma sorunlarının 
olması halinde,Immergas, talep üzerine termik 
yalıtımlı emiş ve tahliye boruları sunmaktadır. 
Dumanların güzergahları üzerinde aşırı 
sıcaklık kaybetmeleri halinde, tahliye 
hortumu üzerinde termik yalıtıma gereksinim 
doğabilir. Emiş borusunda ise, dışarıdan alınan 
hava, (çok soğuk ise) borunun dış yüzey 
sıcaklığının, bulunduğu ortamdaki havanın 
çiğlenme noktasının altına düşmesine neden 
olabileceğinden, yalıtım yapılması gerekebilir. 
Şekillerde (Şekil 1-27 ve 1-28) farklı izolasyon 
uygulamalarına örnekler verilmektedir.

 Termik yalıtımlı borular içlerinde durgun hava 
boşluğu olan iç Ø 80 ve dış Ø 125 eşeksenli 
bir borudan oluşurlar. Alanın el vermemesi 
nedeniyle her iki dirseğin de Ø 80 termik 
yalıtımlı olarak başlanması teknik açıdan 
mümkün olamamaktadır. Ancak, bir tahliye 
veya emiş kanalı seçmek suretiyle termik 
yalıtımlı dirsek ile başlamak mümkündür. 
Yalıtımlı emiş dirseği ile başlanması halinde 
kendi flanşı üzerinde çarpıştırarak duman 
püskürtme flanşı ile birleştirilmesi suretiyle 
hava emiş ve duman tahliye çıkış uzunlukları 
aynı seviyeye getirilirler.

• Yalıtımlı atık gaz borularında sıcaklık kaybı. Ø 
80 tahliye kanalındaki yüzeylerden soğumaya 
bağlı duman yoğuşma sorunlarını önlemek 
için tahliye kanalının boyunu 12 metre ile 
sınırlandırmak gereklidir. Şekilde (Şek. 1-28) 
tipik yalıtım örneği gösterilmektedir, kısa emiş 
kanalı ve çok uzun tahliye kanalı (5 metreden 
fazla). Dışarıdan giren hava ile soğuyan boru 
ile temastaki kombinin bulunduğu ortamın 

nemli hava yoğunlaşmasını önlemek için tüm 
emiş kanalı termik yalıtımlıdır. Çataldan çıkış 
dirseği hariç tümüyle izole edilmiş tahliye 
kanalı, bunun amacı kanaldaki sıcaklık 
kaybının asgariye indirilmesi ve bu suretle 
duman yoğuşması oluşmasının önlenmesidir.

 Not: termik yalıtımlı kanalların montajı 
esnasında her 2 metrede bir dübelli kelepçe 
monte etmek gereklidir.

Setin kapsamı:
 N°1 - Tahliye contası (1)
 N°1 - Flanş sızdırmazlık contası (2)
 N°1 - Dişi emiş flanşı (3)
 N°1 - Dişi tahliye flanşı (4)
 N°1 - 90° Ø 80 dirsek (5)
 N°1 - Boru kapama tıpası (6)
 N°1 - Ø 80 Termik yalıtımlı emiş terminali (7)
 N°2 - İç pullar (8)
 N°1 - Dış pul (9)
 N°1 - Ø 80 Termik yalıtımlı tahliye borusu (10)
 N°1 - Eşeksenli 90° Ø 80/125 dirsek (11)
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• Prolongaciones para kit separador Ø 80/80. 
La distancia máxima en línea recta vertical 
(sin codos), que se puede adoptar, para tubos 
de aspiración y descarga Ø80, es de 41 metros, 
40 en aspiración y 1 en descarga. Esta longitud 
total corresponde a un factor de resistencia 
equivalente a 100. La longitud total que se pue-
de adoptar, obtenida sumando las longitudes de 
los tubos Ø 80 de aspiración y descarga puede 
alcanzar al máximo los valores contenidos en 
la tabla siguiente. Si se deben usar accesorios 
o componentes mixtos, se puede calcular la 
máxima longitud admisible utilizando un factor 
de resistencia para cada componente o bien su 
longitud equivalente. La suma de estos factores 
de resistencia no debe ser mayor de 100.

• Pérdida de temperatura en los conductos de 
humos. Para evitar problemas de condensación 
de humos en el conducto de descarga Ø 80, 
debidos a enfriamiento a través de las paredes, 
es necesario limitar la longitud del conducto de 
descarga a solamente 5 metros (Fig. 1-25). Si se 
deben cubrir distancias superiores es necesario 
utilizar tubos Ø 80 termoestables (ver capítulo 
del kit separador Ø 80/80 aislado).

N.: durante la instalación de los conductos Ø 80 
es necesario montar, cada 3 metros, una abraza-
dera rompe tramo.

• Kit separador Ø 80/80 aislado. Montaje del kit 
(Fig. 1-26): colocar el collarín (4) en el orificio 
central de la caldera colocando antes la junta 
(1) y apretando la unión con los tornillos de 
cabeza hexagonal y punta plana del kit. Quite el 
collarín plano presente en el agujero lateral re-
specto al central (en función de las exigencias) 
y sustitúyalo con el collarín (3) interponiendo 
la junta (2) ya presente en la caldera. Apriete 
con los tornillos autorroscantes con punta su-
ministrados. Introduzca y desplace la tapa (6) 
por el lado macho (liso) del codo (5), después 
monte los codos (5) acoplando su lado macho 
(liso) con el lado hembra del collarín (3). Monte 

el codo (11) acoplando su lado macho (liso) 
con el lado hembra del collarín (4). Monte el 
terminal de aspiración (7) acoplando su lado 
macho (liso), con el lado hembra del codo 
(5) apretándolo hasta el fondo, sin olvidarse 
primero de introducir las anillas (8 y 9) que 
asegurarán el correcto montaje entre el tubo y 
la pared, después fije la tapa para cierre (6) al 
terminal (7). Montar el tubo de descarga (10) 
acoplando su lado macho (liso) con el lado 
hembra del codo (11), apretándolo hasta el 
fondo, sin olvidarse de introducir primero la 
anilla (8), que asegurará que el montaje entre 
tubo y conducto de evacuación de humos sea 
correcto.

• Aislamiento del kit terminal separador. Si 
existen problemas de condensación de humos 
en los conductos de descarga o en la superficie 
externa de los tubos de aspiración, Immergas 
puede suministrar bajo pedido tubos de 
aspiración y de descarga con aislamiento. El 
aislamiento puede ser necesario en el tubo 
de descarga si existe una pérdida excesiva de 
temperatura de humos en su recorrido. El 
aislamiento puede ser necesario en el tubo de 
aspiración si el aire entrante (muy frío) puede 
conducir la superficie externa del tubo a una 
temperatura inferior al punto de rocío del aire 
del ambiente en que se encuentra. En las figuras 
(Fig. 1-27 e 1-28) se han representado diversas 
aplicaciones de tubos con aislamiento.

 Los tubos con aislamiento están formados 
por un tubo concéntrico Ø 80 interno y otro 
Ø 125 externo con cámara de aire. No es 
posible técnicamente iniciar el recorrido con 
ambos codos Ø 80 con aislamiento, pues las 
dimensiones no lo permiten. Es posible, en 
cambio, iniciar el recorrido con un codo con 
aislamiento, escogiendo entre el conducto de 
aspiración y el de descarga. Si se inicia con un 
codo de aspiración con aislamiento, éste deberá 
ser acoplado al propio collarín y ser conducido 
hasta el collarín de evacuación de humos, de 

forma que entonces la aspiración y la descarga 
de humos estén a la misma altura.

• Pérdida de temperatura en los conductos de 
humos 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 limitar la longitud del tubo de descarga 
a 12 metros.  En la figura (Fig. 1-28) se ha 
representado un caso típico de aislamiento, 
con conducto de aspiración corto y conducto 
de descarga muy largo (superior a 5 m). Todo el 
conducto de aspiración está aislado para evitar 
la condensación del aire húmedo del ambiente 
donde se encuentra la caldera cuando entra 
en contacto con el tubo enfriado por el aire 
procedente del exterior. Todo el conducto de 
descarga está aislado, excepto el codo de salida 
desde el que se desdobla, para reducir así las 
dispersiones de calor del conducto, evitando 
así la formación de condensación de humos.

 N.: durante la instalación de los conductos 
aislados es necesario instalar cada 2 metros 
una abrazadera rompe tramo con taco.

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 - Codo 90° Ø 80 (5)
 1 - Tapa para cierre de tubo (6)
 1 - Terminal de aspiración Ø 80 aislado (7)
 2 - Anillas internas blancas (8)
 1 - Anilla externa gris (9)
 1 - Tubo de descarga Ø 80 aislado (10)
 1 - Codo 90°Concéntrico Ø 80/125 (11)
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которая используется для труб дымохода и вытяжки. 
при Ø80 равняется 40 метрам на всасывании и 1м на 
дымоудалении. Настоящая полная длина соответ-
ствует коэффициенту сопротивления равному 100. 
Используемая полная длина, получаемая при склады-
вании длин труб Ø 80 всасывания и дымоудаления, 
может достигнуть максимальных величин, приведён-
ных далее в таблице. Если необходимо использовать 
комплектующие или смешанные компоненты, можно 
рассчитать максимально достижимое протяжение, 
используя коэффициент сопротивления для каждого 
компонента или его эквивалентную длину. Сумма на-
стоящих коэффициентов сопротивления не не должна 
превышать 100.

• Потеря температуры в дымовых каналах. Во из-
бежание проблем конденсации выхлопных газов на 
выхлопной трубе Ø 80, вызванное охлаждением через 
стенки, необходимо ограничить длину нормальной 
выхлопной трубы до 5 метров (Илл. 1-25). Если не-
обходимо покрыть большие расстояния, необходимо 
использовать изолированные трубы Ø 80 (смотреть 
главу комплекта изолированного сепаратора Ø 80/80).

Примечание: во время установки дымохода Ø 80, необ-
ходимо устанавливать через каждые 3 метра монтажный 
хомутик с клинышком.

• Изолированный комплект сепаратора Ø 80/80. 
Монтажный комплект (рис. установить фланец (4) 
на центральном отверстии бойлера, вставляя сальник 
(1) и завинтить болтами с шестиугольной шляпкой 
и плоским наконечником, входящими в комплект. 
Снять плоский фланец с бокового отверстия относи-
тельно центрального (по необходимости) и заменить 
его на фланец (3) устанавливая сальник (2) уже уста-
новленный на бойлере и закрутить саморежущими 
винтами, входящими в оснащение. Установить и 
провести заглушку (6) на изгиб (5) с гладкой стороны 
("папа"), затем закрепить изгибы (5) с гладкой сторо-
ной ("папа") в горловину фланца (3). Подсоединить 
изгиб (11) гладкой стороной (“папа”) в горловину 
(“мама”) фланца (4). Установить вывод всасывания 
(7) с гладкой стороны ("папа"), в горловину изгиба 
(5) до упора, убедиться, что установлены шайбы (8 

и 9), которые обеспечивают правильную установку 
между трубой и стеной, затем закрепить заглушку (6) 
на выходе (7). Подсоединить выхлопную трубу (10) с 
гладкой стороны (“папа”), в горловину изгиба (11) 
до упора, убедиться, что уже установлена шайба (8), 
которая обеспечивает правильную установку между 
трубой и дымоходом.

• Изолирование комплекта сепаратора. При наличии 
проблем конденсации выхлопных газов на канала 
дымоудаления или на внешней поверхности труб 
всасывания, Immergas по заказу предоставляет изо-
лированные трубы всасывания и дымоудаления. Изо-
лирование может быть необходимым на выхлопной 
трубе, по причине большой потери температуры дыма 
во время прохождения. Изолирование может быть 
необходимым на выхлопной трубе, так как входящий 
воздух (если достаточно холодный) можт понизить 
температуры внешний поверхности трубы до точки 
росы воздуха помещения, в которой находиться. На 
иллюстрациях (илл. 1-27 и 1-28) приведены различ-
ные применения изолированных труб.

 Изолированные трубы состоят из концентрической 
трубы с внутренним диаметром 80 и с внешним 
диаметром 125 с воздушной прослойкой. Технически 
невозможно установить у изолированных колена Ø 
80, так как этого не позволяют габаритные размеры. 
Возможна установка одного изолированного колена, 
выбирая канал всасывания или дымоудаления. Если 
изолированно колено всасывания, необходимо 
установить фланец колена до упора на фланец дымо-
удаления, таким образом, устанавливаются на одну 
высоту выходы всасывания и дымоудаления.

• Потеря температуры в изолированных дымовых 
каналах. Во избежание проблем конденсации вы-
хлопных газов на изолированной выхлопной трубе Ø 
80, вызванное охлаждением через стенки, необходимо 
ограничить длину нормальной выхлопной трубы до 
12 метров. На иллюстрации (илл. 1-28) приведён 
типичный случай изолирования, канал всасывания 
короткий и канал дымоудаления длинный (свыше 5 
м). Изолирован весь канал всасывания во избежания 
конденсации влажного воздуха помещения, в котором 

находиться бойлер соприкасаясь с охлаждённой тру-
бой, воздуха, поступающего снаружи. Изолирован 
весь канал дымоудаления, за исключением колена 
на выходе с раздвоителя, для уменьшения потерь 
тепла канала, избегая таким образом формирования 
конденсата дымов.

 Примечание: во время установки дымохода, необхо-
димо устанавливать через каждые 2 метра монтажный 
хомутик с клинышком.

В комплект входят:
 N°1 - Выводной сальник (1)
 N°1 - Герметичный уплотнитель фланца (2)
 N°1 - Гнездовой фланец всасывания (3)
 N°1 - Гнездовой фланец дымоудаления (4)
 N°1 - Изгиб 90° Ø 80 (5)
 N°1 - Заглушка трубы (6)
 N°1 - Изолированный вывод всасывания Ø 80 (7)
 N°2 - Внутренние шайбы (8)
 N°1 - Внешняя шайба (9)
 N°1 - Изолированная выхлопная труба Ø 80 (10)
 N°1 - Изгиб 90° концентрический Ø 80/125 (11)

length corresponds to a resistance factor of 
100. The total usable length obtained by the 
sum of the Ø 80 intake and exhaust pipe lengths 
can reach, as a maximum, the values provided 
in the following table. If mixed accessories or 
components are used, the maximum extension 
can be calculated by using a resistance factor 
for each component or its equivalent length. 
The sum of these resistance factors must not 
exceed 100.

• Temperature loss in flue ducts. To prevent 
problems of flue gas condensate in the exhaust 
pipe Ø 80, due to fume cooling through the 
wall, the length of the pipe must be limited to 
just 5 m. Fig. 1-25). If longer distances must be 
covered, use Ø 80 pipes with insulation (see 
insulated separator kit Ø 80/80 chapter).

N.B.: when installing the Ø 80 ducts, a dividing 
strip with gusset must be installed every 3 metres.

• Insulated separator kit Ø 80/80. Kit assembly 
(Fig. 1-26): install the flange (4) on the central 
hole of the boiler, interposing the gasket (1) 
and tighten with the flat-tipped hex screws 
included in the kit. Remove the flat flange 
present in the lateral hole with respect to the 
central one (according to needs) and replace it 
with the flange (3), positioning the gasket (2) 
already present in the boiler and tighten using 
the supplied self-threading screws. Insert and 
slide cap (6) onto bend (5) from the male side 
(smooth), and join bends (5) with the male 
side (smooth) in the female side of flange (3). 
Fit bend (11) with the male side (smooth) into 
the female side of flange (4). Fit the male end 
(smooth) of the intake terminal (7) up to the 
stop on the female end of the bend (5), making 
sure you have already inserted the wall sealing 
plates (8 and 9) that ensure correct installation 
between pipe and wall, then fix the closing cap 
(6) on the terminal (7). Join the exhaust pipe 

(10) with the male side (smooth) in the female 
side of the bend (11) to the end stop, ensuring 
that the wall sealing plate (8) is already inserted 
for correct installation between the pipe and 
flue.

• Insulation of separator terminal kit. Whenever 
there are flue gas condensate problems in the 
exhaust pipes or on the external surface of the 
intake pipes, on request Immergas supplies 
insulated intake-exhaust pipes. Insulation 
my be necessary on the exhaust pipe, due to 
excessive loss of temperature of the flue gas on 
their route. Insulation may be necessary on 
the intake pipe as the air entering (if very cold) 
may cause the outside of the pipe to fall below 
the dew point of the environmental air. The 
figures (Fig. 1-27 and 1-28) illustrate different 
applications of insulated pipes.

 Insulated pipes are formed of a Ø 80 internal 
concentric pipe and a Ø 125 external pipe with 
static air space. It is not technically possible 
to start with both Ø 80 elbows insulated, as 
clearances will not allow it. However starting 
with an insulated elbow is possible by choosing 
either the intake or exhaust pipe. When starting 
with the insulated intake bend it must be 
engaged on its flange until it is taken up to stop 
on the flue gas exhaust flange, a situation that 
takes the two intake flue gas exhaust outlets to 
the same height.

• Temperature loss in insulated flue ducting. 
To prevent problems of flue gas condensate in 
the exhaust pipe Ø 80, due to flue gas cooling 
through the wall, the length of the pipe must be 
limited to 12 m. The figure (Fig. 1-28) illustrates 
a typical insulation application in which the 
intake pipe is short and the exhaust pipe is 
very long (over 5 m). The entire intake pipe is 
insulated to prevent moist air in the place where 
the boiler is installed, in contact with the pipe 

cooled by air entering from the outside. The 
entire exhaust pipe, except the elbow leaving 
the splitter is insulated to reduce heat loss from 
the pipe, thus preventing the formation of fume 
condensate.

 N.B.: when installing the insulated pipes, a 
section clamp with pin must be installed every 
2 metres.

The kit includes:
 N°1 - Exhaust gasket (1)
 N°1 - Flange gasket (2)
 N°1 - Female intake flange (3)
 N°1 - Female exhaust flange (4)
 N°1 - Bend 90° Ø 80 (5)
 N°1 - Pipe closure cap (6)
 N°1 - Intake terminal Ø 80 insulated (7)
 N°2 - Internal wall sealing plates (8)
 N°1 - External wall sealing plate (9)
 N°1 - Discharge pipe Ø 80 insulated (10)
 N°1 - Concentric bend 90° Ø 80/125 (11)
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1.13 КОНФІГУРАЦІЯ ТИПУ B З 
ВІДКРИТОЮ КАМЕРОЮ І 
ПРИМУСОВОЮ ТЯГОЮ ДЛЯ 
ВСТАНОВЛЕННЯ ВСЕРЕДИНІ 
ПРИМІЩЕНЬ.

Прилад може бути встановлений усередині 
будівлі в режимі B. В такому випадку, реко-
мендується дотримуватися всіх технічних 
стандартів, технічних норми та правил, при-
йнятих на національному та місцевому рівні.
- Котли з відкритою камерою типу B не по-

винні встановлюватися в приміщеннях 
для проведення бізнесу, торгівлі або про-
мисловості, де використовуються продукти, 
які генерують пари або леткі речовини 
(наприклад, пари кислот, клеї, фарби, роз-
чинники, паливо і т.д..) а також пил (напри-
клад, порошок, одержуваний від переробки 
деревини, вугільний пил, бетон і т.д..), Які 
можуть бути шкідливими для компонентів 
пристрою і його експлуатації. 

- По конфігурації котлів B вони не повинні 
бути встановлені в спальні, ванній кімнаті 
або в однокімнатних приміщеннях.

- Рекомендуємо установку обладнання в 
конфігурації В тільки зовні (в частково 
захищених місцях) або в нежилих примі-
щеннях з постійною вентиляцією.

1.14 ВИХЛОПИ ДИМУ В ДИМОХІД / 
КАМІН.

Труби для вихлопу газів не можуть бути 
підключені до колективного розгалуженого 
димоходу традиційного типу. Вихлопні гази 
можуть бути підключені до колективного ди-
моходу певного типу- типу LAS. Колективні 
і комбіновані димоходи повинні бути спеці-
ально розроблені у відповідності з методом 
розрахунку та вимог технічних стандартів 
кваліфікованим технічним персоналом. Сек-
ції димоходів або камінів, які з'єднують труби 
вихлопу газу повинні відповідати вимогам 
діючого технічного регламенту.

1.15 ВИВІД ДИМОХОДУ ЧЕРЕЗ КАМІН 
АБО ЧЕРЕЗ ТЕХНІЧНІ ОТВОРИ.

Вивід димоходу є операцією, яка шляхом 
введення однієї або декількох спеціальних 
каналів створює систему для виводу про-
дуктів згоряння газового приладу. Ця система 
забеспечує канал для виводу газів через 
камін, димохід або через технічні отвори вже 
існуючі або заново побудовані (в тому числі 
і в нових будівлях). Для димоходу слід вико-
ристовувати канали, визнані придатними для 
цих цілей заводом-виробником, у відповід-
ності з методами установки і використання, 
як зазначено заводом-виробником, і у відпо-
відності з вимогами норм.

1.16 ДИМАРІ, КАМІНИ І ДИМОХОДИ.
Димарі, каміни і димоходи для виводу про-
дуктів згоряння повинні відповідати норма-
тивним вимогам. Димові труби та вихлопні 
труби даху повинні відповідати нормативним 
розмірам, передбаченим технічними вимога-
ми діючого технічного регламенту.

Позиціювання вихлопної труби на стіні. 
Вихлопні труби повинні:

- бути розташовані на зовнішніх стінах бу-
дівлі;

- бути розташовані таким чином, щоб від-
стань відповідала мінімальним значенням, 
вказаним в діючому технічному регламенті.

Викидання продуктів згоряння приладами 
з природною або примусовою тягою в за-
критих приміщеннях під відкритим небом. 
В приміщеннях під відкритим небом, закри-
тих з усіх боків (вентиляційні шахти, вікна, 
внутрішні дворики і т.п.), дозволяється пряме 
викидання продуктів згоряння газових при-
ладів з природною або примусовою тягою, з 
проектною тепловою потужністю понад 4 і до 
35 кВт за умови, що це відповідає технічним 
вимогам діючого технічного регламенту.

1.17 ЗАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ.
Після підключення котла виконайте заповне-
ння системи опалення за допомогою крану 
заповнення котла (Мал. 2-2).
Заповнення виконується повільно для за-
безпечення випуску повітря з води через 
повітряні клапани-вантузи котла та системи 
опалення.
Котел має вбудований автоматичний ви-
пускний клапан, розташований на циркуля-
ційному насосі. Переконайтеся, що кришка 
послаблена.
Відкрийте вентиляційні клапани радіаторів. 
Закрити вентиляційні клапани радіаторів, 
коли з них потече тільки вода.
Закрити кран заповнення котла, коли на 
манометрі котла з’явиться 1,2 бар.

ПРИМіТКА: під час цих операцій запустити 
в роботу насос з інтервалами, натискаючи на 
резервну (stand-by) кнопку (2) /літо зима, що 
знаходиться на панелі. Стравити повітря з 
циркуляційного насосу, розкручуючи передню 
кришку та підтримуючи двигун у робочому 
стані.
Після виконаних дій знову закрутити кришку.

1.18 ВВЕДЕННЯ ГАЗОВОЇ СИСТЕМИ В 
ЕКСПЛУАТАЦІЮ.

Для введення газової системи в експлуатацію 
необхідно опиратися на послання діючого за-
конодавства. Обладнання, а з ним і введення 
газової системи в експлуатацію, підрозді-
ляється на три категорії: нове обладнання, 
модифіковане обладнання та відновлене 
обладнання  . 
Зокрема, для газових систем нового будівни-
цтва потрібно:
-  відкрити вікна та двері;
- уникати присутності іскор або відкритого 

полум'я;
-  випустити повітря, що міститься в трубі;
- перевірити герметичність внутрішнього 

обладнання, як вимагають нормативи.

1.19 ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 
КОТЛА (ВКЛЮЧЕННЯ).

Для того, щоб оформити Декларацію Відпо-
відності, передбачену законом, потрібно до-
тримуватися наступних вимог щодо введення 
в експлуатацію котла:
- перевірити герметичність внутрішнього 

обладнання, як вимагають нормативи.
- перевірити відповідність використовувано-

го газу для даного котла;
- включити котел і перевірити правильність 

запалювання;
- переконатися, що витрата газу і відповідний 

їй тиск узгоджуються з даними, викладени-
ми в брошурі (пар. 3.18 / 3.21);

- перевірити активацію запобіжного при-
строю у випадку відсутності газу і відпо-
відний проміжок часу активації;

- перевірити активацію основного переми-
кача, розташованого зверху на котлі;

- перевірити, що концентричний кінець 
виводної труби для всмоктування /випу-
щення (якщо він є) не є заблокованим.

Навіть, якщо лише одна з таких перевірок 
виявила проблеми, забороняється запускати 
котел в роботу.

ПРИМіТКА: початкового випробування 
котла повинна проводитись кваліфікованим 
фахівцем. Гарантія на котел починає діяти з 
дати початкового випробування.
Сертифікат початкового випробування 
та гарантійний талон видаються корис-
тувачеві.

1.13 КОНФІГУРАЦІЯ ТИПУ B З 
ВІДКРИТОЮ КАМЕРОЮ І 
ПРИМУСОВОЮ ТЯГОЮ ДЛЯ 
ВСТАНОВЛЕННЯ ВСЕРЕДИНІ 
ПРИМІЩЕНЬ.

Прилад може бути встановлений усередині 
будівлі в режимі B. В такому випадку, реко-
мендується дотримуватися всіх технічних 
стандартів, технічних норми та правил, при-
йнятих на національному та місцевому рівні.
- Котли з відкритою камерою типу B не по-

винні встановлюватися в приміщеннях 
для проведення бізнесу, торгівлі або про-
мисловості, де використовуються продукти, 
які генерують пари або леткі речовини 
(наприклад, пари кислот, клеї, фарби, роз-
чинники, паливо і т.д..) а також пил (напри-
клад, порошок, одержуваний від переробки 
деревини, вугільний пил, бетон і т.д..), Які 
можуть бути шкідливими для компонентів 
пристрою і його експлуатації. 

- По конфігурації котлів B вони не повинні 
бути встановлені в спальні, ванній кімнаті 
або в однокімнатних приміщеннях.

- Рекомендуємо установку обладнання в 
конфігурації В тільки зовні (в частково 
захищених місцях) або в нежилих примі-
щеннях з постійною вентиляцією.

1.14 ВИХЛОПИ ДИМУ В ДИМОХІД / 
КАМІН.

Труби для вихлопу газів не можуть бути 
підключені до колективного розгалуженого 
димоходу традиційного типу. Вихлопні гази 
можуть бути підключені до колективного ди-
моходу певного типу- типу LAS. Колективні 
і комбіновані димоходи повинні бути спеці-
ально розроблені у відповідності з методом 
розрахунку та вимог технічних стандартів 
кваліфікованим технічним персоналом. Сек-
ції димоходів або камінів, які з'єднують труби 
вихлопу газу повинні відповідати вимогам 
діючого технічного регламенту.

1.15 ВИВІД ДИМОХОДУ ЧЕРЕЗ КАМІН 
АБО ЧЕРЕЗ ТЕХНІЧНІ ОТВОРИ.

Вивід димоходу є операцією, яка шляхом 
введення однієї або декількох спеціальних 
каналів створює систему для виводу про-
дуктів згоряння газового приладу. Ця система 
забеспечує канал для виводу газів через 
камін, димохід або через технічні отвори вже 
існуючі або заново побудовані (в тому числі 
і в нових будівлях). Для димоходу слід вико-
ристовувати канали, визнані придатними для 
цих цілей заводом-виробником, у відповід-
ності з методами установки і використання, 
як зазначено заводом-виробником, і у відпо-
відності з вимогами норм.

1.16 ДИМАРІ, КАМІНИ І ДИМОХОДИ.
Димарі, каміни і димоходи для виводу про-
дуктів згоряння повинні відповідати норма-
тивним вимогам. Димові труби та вихлопні 
труби даху повинні відповідати нормативним 
розмірам, передбаченим технічними вимога-
ми діючого технічного регламенту.

Позиціювання вихлопної труби на стіні. 
Вихлопні труби повинні:

- бути розташовані на зовнішніх стінах бу-
дівлі;

- бути розташовані таким чином, щоб від-
стань відповідала мінімальним значенням, 
вказаним в діючому технічному регламенті.

Викидання продуктів згоряння приладами 
з природною або примусовою тягою в за-
критих приміщеннях під відкритим небом. 
В приміщеннях під відкритим небом, закри-
тих з усіх боків (вентиляційні шахти, вікна, 
внутрішні дворики і т.п.), дозволяється пряме 
викидання продуктів згоряння газових при-
ладів з природною або примусовою тягою, з 
проектною тепловою потужністю понад 4 і до 
35 кВт за умови, що це відповідає технічним 
вимогам діючого технічного регламенту.

1.17 ЗАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ.
Після підключення котла виконайте заповне-
ння системи опалення за допомогою крану 
заповнення котла (Мал. 2-2).
Заповнення виконується повільно для за-
безпечення випуску повітря з води через 
повітряні клапани-вантузи котла та системи 
опалення.
Котел має вбудований автоматичний ви-
пускний клапан, розташований на циркуля-
ційному насосі. Переконайтеся, що кришка 
послаблена.
Відкрийте вентиляційні клапани радіаторів. 
Закрити вентиляційні клапани радіаторів, 
коли з них потече тільки вода.
Закрити кран заповнення котла, коли на 
манометрі котла з’явиться 1,2 бар.

ПРИМіТКА: під час цих операцій запустити 
в роботу насос з інтервалами, натискаючи на 
резервну (stand-by) кнопку (2) /літо зима, що 
знаходиться на панелі. Стравити повітря з 
циркуляційного насосу, розкручуючи передню 
кришку та підтримуючи двигун у робочому 
стані.
Після виконаних дій знову закрутити кришку.

1.18 ВВЕДЕННЯ ГАЗОВОЇ СИСТЕМИ В 
ЕКСПЛУАТАЦІЮ.

Для введення газової системи в експлуатацію 
необхідно опиратися на послання діючого за-
конодавства. Обладнання, а з ним і введення 
газової системи в експлуатацію, підрозді-
ляється на три категорії: нове обладнання, 
модифіковане обладнання та відновлене 
обладнання  . 
Зокрема, для газових систем нового будівни-
цтва потрібно:
-  відкрити вікна та двері;
- уникати присутності іскор або відкритого 

полум'я;
-  випустити повітря, що міститься в трубі;
- перевірити герметичність внутрішнього 

обладнання, як вимагають нормативи.

1.19 ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 
КОТЛА (ВКЛЮЧЕННЯ).

Для того, щоб оформити Декларацію Відпо-
відності, передбачену законом, потрібно до-
тримуватися наступних вимог щодо введення 
в експлуатацію котла:
- перевірити герметичність внутрішнього 

обладнання, як вимагають нормативи.
- перевірити відповідність використовувано-

го газу для даного котла;
- включити котел і перевірити правильність 

запалювання;
- переконатися, що витрата газу і відповідний 

їй тиск узгоджуються з даними, викладени-
ми в брошурі (пар. 3.18 / 3.21);

- перевірити активацію запобіжного при-
строю у випадку відсутності газу і відпо-
відний проміжок часу активації;

- перевірити активацію основного переми-
кача, розташованого зверху на котлі;

- перевірити, що концентричний кінець 
виводної труби для всмоктування /випу-
щення (якщо він є) не є заблокованим.

Навіть, якщо лише одна з таких перевірок 
виявила проблеми, забороняється запускати 
котел в роботу.

ПРИМіТКА: початкового випробування 
котла повинна проводитись кваліфікованим 
фахівцем. Гарантія на котел починає діяти з 
дати початкового випробування.
Сертифікат початкового випробування 
та гарантійний талон видаються корис-
тувачеві.
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1.13 İÇ MEKANLAR IÇIN AÇIK YANMA 
ODALI VE TAKVIYE FANLI B TIPI 
KONFIGÜRASYON.

Cihaz, binaların içine B tipi montaj ile monte 
edilebilir; bu durumda, tüm teknik talimatlar, 
teknik kurallar, yürürlükteki ulusal ve yerel 
düzenlemelere uyulması tavsiye edilir.
- “B” tipi açık hazneli kombi cihazlarının cihaza 

sirayet ederek, sağlıklı çalışmasını olumsuz 
olarak etkileyebilecek buhar yayıcı veyahut da 
uçucu materyallerin (örneğin, asit buharları, 
tutkallar, vernik ve boyalar, solventler, yanıcılar, 
vs.) ve tozların (örneğin, ahşap işlemelerinden 
çıkan talaş ve benzer tozlar, karbon ve çimento 
tozu, vs.) kullanıldığı ticari, sanatsal veyahut 
da endüstriyel faaliyetlerin yürütüldüğü 
mekanlara monte edilmemesi gerekmektedir. 

- B konfigürasyonunda, kombiler yatak 
odalarına, banyolara veya stüdyo evlere 
kurulmamalıdır.

- B konfigürasyonlu cihazların sadece dış 
mekanlarda (kısmen korunaklı yerlere) veya 
konut olarak kullanılmayan ve sürekli olarak 
havalandırılan mekanlara kurulması tavsiye 
edilir.

1.14 BACA/BACA DELIĞINDEN DUMAN 
TAHLIYESI.

Atık gaz tahliye kanalının geleneksel tipte çok 
yollu baca sistemine bağlanmaması gerekir. 
Duman tahliyesi, LAS tipi özgün bir müşterek 
baca deliğine bağlanabilir. Birleşik ve müşterek 
baca sistemleri yürürlükteki teknik talimatların 
hesaplama metotları ve temel kuralları takip 
edilerek mesleki açıdan vasıf lı personel 
tarafından projelendirilmelidir. Duman tahliye 
borularının bağlanacakları baca veya boruların 
seçimlerinin yürürlükteki teknik talimatların 
şartlarına cevap vermeleri gereklidir.

1.15 BACA VEYA TESISAT ŞAFTLARI 
BORULARININ DÖŞENMESI.

Boru döşeme işlemi, borular aracılığıyla, gazla 
çalışan cihazların atık madde tahliyesi için, 
mevcut veya yeni yapılan bir baca, duman tahliye 
deliği veya tesisat şaftı ve borulardan oluşan bir 
sistem kurulmasıdır. Boru döşeme işlemleri içir 
üretici ve talimat kuralları tarafından belirtilen 
uygun kanalların, kullanım ve montaj şekillerinin 
takip edilerek kullanılması gereklidir.

1.16 BACA DELIKLERI, BACALAR VE 
BACA TEPELERI.

Yanan maddelerin tahliyesinde kullanılan baca, 
baca şapkaları, yanma ürünlerinin tahliyesi 
için olan benzeri kanalların konuyla ilgili 
uygulanabilir standartlara uygun olmaları 
gerekmektedir. Baca şapkaları ve çatı tahliye 
terminallerinin teknik mekanlara olan mesafelere 
ve en yüksek nokta kotları, teknik mevzuatlara 
uygun olmalıdır.

Tahliye fanlarının duvara yerleştirilmesi. 
Tahliye fanlarının:

- binaların dış duvarlarına yerleştirilmeleri;
- yürürlükteki teknik talimatlarda bulunan asgari 

mesafe değerlerine riayet edilerek yerleştirilmiş 
olması gerekir.

Yanma sonucu oluşan atıkların doğal çekişli 
veya takviyeli cihazlarla kapalı mekanlardan 
açık havaya tahliyesi. 4 den 35 kW termik 
güce kadar olan takviyeli veya doğal fanlı gazlı 
cihazlarda yanmış mamullerin açık havada her 
tarafı kapalı mahallere (havalandırma kuyuları, 
kapalı avlu, avlu ve benzeri) doğrudan tahliyesi 
mümkündür, ancak bunun yapılabilmesi için 
yürürlükteki konuyla ilgili teknik yönetmeliklere 
riayet edilmesi gerekir.

1.17 TESISATIN DOLDURULMASI.
Kombi bağlandıktan sonra, tesisatın su dolumunu 
dolum vanası vasıtasıyla yürütün (Şek. 2-2).
D oldur ma i ş l emi ,  sud a  me vc ut  hava 
kabarcıklarının kombinin ve ısıtma tesisatının 
tahliyelerinden çıkışlarını sağlamak için yavaşça 
gerçekleştirilmelidir.
Kombiye, sirkülasyon pompasında bulunan bir 
otomatik tahliye valfı yerleştirilmiştir. Başlığın 
gevşetilmiş olduğunu kontrol edin.
R adyatör ler in  tah l iye  va l f lar ını  aç ın . 
Radyatörlerin tahliye valflarını yalnızca su 
çıkmaya başladığında kapayın.
Kombi manometresi 1,2 bar değerini gösterdiği 
zaman dolum musluğunun kapatı lması 
gerekmektedir.

Not: bu işlemler esnasında sirkülasyon pompasını 
dönüşümlü olarak çalıştırın, bunun için de 
gövdede yer alan stand-by/yaz kış düğmesine (2) 
basın. Motoru çalıştırarak ve ön tapayı gevşeterek 
devridaim pompasının havasını alın.
İşlemden sonra tıpayı tekrar vidalayın.

1.18 GAZ TESISATININ 
ÇALIŞTIRILMASI.

Tesisat işletime sokulurken teknik yönetmeliklere 
uyulmalıdır. Burada tesisatlar ve ilk çalıştırma 
işlemleri üç bölüme ayrılmaktadır: yeni tesisatlar, 
değişikliğe uğramış tesisatlar, tekrar devreye 
sokulmuş tesisatlar. 
Yeni yapılan gaz tesisatlarında:
- kapı ve pencereleri açın;
- serbest alev ve kıvılcım oluşmasını önleyin;
- borularda mevcut havanın alınmasını sağlayın;
- standartlar doğrultusunda iç tesisatın 

sızdırmazlığını kontrol edin.

1.19 KOMBININ DEVREYE SOKULMASI 
(ATEŞLEME).

Yasal düzenlemelerin öngörmekte olduğu Uyum 
Beyanının verilebilmesi için aşağıda belirtilen 
işlemlerin kombinin ilk çalıştırılması aşamasında 
ifa olunması gerekir :
- yürürlükteki normların yönlendirmelerine 

göre tesisatın iç hacmini kontrol edin;
- şebekede kullanılan gaz türü ile kombi 

cihazının ayarlanmış olduğu gaz türünün 
uyumlu olduğunu kontrol edin;

- kombiyi ateşleyin ve sağlıklı ateşleme 
oluştuğundan emin olun;

- gaz debisi ile basınç durumunun kullanım 
kılavuzunda belirtilen değerlere uygun 
olduğunu kontrol edin (parag. 3.18 / 3.21);

- muhtemelen gaz kesilmesi halinde güvenlik 
düzeneklerinin devreye girip girmediğini ve 
tepki sürelerini kontrol edin;

- kombi gir iş ine ve kombinin gir iş ine 
yerleştirilmiş genel şalterin müdahalesini 
kontrol edin;

- hava emiş ve tahliye eşmerkezli terminalinin 
(mevcut olması halinde) tıkalı olmadığını 
kontrol edin.

Bu kontrollerden bir tanesinin dahi sağlıklı 
sonuç vermemesi halinde kombi cihazının 
çalıştırılmaması gerekir.

Not: kombinin başlangıç kontrolleri kalifiye bir 
teknik personel tarafından gerçekleştirilmelidir. 
Kombi cihazının garanti süreci bu kontrolü 
müteakiben başlar.
Başlangıç kontrolü ve garanti sertifikaları 
kullanıcıya teslim edilirler.
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1.13 CONFIGURACIÓN TIPO B CON 
CÁMARA ABIERTA Y TIRO 
FORZADO PARA INTERIOR.

El equipo se puede instalar en el interior de 
los edificios en modalidad B; en este caso, se 
recomienda respetar todas las normas técnicas, 
las reglas técnicas y los reglamentos vigentes, 
nacionales y locales.
- las calderas de cámara abierta tipo B no deben 

instalarse en locales comerciales, artesanales o 
industriales en los que se utilicen productos que 
puedan emanar vapores o sustancias volátiles 
(p.ej.: vapores de ácidos, colas, pinturas, solven-
tes, combustibles, etc.), ni donde se produzca 
polvo (p.ej.: por trabajo con maderas, carbón, 
cemento, etc.) que puedan dañar los compo-
nentes del aparato y afectar su funcionamiento. 

- En la configuración B la calderas no deben 
instalarse en dormitorios, cuartos de baño ni 
estudios.

- Se recomienda instalar los equipos con con-
figuración B sólo en exteriores (en un lugar 
parcialmente protegido) o en locales de uso 
no destinados a vivienda o con ventilación 
permanente.

1.14 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 
ramificado de tipo tradicional. La descarga de 
los humos se puede conectar a un conducto de 
salida de humos colectivo especial, tipo LAS. 
Los conductos de salida de humos colectivos y 
combinados se deben diseñar de acuerdo con 
los métodos de cálculo y las especificaciones de 
las normativas técnicas vigentes, por personal 
técnico profesionalmente cualificado. Las seccio-
nes de las chimeneas y conductos de evacuación 
de humos a los que se conecta el tubo de salida 
de humos deben cumplir los requisitos de las 
normativas técnicas en vigor.

1.15 CANALIZACIÓN DE CHIMENEAS O 
ABERTURAS TÉCNICAS.

La canalización es una operación donde se 
instalan uno o más conductos y se conforma un 
nuevo sistema para evacuar los productos de la 
combustión de un aparato de gas, a partir de una 
chimenea, de un conducto de salida de humos o 
de una abertura técnica ya existente (incluso en 
edificios nuevos). Para la canalización de humos 
deben utilizarse conductos declarados idóneos 
por el fabricante, respetando las indicaciones de 
instalación y empleo del fabricante y las especi-
ficaciones normativas.

1.16 CONDUCTOS DE EVACUACIÓN 
DE HUMOS, CHIMENEAS Y 
SOMBRERETES.

Los conductos de salida de humos, las chi-
meneas 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 termi-
nales de descarga en el techo deben respetar las 
alturas de desembocadura y las distancias de los 
volúmenes técnicos previstos por la normativa 
técnica vigente.

Colocación de los terminales de descarga en 
pared. Los terminales de descarga deben:

- estar 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 
de aparatos con tiro natural o forzado en espa-
cios cerrados a cielo abierto. En espacios a cielo 
abierto cerrados lateralmente de forma completa 
(pozos de ventilación, patios de luces, patios en 
general y similares) está permitida la evacuación 
directa de los productos de la combustión de 
aparatos a gas con tiro natural o forzado y caudal 
térmico entre 4 y 35 kW, siempre que se cumplan 
los requisitos de la normativa técnica vigente.

1.17 LLENADO DE LA INSTALACIÓN.
Una vez conectada la caldera, proceder al llenado 
de la instalación a través del grifo de llenado 
(Fig. 2-2).
El llenado debe ser efectuado lentamente para 
que las burbujas de aire contenidas en el agua 
puedan liberarse y salir a través de los purgadores 
de la caldera y de la instalación de calefacción.
La caldera tiene incorporada una válvula de pur-
ga automática que se encuentra en el circulador. 
Controle que la caperuza esté aflojada.
Abra las válvulas de purga de los radiadores. 
Las válvulas de purga de los radiadores se deben 
cerrar cuando por las mismas sale sólo agua.
El grifo de llenado se debe cerrar cuando el 
manómetro de la caldera indica 1,2 bar apro-
ximadamente.

N.: durante estas operaciones, ponga en funcio-
namiento la bomba de circulación a intervalos, 
accionando el pulsador (2) de stand-by/verano 
invierno que se encuentra en el panel. Purgue la 
bomba de circulación desenroscando el tapón an-
terior y manteniendo el motor en funcionamiento.
Cerrar el tapón cuando se haya finalizado

1.18 PUESTA EN SERVICIO DE LA 
INSTALACIÓN DE GAS.

Para la puesta en servicio de la instalación es 
necesario remitirse a la normativa vigente. Esta 
subdivide las instalaciones y las operaciones de 
puesta en servicio en tres categorías: instalacio-
nes nuevas, instalaciones modificadas e instala-
ciones 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 lo dictado por las 
normativas.

1.19 PUESTA EN SERVICIO DE LA 
CALDERA (ENCENDIDO).

Para cumplir los requisitos necesarios para obte-
ner la Declaración de Conformidad, de acuerdo 
con la legislación vigente, es necesario que se 
realicen los siguientes controles antes de la puesta 
en servicio de la caldera: 
- controlar la estanqueidad de la instalación 

interna de acuerdo con las indicaciones de las 
normativas;

- comprobar que el gas utilizado coincida con el 
previsto para el funcionamiento de la caldera;

- encender la caldera y comprobar que el encen-
dido sea correcto;

- comprobar que el caudal de gas y las presiones 
sean conformes con las indicadas en el manual 
(Apdo. 3.18 / 3.21);

- comprobar que el dispositivo de seguridad 
actúe en caso de falta de gas y que el tiempo 
de esta actuación sea correcto;

- comprobar el funcionamiento del interruptor 
general situado en tramo eléctrico anterior a la 
caldera;

- comprobar que el terminal concéntrico de 
aspiración/descarga (si se ha montado) no esté 
obstruido.

Si el resultado de uno solo de estos controles 
fuera negativo, no ponga la caldera en servicio.

N.: el control inicial de la caldera debe ser efectua-
do por un técnico habilitado. El plazo de garantía 
convencional de la caldera inicia el mismo día que 
se realiza el control.
El certificado de control inicial y garantía es en-
tregado al usuario.
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1.13 КОНФИГУРАЦИЯ ТИПА B С 
ОТКРЫТОЙ КАМЕРОЙ И С 
ФОРСИРОВАННОЙ ВЫТЯЖКОЙ ДЛЯ 
ПОМЕЩЕНИЯ.

Прибор может быть установлен во внутренние 
помещения зданий в модальности B; при таких ус-
ловиях, рекомендуется применять все технические 
нормы, правила и действующие национальные и 
местные регламентирования.
- Бойлеры с открытой камерой типа B не должны 

быть установлены в помещениях, где проис-
ходит коммерческая, ремесленная или про-
мышленная деятельность, в помещения, где 
используются продукты, производящие пар или 
летучие вещества (например: кислотные пары, 
клей, краска, растворители, горючие вещества 
и т.д.), а также пыль и порошки (например: 
мелкая деревянная пыль от обработки дерева, 
угольная пыль, цементная пыль, и т.д.) которые 
могут нанести ущерб компонентам аппарата и 
подвергнуть опасности его работу.

- В конфигурации B бойлеры не могут быть 
установлены в спальне, в ванной комнате или в 
однокомнатной квартире.

- Агрегат с конфигурацией B рекомендуется 
устанавливать только снаружи (в частично за-
щищённом месте) или не в жилых помещениях 
и постоянно проветриваемых.

1.14 ДЫМОУДАЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ 
ДЫМОХОДА/КАМИНА.

Дымоудаление не должно быть подсоединено 
к коллективному разветвлённому дымоходу 
традиционного типа. Дымоудаление должно 
быть подсоединено к особому коллективному 
дымоходу типа LAS. Коллективные и комбини-
рованные дымоходы, к которым подключается 
выхлопная труба, должны отвечать действующим 
техническим нормативным требованиям. Участки 
каминов или дымоходов, к которым подключается 
выхлопная труба, должны отвечать действующим 
техническим нормативным требованиям.

1.15 ПРОВЕДЕНИЕ ТРУБ ДЛЯ КАМИНОВ 
ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОТВЕРСТИЯ.

Проведение труб, это операция, с помощью 
которой, устанавливая один или несколько спе-
циальных каналов, выполняется система вывода 
продуктов сгорания, состоящая из совокупности 
канала, для проведения трубы дымоотвода, ды-
мохода или технического отверстия, или нового 
исполнения (также в зданиях новой постройки). 
Для проведения трубопровода, должны быть ис-
пользованы каналы, которые изготовитель указал 
как подходящие для этих целей, используя метод 
установки и применения, указанные произво-
дителем, а также придерживаясь нормативных 

требований.
1.16 ДЫМОХОДЫ, КАМИНЫ И ДЫМОВЫЕ 

ТРУБЫ.
Дымоотводы, дымоходы и дымники для удаления 
продуктов сгорания, должны отвечать требо-
ваниям применяемых норм. Выводные трубы и 
выводы дымоходов на крыши и расстояния между 
нами должны проектироваться согласно установ-
ленным размерам для технических отверстий в 
действующих законодательных нормах. 

Установка настенных выводов. Выводы должны 
быть:

- установлены на наружных стенах здания;
- установлены, соблюдая минимальные рассто-

яния, указанные в действующих технических 
нормативных требованиях.

Вывод продуктов сгорания из аппарата нату-
ральной или форсированной вытяжкой в за-
крытых помещениях или на открытом воздухе. 
В помещениях на открытом воздухе и закрытие 
со всех сторон (вентиляционные шахты, шахты, 
дворы и так далее), допустим прямой вывод 
продуктов сгорания с натуральной или форси-
рованной вытяжкой с расходом тепла от 4 и до 
35 КВатт, если при этом соблюдены технические 
нормативные требования.

1.17 ЗАПОЛНЕНИЕ УСТАНОВКИ.
После подключения бойлера, приступить к за-
полнению установки с помощью крана заполнения 
(Илл.2-2).
Заполнение должно происходить медленно, давая, 
таким образом, возможность выйти пузырькам 
воздуха через выпуск воздуха бойлера и системы 
отопления.
Бойлер имеет клапан для выхода воздуха установ-
ленный на циркуляционном насосе. Проверить, 
что заглушка выровнена.
Открыть клапаны для выхода воздуха на радиато-
рах. Клапаны для выхода воздуха на радиаторах 
должны быть тогда закрыты, когда выходит 
только вода.
Закрыть кран наполнения, когда манометр по-
казывает около 1,2 бар.

Примечание: во время этих операций, подклю-
чить на отдельные интервалы к работе циркуля-
ционный насос, с помощью кнопки (2) стэндбай/
лето зима на приборном щитке. Выпустить воздух 
из циркуляционного насоса, откручивая верхнюю 
заглушку и оставляя включенным двигатель.
Закрутить колпачок в конце операции.

1.18 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОВОЙ 
УСТАНОВКИ.

Для подключения установки необходимо учиты-
вать требования стандарта. Который разделяет 
системы, и следовательно операции по запуску, на 
три категории:новые установки, модифицирован-
ные установки и заново подключенные установки. 
В частности, для газовых систем нового исполне-
ния, таких как:
- открыть окна и двери;
- предотвратить наличие искр и открытого огня;
- приступить к выдуванию воздуха, находящегося 

в трубопроводе;
- проверить непроницаемость внутренней 

установки, согласно указанием нормативных 

требований.
1.19 ПРИВЕДЕНИЕ БОЙЛЕРА В 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ (ВКЛЮЧЕНИЕ).
Для получения Декларации о Соответствии, пред-
усмотренной законом, необходимо соблюдать 
следующие условия для приведения бойлеров в 
эксплуатацию:
- проверить непроницаемость внутренней 

установки, согласно указанием нормативных 
требований;

- проверить соответствие используемого газа, с 
тем на который настроен бойлер;

- включить бойлер и проверить правильность 
зажигания;

- проверить что газовый расход и соответству-
ющее давление, отвечает тем, что указаны в 
паспорте (параг. 3.18 / 3.21);

- проверить включение защитного устройства, 
в случае отсутствия газа и затраченное на это 
время;

- проверить действие рубильника, установленного 
перед бойлером;

- проверить, что концентрический выход всасы-
вания/дымоудаления (если имеется в наличии), 
не загорожен.

Если всего одна из этих проверок имеет негатив-
ный результат, котёл не может быть подключён.

Примечание: начальная проверка бойлера долж-
на быть произведенная квалифицированным 
персоналом. Условный гарантийный срок котла 
начинается со дня проверки.
Пользователю оставляются сертификат началь-
ной проверки и гарантия.

1.13 CONFIGURATION TYPE B, 
OPEN CHAMBER AND FORCED 
DRAUGHT FOR INDOORS.

The appliance can be installed inside buildings 
in B mode; in this case, all technical rules, and 
national and local regulations in force, must be 
complied with.
- Type B open chamber boilers must not be 

installed in places where commercial, artisan 
or industrial activities take place, which use 
products that may develop volatile vapours 
or substances (e.g. acid vapours, glues, paints, 
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. 

- In configuration type B, the boilers must not be 
installed in bedrooms, bathrooms or in bedsits.

- The installation of appliances in configuration 
B is only recommended outdoors (in a partially 
protected place) or in places that are not lived 
in and which are permanently ventilated.

1.14 FLUE EXHAUST TO FLUE/CHIMNEY.
Flue exhaust does not necessarily have to be 
connected to a branched type traditional flue. 
The flue exhaust can be connected to a special 
LAS type multiple flue. Multiple and combined 
flues must be specially designed according to 
the calculation method and requirements of the 
standards, by professionally qualified technical 
staff. Chimney or flue sections for connection 
of the exhaust pipe must comply with requisites 
of technical standards in force.

1.15 DUCTING OF FLUES OR 
TECHNICAL SLOTS.

Ducting is an operation through which by the 
introduction of one or more relevant pipes, 
a system is realised for the evacuation of the 
combustion products of a gas appliance made up 
from the coupling of an existing or new ducting 
pipe with a chimney, flue or technical slot (also 
in new buildings). Ducting requires the use of 
ducts declared to be suitable for the purpose by 
the manufacturer. Follow the installation and 
user instructions provided by the manufacturer 
and the requirements set forth by standards.

1.16 FLUES, CHIMNEYS AND CHIMNEY 
CAPS.

The flues, chimneys and chimney caps for 
the evacuation of combustion products must 
be in compliance with applicable standards. 
Chimneys and roof-installed exhaust terminals 
must comply with the outlet height and with the 
distance from technical volumes set forth by the 
technical standards in force.

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.

Combustion products exhaust of natural or 
fan assisted appliances in open-top closed 
environments. In spaces closed on all sides 
with open tops (ventilation pits, courtyards etc.), 
direct flue gas exhaust is allowed for natural or 
forced draught gas appliances with a heating 
power range from 4 to 35 kW, provided the 
conditions as per the current technical standards 
are respected.

1.17 SYSTEM FILLING.
Once the boiler is connected, proceed with 
system filling via the filling valve (Fig. 2-2).
Filling is performed at low speed to ensure release 
of air bubbles in the water via the boiler and 
heating system vents.
The boiler has a built-in automatic venting valve 
on the circulator. Check if the cap is loose.
Open the radiator vent valves. Close radiator 
vent valves when only water escapes from them.
Close the filling valve when the boiler manometer 
indicates approx. 1.2 bar.

N.B.: during these operations turn on the 
circulation pump at intervals, by means of the 
stand-by/summer winter button (2) positioned 
on the control panel. Vent the circulation pump 
by loosening the front cap and keeping the motor 
running.
Tighten the cap after the operation.

1.18 GAS SYSTEM START-UP.
To start up the system, refer to the standard in 
force: 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.

1.19 BOILER START UP (IGNITION).
For issue of the Declaration of Conformity 
provided for by Italian Law, the following must 
be performed for boiler start-up:
- check that the internal system is properly sealed 

according to specifications;
- ensure that the type of gas used corresponds to 

boiler settings;
- switch the boiler on and ensure correct ignition;
- make sure that the gas flow rate and relevant 

pressure values comply with those given in the 
manual (Par. 3.18 / 3.21);

- ensure that the safety device is engaged in the 
event of gas supply failure and check activation 
time;

- check activation of the main switch located 
upstream from the boiler;

- check that the concentric intake-exhaust 
terminal (if fitted) is not blocked.

The boiler must not be started up even if only 
one of the checks should be negative.

N.B.: the preliminary boiler check must be carried 
out by a qualified technician. The standard boiler 
warranty is valid from the date of inspection.
The test certificate and warranty is issued to the 
user.
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 A = Доступна висота напору на 
максимальній швидкості з ви-
ключеним байпасом 

 B = Доступна висота напору на 
максимальній швидкості з 
включеним байпасом 

 C = Доступна висота напору на 
другій швидкості з виключеним 
байпасом 

 D = Доступна висота напору на 
другій швидкості з включеним 
байпасом 

1.20 ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС.
Котли поставляються з вбудованим насо-
сом з електричним керуванням, з трьома 
швидкістями. З насосом на першій швидко-
сті котел не працює належним чином. Для 
оптимальної роботи котла рекомендується 
на нових установках (монотруба та модуль) 
використовувати насос з високою швидкістю. 
Насос вже оснащений конденсатором.

Розблокування насосу (за необхідності). 
Якщо після тривалого періоду бездіяльнос-
ті, насос заблокувало, відкрутити передню 
кришку і повернути викруткою вал. Зробіть 
це з особливою обережністю, щоб не по-
шкодити.

Регулювання бай-пас. У разі необхідності 
можна налаштувати бай-пас у відповідності 
з вимогами установки від мінімального (ви-
ключно бай-пас) до максимального (включно 
бай-пас  ), як представлено   на графіку (Мал. 
1-29). Відрегулюйте за допомогою викрут-
ки, обертаючи за годинниковою стрілкою 
бай-пас   включається, проти - бай-пас   ви-
ключається.

1.21 КОМПЛЕКТ НАДАЄТЬСЯ ЗА 
ЗАПИТОМ.

• Комплект кранів каптажу системи. Котел 
призначений для установки кранів каптажу, 
які повинні бути вставленими на трубах 
прямого та зворотного напрямку блоку 
підключення. Такий набір є дуже корисним, 
оскільки дозволяє під час технічного об-
слуговування, звільнити тільки котел без 
спорожнення всієї установки.

• Комплект дозаторів поліфосфатів Дозатор 
поліфосфатів зменшує утворення вапняних 
нашарувань, зберігаючи в часі початкові 
умови теплообміну і виробництва гарячої 
санітарної води. Котел призначений для 
застосування комплекту дозаторів полі-
фосфатів.

• Комплект антифризу з резисторами (за 
запитом). У випадку, коли котел встанов-
лений в місці, де температура опускається 
нижче -5°C, відсутність газу може при-
звести до заморожування апарату. Щоб 
уникнути ризику замерзання системи 
санітарної подачі можна використовувати 
комплект антифризу, який складається з 
електричного опору, відповідної проводки 
і термостата.

• Комплект для сполучення з блоком зо-
внішнього водонагрівача. У разі потреби 
гарячої води і опалення, Immergas постачає 
на замовлення комплект, який складається 
з блоку зовнішнього водонагрівача, необ-
хідного для сполучення з котлом.

Всі описані вище комплекти постачаються 
разом з аркушем з інструкціями з монтажу 
та експлуатації.
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 A = Доступна висота напору на 
максимальній швидкості з ви-
ключеним байпасом 

 B = Доступна висота напору на 
максимальній швидкості з 
включеним байпасом 

 C = Доступна висота напору на 
другій швидкості з виключеним 
байпасом 

 D = Доступна висота напору на 
другій швидкості з включеним 
байпасом 

1.20 ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС.
Котли поставляються з вбудованим насо-
сом з електричним керуванням, з трьома 
швидкістями. З насосом на першій швидко-
сті котел не працює належним чином. Для 
оптимальної роботи котла рекомендується 
на нових установках (монотруба та модуль) 
використовувати насос з високою швидкістю. 
Насос вже оснащений конденсатором.

Розблокування насосу (за необхідності). 
Якщо після тривалого періоду бездіяльнос-
ті, насос заблокувало, відкрутити передню 
кришку і повернути викруткою вал. Зробіть 
це з особливою обережністю, щоб не по-
шкодити.

Регулювання бай-пас. У разі необхідності 
можна налаштувати бай-пас у відповідності 
з вимогами установки від мінімального (ви-
ключно бай-пас) до максимального (включно 
бай-пас  ), як представлено   на графіку (Мал. 
1-29). Відрегулюйте за допомогою викрут-
ки, обертаючи за годинниковою стрілкою 
бай-пас   включається, проти - бай-пас   ви-
ключається.

1.21 КОМПЛЕКТ НАДАЄТЬСЯ ЗА 
ЗАПИТОМ.

• Комплект кранів каптажу системи. Котел 
призначений для установки кранів каптажу, 
які повинні бути вставленими на трубах 
прямого та зворотного напрямку блоку 
підключення. Такий набір є дуже корисним, 
оскільки дозволяє під час технічного об-
слуговування, звільнити тільки котел без 
спорожнення всієї установки.

• Комплект дозаторів поліфосфатів Дозатор 
поліфосфатів зменшує утворення вапняних 
нашарувань, зберігаючи в часі початкові 
умови теплообміну і виробництва гарячої 
санітарної води. Котел призначений для 
застосування комплекту дозаторів полі-
фосфатів.

• Комплект антифризу з резисторами (за 
запитом). У випадку, коли котел встанов-
лений в місці, де температура опускається 
нижче -5°C, відсутність газу може при-
звести до заморожування апарату. Щоб 
уникнути ризику замерзання системи 
санітарної подачі можна використовувати 
комплект антифризу, який складається з 
електричного опору, відповідної проводки 
і термостата.

• Комплект для сполучення з блоком зо-
внішнього водонагрівача. У разі потреби 
гарячої води і опалення, Immergas постачає 
на замовлення комплект, який складається 
з блоку зовнішнього водонагрівача, необ-
хідного для сполучення з котлом.

Всі описані вище комплекти постачаються 
разом з аркушем з інструкціями з монтажу 
та експлуатації.
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Tesisattaki mevcut basma yüksekliği.

 A = Tesisatın üçüncü hızda by-pass 
devre dışı iken basıncı

 B = Tesisatın üçüncü hızda by-pass 
devrede iken basıncı

 C = Tesisatın ikinci hızda by-pass 
devre dışı iken basıncı

 D = Tesisatın ikinci hızda by-pass 
devrede iken basıncı
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1.20 SIRKÜLASYON POMPASI.
Kombiler üç pozisyonlu hız elektrik regülatörü 
yerleştirilmiş sirkülasyon pompası ile donatılırlar. 
Devir daim motoru birinci hızda iken kombi 
doğru şekilde çalışmaz. Kombinin en iyi işleyişi 
için yeni tesisatlarda (tek boru ve modül) 
sirkülasyon pompasının en yüksek hızda 
çalıştırılması tavsiye edilir. Sirkülasyon pompası 
kondansatör ile donatılmıştır.

Pompanın muhtemel engelleme durumundan 
çıkartılması. Uzun bir süre çalışmadıktan 
sonra bloke olabilecek olan devir daimin ön 
kapağının sökülerek motor milinin tornavida ile 
döndürülmesi gerekebilir. Bu işlemi dikkatlice 
yapmak suretiyle cihaza zarar vermemeye özen 
gösterin.

Otomatik By-pass (böl. 22 Şek. 1-30). Gerek 
duyulması halinde tesisatın ihtiyaçlarına göre by-
pass'ın grafikte gösterilmiş bir asgariden (by-pass 
hariç) bir azamiye (by-pass dahil) ayarlanması 
mümkündür (Şek. 1-29). Düz bir tornavida ile 
ayarı yapın, saat yönünde çevrilerek by-pass girilir, 
saatin aksi yönünde çevrilerek ise hariç bırakılır.

1.21 TALEP ÜZERINE EDINILEBILIR SET.
• Tesisat denetlenebilir musluk kiti. Kombi, 

bağlama gruplarına ait gönderme ve geri 
dönüş borularının üzerine yerleştirilebilir 
denetlenebilir musluklarının montajına 
elverişlidir. Bu set, özellikle de kombinin 
bakımı aşamasında, tüm tesisat suyunun 
boşaltılması yerine yalnızca kombi içerisindeki 
suyun boşaltılmasına olanak sağladığı için çok 
yararlıdır.

• Polifosfat dozaj seti. Polifosfat dozaj ayarlayıcı, 
sıcak kullanım suyu üretim ve termik değişimini 
zaman içerisinde orijinal koşullarında koruyarak 
kireç birikintisi oluşumunu azaltır. Kombi, 
polifosfat dozaj ayarlayıcı uygulamasına uygun 
olarak hazırlanmıştır.

• Kaplama kiti. Cihazın kısmen korunaklı 
mekanlara direkt hava emişli montajı 
durumunda, kombinin doğru işleyişini sağlayan 
ve kötü hava koşullarından koruyan uygun bir 
muhafaza monte edilmesi şarttır (Şek. 1-10); 
ayrıca iç mekanlarda B tipi konfigürasyonla 
monte edilmiş olması halinde de duman tahliye 
seti ile birlikte özel koruma kapağının kullanımı 
zorunludur.

• Rezistanslı buzlanma önleyici set (talep üzerine). 
Sıcaklığın -5°C'nin altına indiği ortamlara 
monte edilen kombilerde gaz beslemesinin 
kesilmesi halinde, cihaz donabilir. Su devresini, 
istek üzerine edinilebilen (buzlanmaya karşı 
kit) bir elektrik rezistansı, ilgili kablolar ve bir 
kumanda termostatından oluşan bir aksesuar ile 
koruma (montaj için aksesuar kitinin paketinde 
yer alan kılavuzu dikkatlice okuyun).

• Kiti dış kazan ünitesi. Ortamın ısıtılması 
dışında sıcak kullanma suyu üretimi gerektiği 
durumlarda, Immergas tarafından isteğe bağlı 
olarak bir dış kazan ünitesinden oluşan ve 
kombiye uyumuna uygun bir kit sağlamaktadır.

Yukarıda belirtilen setler komple bir şekilde 
montaj ve kullanım kılavuzları ile birlikte 
sunulmaktadırlar.
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Columna de agua disponible en la instalación.

 A = Columna de agua disponible 
en la instalación a la máxima 
velocidad y con by pass desacti-
vado

 B = Columna de agua disponible en 
la instalación a la máxima ve-
locidad y con by pass activado

 C = Columna de agua disponible 
en la instalación en la segunda 
velocidad y con by pass desacti-
vado

 D = Columna de agua disponible 
en la instalación en la segunda 
velocidad con by pass activado
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1.20 BOMBA DE CIRCULACIÓN.
Las calderas están equipadas con un circulador 
incorporado con regulador eléctrico de velo-
cidad de tres posiciones. Con el circulador en 
la primera velocidad la caldera no funciona 
correctamente. Para obtener el funcionamiento 
óptimo de la caldera en las instalaciones nuevas 
(monotubo y modular) se aconseja poner la 
bomba de circulación a la máxima velocidad. El 
circulador dispone de condensador.

Posible desbloqueo de la bomba. Si, tras un 
largo periodo de inactividad, el circulador se 
hubiera bloqueado, será necesario desenroscar 
el tapón anterior y girar con la ayuda de un de-
stornillador el eje motor. Efectuar esta operación 
con mucho cuidado para no dañar este último.

Regulación By-pass (apdo. 22 Fig. 1-30). En 
caso de necesidad es posible regular el by-pass 
según las exigencias de la instalación desde un 
mínimo (by-pass desactivado) a un máximo 
(by-pass activado) representado en el gráfico 
(Fig. 1-29). Efectuar la regulación con un de-
stornillador con punta plana, girando en sentido 
horario se introduce el by-pass, en sentido anti-
horario se excluye.

1.21 KITS DISPONIBLES BAJO PEDIDO.
• Kit válvulas de corte de la instalación. La 

caldera está preparada para la instalación de 
válvulas de corte que se montarán en los tubos 
de descarga y retorno del grupo de conexión. 
Este kit es muy útil para efectuar el manteni-
miento pues permite vaciar exclusivamente la 
caldera sin necesidad de tener que vaciar toda 
la instalación.

• Kit dosificador de polifosfatos. El dosificador de 
polifosfatos reduce la formación de incrustacio-
nes calcáreas manteniendo a lo largo del tiempo 
las condiciones originales de intercambio tér-
mico y producción de agua caliente sanitaria. 
La caldera está preparada para incorporar el 
kit dosificador de polifosfatos.

• Kit de cobertura. En caso de instalación en el 
exterior, en un lugar parcialmente protegido, 
con aspiración del aire directa, es obligatorio 
montar la cubierta de protección superior 
adecuada, para el funcionamiento correcto de 
la caldera y protegerla de la intemperie (Fig. 
1-10); incluso en caso de instalación en el in-
terior con configuración tipo B es obligatorio 
instalar una cubierta de protección superior 
adecuada junto con el kit de descarga de hu-
mos.

• Kit antihielo con resistencias (bajo pedido). 
Si la caldera se instala en un lugar donde la 
temperatura desciende por debajo de -5°C y 
falla el suministro de gas, puede suceder que 
el aparato se congele. Para evitar el riesgo de 
congelación del circuito sanitario se puede 
utilizar el kit antihielo, que está compuesto por 
una resistencia eléctrica, los cables de conexión 
y un termostato de control.

• Kit en conjunto con la unidad caldera externa. 
Si se necesita la producción de agua caliente 
sanitaria además del calentamiento de los 
ambientes, Immergas suministra bajo pedido 
un kit compuesto por una unidad acumulador 
externa y todo lo que sea necesario para adaptar 
la caldera.

Los kits anteriores se suministran junto con 
el manual de instrucciones para su montaje y 
utilización.
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Напор, достигаемый в системе.

 A = Напор, достигаемый в системе 
на третей скорости (с отклю-
ченным байпасом)

 B = Напор, достигаемый в системе 
на третей скорости (с подклю-
ченным байпасом)

 C = Напор, достигаемый в системе 
на второй скорости (с отклю-
ченным байпасом)

 D = Напор, достигаемый в системе 
на второй скорости (с подклю-
ченным байпасом)

1.20 ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС.
Бойлеры серии предоставляются со встроенным 
циркуляционным насосом с электрическим 
трёхпозиционным регулятором скорости. Когда 
на циркуляционном насосе установлена первая 
скорость, бойлер не работает в нормальном 
режиме. Для оптимальной работы бойлера на 
новый установках рекомендуется (монотруба и 
модуль) использовать циркуляционный насос на 
максимальной скорости. Циркуляционный насос 
уже оснащён конденсатором.

При разблокировании насоса. Если, после долго-
го простоя насос оказывается заблокированным, 
необходимо отвернуть переднюю крышку и про-
вернуть отверткой вал двигателя. Эту операцию 
следует выполнять с крайней осторожностью, 
чтобы не повредить насос.

Регулирование байпаса (дет. 22 илл. 1-30). При 
необходимости, байпас может быть отрегулирован 
по собственным требованиям установки, от ми-
нимальной (байпас отключен) до максимальной 
позиции (байпас подключен) показанного на 
графике (Илл. 1-29). Отрегулировать с помощью 
плоской отвёртки, поворачивая по часовой 
стрелке, байпас устанавливается, против часовой 
стрелке, байпас убирается.

1.21 КОМПЛЕКТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ПО ЗАКАЗУ.

• Комплект запорных вентилей для отопительной 
системы Конструкция бойлера позволяет уста-
новить 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, пото-
му что позволяет слить воду из одного бойлера, 
оставляя при этом ее в системе.

• Комплект дозатора полифосфатов. Дозатор 
полифосфатов предотвращает образование из-
вестковых отложений и сохраняет неизменными 
во времени первоначальные характеристики 
теплообмена и ГВС. Конструкция бойлера 
разработана с учетом возможности установки 
дозатора полифосфатов.

• Комплект защитного кожуха. При установки на-
ружу в частично защищённом месте, с прямым 
всасыванием воздуха, необходимо установить 
специальную защитную верхнюю панель, для 
правильной работы бойлера и для защиты от 
атмосферных осадков (илл. 1-10); при установ-
ки во внутренние помещение и конфигурации 
типа В необходимо устанавливать специальный 
верхний защитный кожух вместе с комплектом 
дымоудаления.

• Комплект против замерзания с нагревательными 
элементами (по заказу). В том случае если бойлер 
устанавливается в таких местах, где температура 
опускается ниже -5°C и при недостатке газового 
питания, агрегат может не избежать заморажи-
вания. Во избежание замораживания системы 
ГВС, можно использовать комплект против 
замерзания, который состоит из электрического 
нагревательного элемента, соотвествующей ка-
бельной проводки и управляющего термостата.

• Комплект подключения внешнего водонагревателя. 
При необходимости производства ГВС кроме 
отопления помещения, по заявке Immergas 
предоставляет комплект, состоящий из внешнего 
водонагревателя и всего необходимого для 
настройки бойлера.

Вышеуказанные комплекты предоставляются 
вместе с инструкционным листом для установки 
и эксплуатации.
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1.20 CIRCULATION PUMP.
The 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 pump at maximum 
speed. The circulation pump is already fitted 
with a capacitor.

Pump release. If, after a prolonged period of 
inactivity, the circulation pump is blocked, 
unscrew the front cap and turn the motor shaft 
using a screwdriver. Take great care during this 
operation to avoid damage to the motor.

By-pass Regulation (part. 22 Fig. 1-30). If 
necessary, the by-pass can be regulated according 
to system requirements from a minimum (by-
pass excluded) to a maximum (by-pass inserted) 
represented by the graphics (Fig. 1-29). Make the 
regulation using a flat head screwdriver, turn 
clockwise and insert the by-pass, anti-clockwise 
it is excluded.

1.21 KITS AVAILABLE ON REQUEST.
• System cut-off valves kit. The boiler is designed 

for installation of system interception cocks 
to be placed on flow and return pipes of the 
connection assembly. This kit is particularly 
useful for maintenance as it allows the boiler to 
be drained separately without having to empty 
the entire system.

• Polyphosphate dispenser kit. The polyphosphate 
dispenser reduces the formation of lime-scale 
and preserves the original heat exchange and 
domestic hot water production conditions. 
The boiler is prepared for application of the 
polyphosphate dispenser kit.

• Covering kit. If installed outdoors in a 
partially sheltered place with direct air intake, 
it is compulsory to mount the appropriate top 
protection cover for the correct functioning of 
the boiler and to protect it from adverse weather 
conditions (Fig. 1-10); or, if installed indoors in 
configuration type B, it is compulsory to mount 
the appropriate top protection cover along with 
the flue exhaust kit.

• Anti freeze kit with resistance (on request). 
If the boiler is installed in a place where the 
temperature drops below -5°C and if the gas 
supply fails, the appliance may freeze. To 
prevent freezing of the domestic hot water 
system, an anti freeze kit with an electrical 
resistance can be fitted from the relative cable 
and from a control thermostat.

• External storage tank unit coupling kit. If the 
production of DHW is required as well as room 
central heating, on request Immergas supplies 
a kit made up from an external cylinder unit 
and everything necessary for adaptation of the 
boiler.

The above-mentioned kits are supplied complete 
with instructions for assembly and use.
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1.22 КОМПОНЕНТИ КОТЛА

Умовні позначення:
 1 - Пункти взяття проб (повітря А) - (дим F)
 2 - Герметична камера
 3 - Вентилятор
 4 - Камера згоряння
 5 - Газовий клапан
 6 - Кран заповнення системи
 7 - Відбір тиску позитивний сигнал
 8 - Негативний сигнал тиску
 9 - Реле тиску диму
 10 - Датчик витрати
 11 - Витяжний ковпак
 12 - Беспечність термостату

 13 - Первинний теплообмінник
 14 - Свічки запалювання та виявлення
 15 - Розширювальний бак
 16 - Пальник
 17 - Реле тиску апарату
 18 - Клапан повітряної віддушини
 19 - Циркулятор котла
 20 - Триходовий клапан (з електроприводом) (Опція)
 21 - Кран зливу системи
 22 - Бай-пас
 23 - Запобіжний клапан 3 бар

ПРИМІТКА: група з’єднання (Опція).
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 18 - Клапан повітряної віддушини
 19 - Циркулятор котла
 20 - Триходовий клапан (з електроприводом) (Опція)
 21 - Кран зливу системи
 22 - Бай-пас
 23 - Запобіжний клапан 3 бар

ПРИМІТКА: група з’єднання (Опція).
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1.22 KOMBI AKSAMLARI.

Açıklamalar:
 1 - Çekme girişleri (hava A) - (duman F)
 2 - Hermetik kazan
 3 - Vantilatör
 4 - Yakıt haznesi
 5 - Gaz valfı
 6 - Tesisat dolum musluğu
 7 - Basınç alma noktası pozitif sinyal
 8 - Basınç alma noktası negatif sinyal
 9 - Duman presostatı
 10 - Gönderme sondası
 11 - Duman davulumbazı
 12 - Emniyet termostatı

 13 - Ana değiştirici
 14 - Tespit ve ateşleme bujileri
 15 - Tesisat genleşme tankı
 16 - Brülör
 17 - Tesisat presostatı
 18 - Hava boşaltma valfı
 19 - Kombi devirdaim
 20 - 3 yollu valf (motorlu) (opsiyonel)
 21 - Tesisat boşaltma musluğu
 22 - By-pass
 23 - 3 bar güvenlik valfı

Not: bağlama grubu (opsiyonel)
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1.22 COMPONENTES DE LA CALDERA.

Leyenda:
 1 - Tomas para análisis (aire A) - (humos F)
 2 - Cámara estanca
 3 - Ventilador
 4 - Cámara de combustión
 5 - Válvula de gas
 6 - Grifo de llenado de la instalación
 7 - Toma de presión señal positiva
 8 - Toma de presión señal negativa
 9 - Presostato de humos
 10 - Sonda ida
 11 - Campana de humos
 12 - Termostato de seguridad

 13 - Intercambiador primario
 14 - Bujías de encendido y detección
 15 - Vaso de expansión de la instalación
 16 - Quemador
 17 - Presostato de la instalación
 18 - Purgador
 19 - Circulador de la caldera
 20 - Válvula de tres vías (motorizada) (opcional)
 21 - Grifo de vaciado de la instalación
 22 - By-pass
 23 - Válvula de seguridad 3 bar

Nota: grupo de conexión (opcional)
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1.22 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ БОЙЛЕРА.

Условные обозначения:
 1 - Впускные отверстия (воздух A) -
    (дым F)
 2 - Герметичная камера
 3 - Вентилятор
 4 - Камера сгорания
 5 - Газовый клапан
 6 - Кран заполнения системы
 7 - Вывод давления положительный сигнал
 8 - Вывод давления отрицательный сигнал
 9 - Реле давления выхлопных газов
 10 - Зонд подачи
 11 - Вытяжной кожух
 12 - Предохранительное реле давления

 13 - Первичный теплообменник
 14 - Свечи зажигания и свечи-детекторы
 15 - Расширительный бак установки.
 16 - Горелка
 17 - Реле давления установки
 18 - Клапан стравливания воздуха
 19 - Циркуляционный насос бойлера
 20 - Трехходовой клапан  

(моторизированный) (опция)
 21 - Кран слива воды из системы
 22 - Байпас
 23 - Предохранительный клапан 3 бар

Примечание: блок подключения (факультативно)

1.22 BOILER COMPONENTS.

Key:
 1 - Sample points (air A) - (flue gas F)
 2 - Sealed Chamber
 3 - Fan
 4 - Combustion chamber
 5 - Gas valve
 6 - System filling valve
 7 - Positive signal pressure point
 8 - Negative signal pressure point
 9 - Flue pressure switch
 10 - Delivery probe
 11 - Fumes hood
 12 - Safety thermostat

 13 - Primary heat exchanger
 14 - Ignition and detection electrodes
 15 - System expansion vessel
 16 - Burner
 17 - System pressure switch
 18 - Vent valve
 19 - Boiler pump
 20 - Three-way valve (motorised) (optional)
 21 - System draining valve
 22 - By-pass
 23 - 3 bar safety valve

N.B.: connection group (optional)
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2 ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТА-
ЦІЇ 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 використову-
ються 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 призна-
ченням виробник/постачальник відповідальності не 
несе. Весь ризик лежить тільки на користувачі. До 
використання за призначенням належить також до-
тримання правил безпеки, що зазначені в посібнику 
з експлуатації й монтажу, а також всієї іншої діючої 
документації, і приписів щодо виконання оглядів і 
техобслуговування.
Увага!
Будь-яке неправильне використання заборонене.

2.2 ПРАВИЛА ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА 
ЗБЕРІГАННЯ.

Котли опалювальні газові ТМ Immergas повинні 
транспортуватись в оригінальній упаковці відповід-
но до правил, що зазначені на упаковці за допомогою 
міжнародних стандартизованих піктограм.
Температура зовнішнього повітря при транспорту-
ванні повинна бути від - 40 до +40 °С. Так як всі котли 
проходять контроль функціонування, то наявність не 
великої кількості води в теплообміннику цілком мож-
ливе. При дотриманні правил транспортування на-
явна 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, наяв-
ні приналежності, були належним чином утилизовані.
Упаковка
Утилізацію транспортувальної упаковки надайте 
спеціалізованому підприємству, що встановило котел.

Увага!
Будь ласка, дотримуйтесь встановлених законом ді-
ючих внутрішньодержавних приписів.

2.4 ЧИСТКА ТА ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Увага:теплові апарати повинні проходити періодичне 
технічне обслуговування (див. у цьому зв'язку, в цій 
книжці, в розділі, призначеному для техніка, пункт 
"щорічний огляд і технічне обслуговування обладнан-
ня") і періодичні перевірки енергоефективності, від-
повідно до національних, регіональних або місцевих 
норм. Це дозволяє зберегти незмінними характерис-
тики безпеки, ефективності та функціювання котла.
Ми радимо укласти річні контракти з очищення 
та технічного обслуговування котла з місцевим 
фахівцем.

2.5 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ.
Не піддавати настінний котел дії випаровуванням 
збоку плити для приготування їжі.
Забороняється користуватися котлом дітям та недо-
свідченим 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 передбачено 

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.
Забороняється залишати ємності від легкозаймистих 
речовин в приміщенні, де знаходиться котел.

• Увага: використання будь-яких компонентів, які 
споживають електроенергію, означає дотримання 
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 корис-
тувачем;

- Якщо кабель пошкоджений, вимкніть живлення та 
зверніться до кваліфікованого фахівця для заміни;

- Якщо ви вирішили не використовувати пристрій 
протягом періоду часу, необхідно відключити 
електроживлення.

2.6 ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ.

Умовні позначення:
 1 - Кнопка скидання Reset
 2 - Кнопка Stand-by / Off / Літо / Зима

 3 -* Кнопка збільшення  
температура гарячої води

 4 -* Кнопка зменшення  
Температура гарячої води

 5 - Кнопка( ) для підвищення  
температури води в системі

 6 - Кнопка для пониження температури 
води в системі

 7 - Манометр котла
 8 -* Операція фаза подачи горячої води ГВП 

активна
 9 - Підключення котла з пультом  

дистанційного керування (опція)
 10 - Умовне позначення присутності полум'я і 

відповідна шкала потужності
 11 - Робота з активованим зовнішнім  

датчиком температури (не обов'язково)

 12 - Операція фаза обігріву приміщення активна
 13 - Робота в режимі "Зима"
 14 - Робота в режимі "Літо"
 15 - Робота в режимі " Stand-by"
 16 - Індикатор температури і код помилки
 17 - Заблокування котла знеобхідністю звільнення 

за допомогою кнопки скидання "Reset"

* Примітка.: (при під’єднанні котла до блоку 
зовнішнього водонагрівача)

2 ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТА-
ЦІЇ 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 використову-
ються 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 призна-
ченням виробник/постачальник відповідальності не 
несе. Весь ризик лежить тільки на користувачі. До 
використання за призначенням належить також до-
тримання правил безпеки, що зазначені в посібнику 
з експлуатації й монтажу, а також всієї іншої діючої 
документації, і приписів щодо виконання оглядів і 
техобслуговування.
Увага!
Будь-яке неправильне використання заборонене.

2.2 ПРАВИЛА ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА 
ЗБЕРІГАННЯ.

Котли опалювальні газові ТМ Immergas повинні 
транспортуватись в оригінальній упаковці відповід-
но до правил, що зазначені на упаковці за допомогою 
міжнародних стандартизованих піктограм.
Температура зовнішнього повітря при транспорту-
ванні повинна бути від - 40 до +40 °С. Так як всі котли 
проходять контроль функціонування, то наявність не 
великої кількості води в теплообміннику цілком мож-
ливе. При дотриманні правил транспортування на-
явна 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, наяв-
ні приналежності, були належним чином утилизовані.
Упаковка
Утилізацію транспортувальної упаковки надайте 
спеціалізованому підприємству, що встановило котел.

Увага!
Будь ласка, дотримуйтесь встановлених законом ді-
ючих внутрішньодержавних приписів.

2.4 ЧИСТКА ТА ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Увага:теплові апарати повинні проходити періодичне 
технічне обслуговування (див. у цьому зв'язку, в цій 
книжці, в розділі, призначеному для техніка, пункт 
"щорічний огляд і технічне обслуговування обладнан-
ня") і періодичні перевірки енергоефективності, від-
повідно до національних, регіональних або місцевих 
норм. Це дозволяє зберегти незмінними характерис-
тики безпеки, ефективності та функціювання котла.
Ми радимо укласти річні контракти з очищення 
та технічного обслуговування котла з місцевим 
фахівцем.

2.5 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ.
Не піддавати настінний котел дії випаровуванням 
збоку плити для приготування їжі.
Забороняється користуватися котлом дітям та недо-
свідченим 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 передбачено 

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.
Забороняється залишати ємності від легкозаймистих 
речовин в приміщенні, де знаходиться котел.

• Увага: використання будь-яких компонентів, які 
споживають електроенергію, означає дотримання 
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 корис-
тувачем;

- Якщо кабель пошкоджений, вимкніть живлення та 
зверніться до кваліфікованого фахівця для заміни;

- Якщо ви вирішили не використовувати пристрій 
протягом періоду часу, необхідно відключити 
електроживлення.

2.6 ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ.

Умовні позначення:
 1 - Кнопка скидання Reset
 2 - Кнопка Stand-by / Off / Літо / Зима

 3 -* Кнопка збільшення  
температура гарячої води

 4 -* Кнопка зменшення  
Температура гарячої води

 5 - Кнопка( ) для підвищення  
температури води в системі

 6 - Кнопка для пониження температури 
води в системі

 7 - Манометр котла
 8 -* Операція фаза подачи горячої води ГВП 

активна
 9 - Підключення котла з пультом  

дистанційного керування (опція)
 10 - Умовне позначення присутності полум'я і 

відповідна шкала потужності
 11 - Робота з активованим зовнішнім  

датчиком температури (не обов'язково)

 12 - Операція фаза обігріву приміщення активна
 13 - Робота в режимі "Зима"
 14 - Робота в режимі "Літо"
 15 - Робота в режимі " Stand-by"
 16 - Індикатор температури і код помилки
 17 - Заблокування котла знеобхідністю звільнення 

за допомогою кнопки скидання "Reset"

* Примітка.: (при під’єднанні котла до блоку 
зовнішнього водонагрівача)
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2 KULLANIM VE  
BAKIM TALIMATLARI

2.1 TEMIZLIK VE BAKIM.
Dikkat: termik cihazların bakım müdahalelerinin 
periyodik (bu konuyla ilgili olarak kılavuz 
kitapçığın teknisyene ithaf edilmiş bölümünde 
“cihazın senelik bakım ve kontrolü” başlığına 
bakın) olarak yapılması gerekmekte olup, 
yerel ve bölgesel talimatlar uyarınca da 
belli aralıklarla enerji verim kontrollerinin 
yapılması gerekmektedir. Bu, kombiyi seçkin 
kılan güvenlik,verim ve işlev özelliklerinin 
zaman içinde değişime uğramadan muhafaza 
edilmesine olanak sağlar.
Bölgenizdeki yetkili teknisyen ile senelik bakım 
ve temizlik kontratı düzenlemenizi tavsiye ederiz.

2.2 GENEL UYARILAR.
Asılı kombiyi pişirme yerlerinden gelebilecek 
direkt buhara maruz bırakmayın.
Kombinin çocuklar ve tecrübesiz kişilerce 
kullanımını yasaklayın.
Duman tahliye terminalini (mevcut ise) 
erişebileceği yüksek sıskalıktan dolayı ellemeyin;
Güvenliğin temini amacıyla eşmerkezli hava emiş 
ve duman tahliye terminalinin (eğer mevcutsa), 
geçici süreli olsa dahi, tıkalı olmadığını kontrol 
edin.
Kombinin bir süreliğine devre dışı bırakılmasına 

karar verilmesi durumunda aşağıda belirtilen 
işlemlerin yapılması gerekir:
a) antifriz kullanımın öngörülmemiş olması 

halinde, tesisat suyunu boşaltın;
b) elektrik, su ve gaz girişlerini kesin.
Boru, kanal ve tahliye yolları civarında yapılacak 
bakım ve tamirat işlemleri esnasında cihazınızı 
söndürerek kapatın ve işlemler bittikten sonra 
cihazınızı çalıştırmadan evvel uzman bir teknik 
personel tarafından kombinin kontrol edilmesini 
temin edin.
Kolaylıkla alev alabilen malzemeler kullanarak 
cihaz temizliği yapmayın.
Kombi cihazının monte edilmiş olduğu mahalde 
kolay alev alan ve tutuşan ürünler ihtiva eden 
kaplar ve maddeler bırakmayın.

• Dikkat: her türlü elektrikli aletin kullanımı 
bazı temel kurallara riayet edilmesi şartını 
getirir:

- cihazı el ya da ayaklarınız ıslak ya da nemli 
vaziyette tutmayın; yalınayak tutmayın;

- elektrik kablolarını çekiştirmeyin, cihazı harici 
atmosferik etkenlere (yağmur, güneş, vs.) 
maruz bırakmayın;

- cihazın giriş kablosunun kullanıcı tarafından 
yenisi ile değiştirilmemesi gerekmektedir;

- kablonun hasar görmesi durumunda, kombi 
cihazınızı kapatın, cihazı kullanmayın ve 

kablonun yenisi ile değiştirilmesi için bir 
uzmana başvurun;

- cihazın belli bir müddet kullanılmamasına 
karar verilirse elektrik besleme şalterinin 
devreden çıkarılması gerekir.

2.3 KUMANDA PANELI.

Lejant:
 1 - Reset düğmesi
 2 - Stand-by / Off / Yaz / Kış düğmesi
 3 -* Kullanma suyu sıcaklığını yükseltmek 

için ( ) düğmesi
 4 -* Kullanma suyu sıcaklığını düşürmek 

için ( ) düğmesi
 5 - Tesisat suyu sıcaklığını yükseltmek için 

( ) düğmesi

 6 - Tesisat suyu sıcaklığını düşürmek için 

( ) düğmesi
 7 - Kombi manometresi
 8 -* Sıcak kullanım suyu üretim fonksiyonu
 9 - Kombi uzaktan kumandaya (opsiyonel) 

bağlı
 10 - Alev mevcudiyeti sembolü ve buna bağlı 

kuvvet azalması
 11 - Dış sıcaklık sensörü ile çalışma 

(opsiyonel)

 12 - Kalorifer fonksiyonu
 13 - Kış modunda işletim
 14 - Yaz modunda çalışma
 15 - Kombi Stand-by modunda
 16 - Isı ve hata kodlarının görüntülenmesi
 17 - Kombi bloke oldu ve "Reset" düğmesi 

ile çalıştırılması gerekiyor

* Not:  (kombi bir dış kazan ünitesine 
bağlandığında)
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2 INSTRUCCIONES DE USO Y 
MANTENIMIENTO

2.1 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
Atención: las instalaciones térmicas se deben 
someter a mantenimiento periódico (para esto 
consulte la sección de este manual dedicada al 
técnico, estudiando el punto relativo al "control 
y mantenimiento anual del aparato"). También se 
debe controlar la eficiencia energética respetando 
las disposiciones nacionales, regionales o locales 
vigentes. Esto permite mantener las característi-
cas de seguridad, rendimiento y funcionamiento 
propias de la caldera.
Sugerimos estipular contratos anuales de lim-
pieza y mantenimiento con su técnico de zona.

2.2 ADVERTENCIAS GENERALES.
No exponga la caldera mural a vapores que pro-
vengan directamente de la cocción de alimentos.
Prohibir el manejo de la caldera a niños y a 
personas inexpertas.
No toque el terminal de evacuación de humos 
(si existe) pues alcanza una temperatura muy 
elevada.
Para mayor seguridad, controle que el terminal 
concéntrico de aspiración- aire/descarga-humos 
(si está presente) no esté obstruido ni siquiera 
provisionalmente.

Si se decide no utilizar la caldera durante un 
cierto periodo de tiempo, se deberá:
a) vaciar de agua la instalación, a no ser que se 

utilice anticongelante;
b) cortar las alimentaciones eléctrica, de agua y 

de gas.
Si se deben realizar trabajos u operaciones de 
mantenimiento cerca de los conductos o en los 
dispositivos de salida de humos y sus accesorios, 
apagar el aparato y, finalizados los trabajos, 
personal profesionalmente cualificado deberá 
comprobar la eficiencia de los conductos y de 
los dispositivos.
No efectuar limpiezas del aparato o de sus piezas 
con sustancias fácilmente inflamables.
No dejar recipientes con sustancias inflamables 
en el local donde está instalado el aparato.

• Atención: cuando usa dispositivos que utilizan 
energía eléctrica, tenga en cuenta algunas reglas 
fundamentales como:

- no tocar el aparato con partes del cuerpo 
mojadas o húmedas; tampoco tocarlo con los 
pies descalzos;

- no tirar de los cables eléctricos, no exponer el 
aparato a los agentes atmosféricos (lluvia, sol, 
etc.);

- el usuario no debe sustituir el cable de alimen-
tación del aparato;

- en caso de desperfectos en el cable, apagar el 
aparato y dirigirse exclusivamente a personal 
profesionalmente cualificado para la sustitu-
ción del mismo;

- si se decide no utilizar el aparato durante un 
cierto tiempo, es conveniente desactivar el 
interruptor eléctrico de alimentación.

2.3 PANEL DE CONTROL.

Leyenda: 
 1 - Pulsador de Reset
 2 - Pulsador de Stand-by / Off / Verano / Invierno

 3 -* Pulsador ( ) para aumentar  
la temperatura del agua sanitaria

 4 -* Pulsador ( ) para disminuir  
la temperatura del agua sanitaria

 5 - Pulsador ( ) para aumentar la temperatura 
del agua de la instalación

 6 - Pulsador ( ) para disminuir la temperatura 
del agua de la instalación

 7 - Manómetro caldera
 8 -* Funcionamiento fase de producción de agua 

caliente sanitaria activa
 9 - Caldera conectada al Mando Remoto (opcional)
 10 - Símbolo presencia de llama y correspondiente 

escalada de potencia
 11 - Funcionamiento con sonda temperatura externa 

(opcional)

 12 - Funcionamiento fase de calentamiento  
ambiente activa (opcional)

 13 - Funcionamiento en modo invierno
 14 - Funcionamiento en modo verano
 15 - Caldera en modo Stand-by
 16 - Visualización temperaturas y código de error
 17 - Caldera bloqueada con necesidad de desblo-

queo mediante el pulante "Reset"

*N.B.: (cuando la caldera está conectada a 
una unidad acumulador externa)
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2 ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУА-
ТАЦИИ И ТЕХОБСЛУЖИВА-
НИЕ

2.1 ЧИСТКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ.
Внимание: тепловые установки должны быть 
подвержены периодическому техобслуживанию 
(по настоящей теме в инструкциях приведены 
указания в разделе, предназначенного для техника, 
в пункте “ежегодная проверка и техобслуживание 
прибора”) и проверки истечению срока энергиче-
ской эффективности в соответствии с националь-
ными, областными и местными нормативными 
требованиями. Это позволит обеспечить неизмен-
ность с течением времени таких характеристик, 
отличающих данный бойлер, как надежность и 
эффективность функционирования.
Мы рекомендуем вам заключить договор на прове-
дение работ по чистке и техобслуживанию со спе-
циалистом, обслуживающим вашу территорию.

2.2 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ.

Подвесной бойлер не должен подвергаться 
прямому воздействию пара, поднимающегося с 
кухонной плиты.
Запрещается эксплуатация бойлера детьми и ли-
цами, не имеющими опыта работы с подобными 
устройствами.

Не трогать трубу дымоудаления (если существует) 
так как достигает высоких температур.
В целях безопасности, проверить, что концентри-
ческий выход всасывания воздуха/дымоудаления 
(если имеется в наличии), не загорожен даже 
временно.
При временном отключении бойлера необходимо:
a) слить воду из отопительной системы за ис-

ключением того случая, когда предусмотрено 
использование антифриза;

b) отключить агрегат от газовой магистрали, 
водопровода и сети электропитания.

В случае проведения каких-либо работ вблизи 
воздуховодов или устройств дымоудаления, по их 
завершению следует поручить квалифицирован-
ному специалисту проверку функционирования 
этих воздуховодов или устройств.
Не производите чистку агрегата или его частей 
легко воспламеняемыми веществами.
Не оставляйте огнеопасные вещества или со-
держащие их емкости в помещении, в котором 
установлен бойлер.

• Внимание: эксплуатация любого устройства, 
потребляющего электроэнергию, подразумевает 
соблюдение некоторых фундаментальных норм:

- нельзя касаться агрегата мокрыми или влажны-
ми частями тела; также нельзя делать этого, если 
вы стоите на полу босыми ногами;

- нельзя дергать за электрические кабели; не допу-
скайте, чтобы агрегат подвергался воздействию 
атмосферных агентов (дождь, солнце и т.д.);

- шнур электропитания не должен заменяться 
самим пользователем;

- в случае повреждения кабеля выключите 
устройство и для замены кабеля обращайтесь 
исключительно к квалифицированному специ-
алисту;

- в случае принятия решения о неиспользовании 
агрегата в течение продолжительного времени, 
выключите рубильник электропитания.

2.3 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.

Условные обозначения:
 1 - Кнопка Сброса
 2 - Кнопка Стендбай/Выкл/Лето/Зима

 3 -* Кнопка ( ) для увеличения  
температуры ГВС

 4 -* Кнопка ( ) для увеличения  
температуры ГВС

 5 - Кнопка ( ) для увеличения темпера-
туры воды отопительной системы

 6 - Кнопка ( ) для уменьшения темпера-
туры воды отопительной системы

 7 - Манометр бойлера
 8 -* Работа активного этапа производство 

ГВС
 9 - Бойлер подключённый к дистанционно-

му управлению (опция)
 10 - Знак наличия пламени и соответствую-

щая шкала мощности
 11 - Запущена работа с внешним темпера-

турным пробником (опция)

 12 - Работа активного этапа отопления  
помещения

 13 - Работа в зимнем режиме
 14 - Работа в летнем режиме
 15 - Бойлер в режиме Стендбай
 16 - Отображение температуры и кода ошибки
 17 - Бойлер в состоянии блокирования, для раз-

блокирования нажать кнопку “Сброс”

* Примечание: (когда бойлер подключён к 
внешнему водонагревателю)

2 INSTRUCTIONS FOR USE 
AND MAINTENANCE

2.1 CLEANING AND MAINTENANCE.
Attention: the heating systems must undergo 
periodical maintenance (regarding this, see 
the section dedicated to the technician, relative 
to “yearly control and maintenance of the 
appliance”) and regular checks of energy 
efficiency in compliance with national, regional 
or local provisions in force. This ensures that 
the optimal safety, performance and operation 
characteristics of the boiler remain unchanged 
over time.
We recommend stipulating a yearly cleaning and 
maintenance contract with your zone technician.

2.2 GENERAL WARNINGS
Never expose the wall-mounted boiler to direct 
vapours from a cooking surface.
Use of the boiler by unskilled persons or children 
is strictly prohibited.
Do not touch the flue gas exhaust terminal (if 
present) due to the high temperatures it can 
reach.
For safety purposes, check that the concentric 
air intake/flue exhaust terminal (if fitted), is 
not blocked.
If temporary shutdown of the boiler is required, 
proceed as follows:

a) drain the heating system if anti-freeze is not 
used;

b) shut-off all electrical, water and gas supplies.
In the case of work or maintenance to structures 
located in the vicinity of ducting or devices 
for flue extraction and relative accessories, 
switch off the appliance and on completion of 
operations ensure that a qualified technician 
checks efficiency of the ducting or other devices.
Never clean the appliance or connected parts 
with easily flammable substances.
Never leave containers or flammable substances 
in the same environment as the appliance.

• Attention: the use of components involving use 
of electrical power requires some fundamental 
rules to be observed:

- do not touch the appliance with wet or moist 
parts of the body; do not touch when barefoot;

- never pull electrical cables or leave the 
appliance exposed to atmospheric agents (rain, 
sunlight, etc.);

- the appliance power cable must not be replaced 
by the user;

- in the event of damage to the cable, switch off 
the appliance and contact exclusively qualified 
staff for replacement;

- if the appliance is not to be used for a certain 
period, disconnect the main power switch.

2.3 CONTROL PANEL.

Key:
 1 - Reset Button
 2 - Stand-by / Off / Summer / Winter 

button

 3 -* Key used  to increase the  
DHW temperature setting.

 4 -* Key used  to decrease the  
DHW temperature setting.

 5 - Key ( ) to increase the system water 
temperature

 6 - Key ( ) to reduce the system water 
temperature

 7 - Boiler manometer
 8 -* DHW production phase functioning* 

active
 9 - Boiler connected to remote control 

(optional)
 10 - Flame presence symbol and relative 

output scale
 11 - Operation with external temperature 

probe active (optional)

 12 - Room central heating active phase 
functioning

 13 - Operation in winter mode
 14 - Operation in summer mode
 15 - Boiler in Stand-by mode
 16 - Temperature and error code display
 17 - Boiler in block does not require release 

via “Reset” button

* N.B.: (when the boiler is connected to an 
external cylinder)
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2.7 КОРИСТУВАННЯ КОТЛОМ.
Увага: Котел «Mini Eolo X 24 3 E» спроектований 
для роботи лише на опалення приміщень або, 
у сполученні з спеціальними комплектами, які 
постачаються за окремим замовленням, може 
працювати на опалення і на виробництво гарячої 
сантехнічної води. З цієї причини на панелі керу-
вання котла передбачено кнопку для регулювання 
температури гарячої води, але для цього необхідно 
увімкнути сполучення з вищеназваним комп-
лектом, який уможливить також приготування 
гарячої сантехнічної води. Без застосування цих 
спеціальних комплекті робота цієї кнопки, як і 
всіх пов’язаних з нею функцій гарячої води не 
будуть активовані.

Перед увімкненням котла необхідно заповнити 
систему водою, перевіряючи, щоб стрілка мано-
метра (7) вказувала на значення у межі між 1 та 
1,2 барами.
- Відкрити газовий кран зверху на котлі.
- Натисніть кнопку (2), доки не включиться дис-

плеї, а потім натискайте послідовно кнопку 
завжди (2) і виставте котел в позиції "літо"(
) або "зима" ( ).

• Літо ( ): у цьому режимі котел працює тільки 
на виробництво гарячої води (при під’єднанні 
котла до блоку зовнішнього водонагрівача), 
температура встановлюється за допомогою 
кнопок (3-4) і ця температура відображаються 
на дисплеї за допомогою індикатора (16).

• Зима ( ): у цьому режимі котел працює як для 
виробництва гарячої води (при під’єднанні 
котла до блоку зовнішнього водонагрівача), 
так і для опалення приміщення. Температура 
гарячої води завжди регулюється за допомогою 
кнопок (3-4), температура нагріву регулюється 
за допомогою кнопок (5-6) і ця температура відо-
бражаються на дисплеї за допомогою індикатора 
(16).

З цього моменту, котел працює автоматично. В 
разі відсутності потреби в нагріванні (опалення 
або гарячої води), котел переходить в режим 
"очікування", який еквівалентний режиму роботи 
котла без полум'я. Кожного разу при включенні 
пальника на дисплеї відображається умовна по-
значка (10), що показує з полум'ям присутність 
полум'я з відповідною шкалою потужності.

• Робота з приладом дистанційного управління 
Amico RemotoV2(Опція). У разі, якщо пульт 
ДУ Amico RemotoV2 підключений, на дисплеї 
з’явиться позначка ( ), параметри котла 
можна буде встановити з пульту ДУ Amico 
RemotoV2, при цьому на панелі котла залишаться 
активними кнопка скидання управління (1), 
кнопка вимикання (2) (тільки в режимі "ви-
мкнено") і дисплей, який відображає робочий 
стан.

 Увага: якщо поставити котел в положення "OFF" 
на пульті ДУ Amico RemotoV2 з'явиться умовна 
позначка помилки з'єднання, але прилад ДУ 
Amico RemotoV2 все ж буде робочим без втрати 
збережених програм.

• Робота з додатковим зовнішнім датчиком  
( ). У разі встановлення температури подачі 
котла для опалення середовища за допомогою 
додаткового зовнішнього датчика, ця функція 
перебуває у віданні зовнішнього датчика за-
лежно від виміряної температури атмосферного 
повітря (пар. 1.6). Є можливим змінити темпера-
туру потоку шляхом вибору операційної кривої 
за допомогою кнопок (5 і 6) вибравши значення 

від “0 до 9” (Мал. 1.6). 
 При роботі датчика зовнішньої температури 

на дисплеї з’являється умовна позначка (12). У 
фазі нагрівання, у випадку, якщо температура 
води, що міститься в системі, достатня, щоб на-
гріти радіатори, котел може працювати тільки з 
активацією циркуляційного насоса.

• Режим “STAND-BY”. Послідовно натисніть на 
кнопку (2), доки не з’явиться умовна позначка (

), з цього моменту котел не використовуєть-
ся, але при цьому гарантується функція “анти-
фриз”, анти-блокувальна функція триходового 
насоса і і функція повідомлення про можливі 
аномаліями.

 ПРИМІТКА: у цих умовах котел слід розглядати 
як ще під напругою.

• Режим “off ” (виключений). Якщо утримувати 
кнопку (2) на 8 секунд, дисплей вимикається і 
котел повністю вимикається. У цьому режимі 
немає функції гарантії безпеки.

 ПРИМІТКА: у цих умовах котел, навіть якщо 
не має активованими функції, слід розглядати 
як ще під напругою.

• Робота дісплею. Під час використання панелі 
управління, є підсвічування дисплея, але після 
15 секунд бездіяльності яскравість зменшуєть-
ся, висвітлюються тільки активні позначки; ви 
можете варіювати освітленість за допомогою 
параметра P2 в меню налаштування електронної 
дошки.

2.8 СИГНАЛИ ПРО ЗБОЇ І АНОМАЛІЇ.
При порушеннях в роботі котла дисплей розпо-
чинає блимати та на ньому з’являються відповідні 
коди помилок (див. у таблиці).

Порушення в роботі Код показано  
(миготливий)

Блокування через відсутність 
розпалювання 01

Спрацьовання термостату (без-
пеки) через перегрів, неполадки 
контролера полум’я

02

Неполадка вентилятора 03

Загальна аномалія плати котла 04

Несправність давача на прямій 
лінії системи опалення 05

Максимальна кількість скидань 08

Недостатнiй тиск у контурi 
опалення 10

Поломка реле тиску димових 
газів 11

Неполадка давача водо-
нагрівачу 12

Помилка конфигурації 15

Паразитне полум’я 20

Неполадка клавіатури 24

Недостатня циркуляція 27

Утрата зв’язку з пристроєм ДК. 31

Низька напруга живлення 37

Утрата сигналу полум’я 38

Блокування через постійну 
утрату сигналу полум’я 43

Увага: є можливим скинути помилку до 5 разів, 
після чого функція залишається заблокована про-
тягом принаймні години і відновляє щогодини 1 
спробу, до 5 спроб максимум. Виключаючи і знов 
включаючи пристрій, ви знову будете мати в за-
пасі 5 спроб.

Блокування через відс у тність розпалювання. 
За кожним запитом нагрівання гарячої води, 
або отоплення приміщення котел включається 
автоматично. Якщо не відбудеться включення 
пальника протягом 10 секунд, котел переходить 
в режим “блокування запалювання” (код 01). Для 
видалення “блокування запалювання”, потрібно 
натиснути кнопку скидання Reset (1). У перший 
раз або після тривалої бездіяльності пристрою 
може бути необхідно вжити заходів, щоб усунути 
“блокування запалювання”. Якщо проблема 
виникає часто, зверніться до кваліфікованого 
фахівця (наприклад, Служба технічної допомоги 
Immergas).

Спрацьовання термостату перегріву котла. Під 
час роботи в нормальному режимі системи, в 
разі надмірного внутрішнєго нагрівання, котел 
переходить в режим “блокування через надмірну 
температуру” (код 02). Після відповідного охоло-
дження усунути режим “блокування через над-
мірну температуру”, натиснувши кнопку скидання 
(1). Якщо явище виникає надто часто, зверніться 
за допомогою до фахівця (наприклад, в Уповно-
важений Сервісний Центр Immergas).

Неполадка вентилятора. Відбувається у разі, коли 
вентилятор заблокований або у випадку, коли 
забиті труби всмоктування - викидання. У разі 
відновлення нормальних умов, котел запускається 
знову без необхідності того, щоб прибігати до ски-
дання (Reset). Якщо несправність не усувається, 
зверніться до кваліфікованого фахівця (напри-
клад, Служба технічної допомоги Immergas).

Загальна аномалія плати котла. Відбувається у 
випадку неправильного визнання сигналу мікро-
процесором плати котла (код 04). Для видалення 
“ блокування загальних аномалії плати котла” 
необхідно натиснути кнопку скидання Reset (1). 
Якщо явище виникає надто часто, зверніться за до-
помогою до фахівця (наприклад, в Уповноважений 
Сервісний Центр Immergas).

Неполадка датчика потоку системи опалення. 
Якщо плата виявляє несправність в датчику 
потоку (код 05), котел не запускається, то вам 
необхідно звернутися до кваліфікованого фахівця 
(наприклад, в Уповноважений Сервісний Центр 
Immergas).

Максимальна кількість скидань. Кількість до-
пустимих скидань вже виконаних. 

Низький тиск в системі. Не виявляється тиск води 
в контурі опалення (код 10) достатній для забез-
печення правильної роботи котла. Переконайтеся, 
що тиск в системі складає від 1 до 1,2 бар.

Поломка реле тику димових газів. Відбувається 
у випадку помилки на електронній платі, яка до-
зволяю запуск вентилятора в помилковій манері 
або в разі виходу з ладу реле тиску димових газів 
(код 11). У разі відновлення нормальних умов, 
котел запускається знову без необхідності того, 
щоб прибігати до скидання (Reset). Якщо несправ-
ність не усувається, зверніться до кваліфікованого 
фахівця (наприклад, Служба технічної допомоги 
Immergas).

2.7 КОРИСТУВАННЯ КОТЛОМ.
Увага: Котел «Mini Eolo X 24 3 E» спроектований 
для роботи лише на опалення приміщень або, 
у сполученні з спеціальними комплектами, які 
постачаються за окремим замовленням, може 
працювати на опалення і на виробництво гарячої 
сантехнічної води. З цієї причини на панелі керу-
вання котла передбачено кнопку для регулювання 
температури гарячої води, але для цього необхідно 
увімкнути сполучення з вищеназваним комп-
лектом, який уможливить також приготування 
гарячої сантехнічної води. Без застосування цих 
спеціальних комплекті робота цієї кнопки, як і 
всіх пов’язаних з нею функцій гарячої води не 
будуть активовані.

Перед увімкненням котла необхідно заповнити 
систему водою, перевіряючи, щоб стрілка мано-
метра (7) вказувала на значення у межі між 1 та 
1,2 барами.
- Відкрити газовий кран зверху на котлі.
- Натисніть кнопку (2), доки не включиться дис-

плеї, а потім натискайте послідовно кнопку 
завжди (2) і виставте котел в позиції "літо"(
) або "зима" ( ).

• Літо ( ): у цьому режимі котел працює тільки 
на виробництво гарячої води (при під’єднанні 
котла до блоку зовнішнього водонагрівача), 
температура встановлюється за допомогою 
кнопок (3-4) і ця температура відображаються 
на дисплеї за допомогою індикатора (16).

• Зима ( ): у цьому режимі котел працює як для 
виробництва гарячої води (при під’єднанні 
котла до блоку зовнішнього водонагрівача), 
так і для опалення приміщення. Температура 
гарячої води завжди регулюється за допомогою 
кнопок (3-4), температура нагріву регулюється 
за допомогою кнопок (5-6) і ця температура відо-
бражаються на дисплеї за допомогою індикатора 
(16).

З цього моменту, котел працює автоматично. В 
разі відсутності потреби в нагріванні (опалення 
або гарячої води), котел переходить в режим 
"очікування", який еквівалентний режиму роботи 
котла без полум'я. Кожного разу при включенні 
пальника на дисплеї відображається умовна по-
значка (10), що показує з полум'ям присутність 
полум'я з відповідною шкалою потужності.

• Робота з приладом дистанційного управління 
Amico RemotoV2(Опція). У разі, якщо пульт 
ДУ Amico RemotoV2 підключений, на дисплеї 
з’явиться позначка ( ), параметри котла 
можна буде встановити з пульту ДУ Amico 
RemotoV2, при цьому на панелі котла залишаться 
активними кнопка скидання управління (1), 
кнопка вимикання (2) (тільки в режимі "ви-
мкнено") і дисплей, який відображає робочий 
стан.

 Увага: якщо поставити котел в положення "OFF" 
на пульті ДУ Amico RemotoV2 з'явиться умовна 
позначка помилки з'єднання, але прилад ДУ 
Amico RemotoV2 все ж буде робочим без втрати 
збережених програм.

• Робота з додатковим зовнішнім датчиком  
( ). У разі встановлення температури подачі 
котла для опалення середовища за допомогою 
додаткового зовнішнього датчика, ця функція 
перебуває у віданні зовнішнього датчика за-
лежно від виміряної температури атмосферного 
повітря (пар. 1.6). Є можливим змінити темпера-
туру потоку шляхом вибору операційної кривої 
за допомогою кнопок (5 і 6) вибравши значення 

від “0 до 9” (Мал. 1.6). 
 При роботі датчика зовнішньої температури 

на дисплеї з’являється умовна позначка (12). У 
фазі нагрівання, у випадку, якщо температура 
води, що міститься в системі, достатня, щоб на-
гріти радіатори, котел може працювати тільки з 
активацією циркуляційного насоса.

• Режим “STAND-BY”. Послідовно натисніть на 
кнопку (2), доки не з’явиться умовна позначка (

), з цього моменту котел не використовуєть-
ся, але при цьому гарантується функція “анти-
фриз”, анти-блокувальна функція триходового 
насоса і і функція повідомлення про можливі 
аномаліями.

 ПРИМІТКА: у цих умовах котел слід розглядати 
як ще під напругою.

• Режим “off ” (виключений). Якщо утримувати 
кнопку (2) на 8 секунд, дисплей вимикається і 
котел повністю вимикається. У цьому режимі 
немає функції гарантії безпеки.

 ПРИМІТКА: у цих умовах котел, навіть якщо 
не має активованими функції, слід розглядати 
як ще під напругою.

• Робота дісплею. Під час використання панелі 
управління, є підсвічування дисплея, але після 
15 секунд бездіяльності яскравість зменшуєть-
ся, висвітлюються тільки активні позначки; ви 
можете варіювати освітленість за допомогою 
параметра P2 в меню налаштування електронної 
дошки.

2.8 СИГНАЛИ ПРО ЗБОЇ І АНОМАЛІЇ.
При порушеннях в роботі котла дисплей розпо-
чинає блимати та на ньому з’являються відповідні 
коди помилок (див. у таблиці).

Порушення в роботі Код показано  
(миготливий)

Блокування через відсутність 
розпалювання 01

Спрацьовання термостату (без-
пеки) через перегрів, неполадки 
контролера полум’я

02

Неполадка вентилятора 03

Загальна аномалія плати котла 04

Несправність давача на прямій 
лінії системи опалення 05

Максимальна кількість скидань 08

Недостатнiй тиск у контурi 
опалення 10

Поломка реле тиску димових 
газів 11

Неполадка давача водо-
нагрівачу 12

Помилка конфигурації 15

Паразитне полум’я 20

Неполадка клавіатури 24

Недостатня циркуляція 27

Утрата зв’язку з пристроєм ДК. 31

Низька напруга живлення 37

Утрата сигналу полум’я 38

Блокування через постійну 
утрату сигналу полум’я 43

Увага: є можливим скинути помилку до 5 разів, 
після чого функція залишається заблокована про-
тягом принаймні години і відновляє щогодини 1 
спробу, до 5 спроб максимум. Виключаючи і знов 
включаючи пристрій, ви знову будете мати в за-
пасі 5 спроб.

Блокування через відс у тність розпалювання. 
За кожним запитом нагрівання гарячої води, 
або отоплення приміщення котел включається 
автоматично. Якщо не відбудеться включення 
пальника протягом 10 секунд, котел переходить 
в режим “блокування запалювання” (код 01). Для 
видалення “блокування запалювання”, потрібно 
натиснути кнопку скидання Reset (1). У перший 
раз або після тривалої бездіяльності пристрою 
може бути необхідно вжити заходів, щоб усунути 
“блокування запалювання”. Якщо проблема 
виникає часто, зверніться до кваліфікованого 
фахівця (наприклад, Служба технічної допомоги 
Immergas).

Спрацьовання термостату перегріву котла. Під 
час роботи в нормальному режимі системи, в 
разі надмірного внутрішнєго нагрівання, котел 
переходить в режим “блокування через надмірну 
температуру” (код 02). Після відповідного охоло-
дження усунути режим “блокування через над-
мірну температуру”, натиснувши кнопку скидання 
(1). Якщо явище виникає надто часто, зверніться 
за допомогою до фахівця (наприклад, в Уповно-
важений Сервісний Центр Immergas).

Неполадка вентилятора. Відбувається у разі, коли 
вентилятор заблокований або у випадку, коли 
забиті труби всмоктування - викидання. У разі 
відновлення нормальних умов, котел запускається 
знову без необхідності того, щоб прибігати до ски-
дання (Reset). Якщо несправність не усувається, 
зверніться до кваліфікованого фахівця (напри-
клад, Служба технічної допомоги Immergas).

Загальна аномалія плати котла. Відбувається у 
випадку неправильного визнання сигналу мікро-
процесором плати котла (код 04). Для видалення 
“ блокування загальних аномалії плати котла” 
необхідно натиснути кнопку скидання Reset (1). 
Якщо явище виникає надто часто, зверніться за до-
помогою до фахівця (наприклад, в Уповноважений 
Сервісний Центр Immergas).

Неполадка датчика потоку системи опалення. 
Якщо плата виявляє несправність в датчику 
потоку (код 05), котел не запускається, то вам 
необхідно звернутися до кваліфікованого фахівця 
(наприклад, в Уповноважений Сервісний Центр 
Immergas).

Максимальна кількість скидань. Кількість до-
пустимих скидань вже виконаних. 

Низький тиск в системі. Не виявляється тиск води 
в контурі опалення (код 10) достатній для забез-
печення правильної роботи котла. Переконайтеся, 
що тиск в системі складає від 1 до 1,2 бар.

Поломка реле тику димових газів. Відбувається 
у випадку помилки на електронній платі, яка до-
зволяю запуск вентилятора в помилковій манері 
або в разі виходу з ладу реле тиску димових газів 
(код 11). У разі відновлення нормальних умов, 
котел запускається знову без необхідності того, 
щоб прибігати до скидання (Reset). Якщо несправ-
ність не усувається, зверніться до кваліфікованого 
фахівця (наприклад, Служба технічної допомоги 
Immergas).
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2.4 KOMBININ KULLANIMI.
Dikkat: Mini Eolo X 24 3 E sadece ortam ısıtmak 
için veya özel düzenleyici opsiyonel kitler ile 
ısıtma veya sıcak kullanma suyu üretmeye 
tasarlanmış bir kombidir. Bu sebepten dolayı 
sıcak suyun ayarlanması için kombinin kontrol 
tablosunda bir düğme bulunmaktadır ancak 
bu düğme sadece sıcak kullanma suyu üretimi 
sağlayacak opsiyonel kitin bağlanması ile aktif 
hale gelebilir. Bu özel kit bağlanmadan bu 
düğmenin kullanılması ve sıcak kullanma suyu 
ile ilgili bütün fonksiyonları engellenmiştir.

Cihazı yakarak, çalıştırmadan evvel manometre 
üzerinde yer alan ibreye (7) bakmak suretiyle 
mevcut su değerinin 1 ÷ 1,2 bar arasında olmasını 
kontrol edin.
- Kombinin ana girişindeki gaz musluğunu açın.
- Ekran açılana kadar (2) numaralı düğmeye 

basın; ardından tekrar (2) numaralı düğmeye 
basarak kombiyi yaz ( ) veya kış ( ) 
pozisyonuna getirin.

• Yaz( ): kombi bu modda iken sadece sıcak 
kullanma suyu (kombi bir dış kazan ünitesine 
bağlandığında) üretimi için çalışır; sıcaklık, 
(3-4) numaralı düğmeler aracılığıyla değiştirilir 
ve ayarlanan sıcaklık gösterge (16) aracılığı ile 
ekranda gösterilir.

• Kış ( ): bu modda kombi, gerek sıcak 
kullanma suyu (kombi bir dış kazan ünitesine 
bağlandığında) ve gerekse ortam ısıtmak için 
çalışır. Kullanım suyunun sıcaklık ayarı da 
(3-4) numaralı düğmeler vasıtasıyla yapılır; 
kaloriferin sıcaklık ayarı ise (5-6) numaralı 
düğmeler vasıtasıyla yapılır ve bu sıcaklık ekran 
üzerinde gösterge (16) tarafından belirtilir.

Bu andan itibaren kombi otomatik olarak çalışır. 
Isı talebi yoksa (kullanma suyu veya ısıtma), aynı 
şekilde alevsiz beslemeli kombi durumunda 
olduğu gibi kombi kendini bekleme konumuna 
getirir. Boylerin her yanışında ekran üzerinde 
alev mevcudiyetini gösteriri ilgili sembol (10) 
ilgili kuvvet skalası ile görüntülenir.

• Amico Uzaktan KumandaV2 (CARV2) ile 
Kullanımı (Opsiyonel). CARV2'nin bağlı 
olması halinde, ekran üzerinde ( ) 
sembolü belirir, kombinin ayar parametreleri 
CARV2 kumanda panelinden ayarlanabilir, 
kombinin kumandalar panelinde reset (1) 
düğmesi, kapatma düğmesi (2) (sadece "off " 
modu) ve çalışma durumunun görüntülendiği 
ekran açık kalır.

  Dikkat: eğer kombi "off " pozisyonuna 
getirilirse CARV2 üzerine bağlantı hatası 
sembolü "CON" görünecektir, CARV2 her 
halükarda hafızaya alınan programların 
kaybedilmemesi için beslenmeye devam 
edecektir.

• Opsiyonel dış hava sensörü ile çalışma 
( ). Dış hava sensörü opsiyonel tesisat 
durumunda kombinin ortam ısıtma için gidiş 
sıcaklığı ölçülen dış sıcaklık, dış hava sensörü 
tarafından kontrol edilir (Parag. 1.6). Gidiş 
sıcaklığını değiştirmek, (5 ve 6) numaralı 
düğmeler aracılığı ile "0 ile 9 arasında" bir 
değer seçilerek bir çalışma eğrisinin seçilmesi 
ile mümkündür (Şek. 1-6).

 Mevcut dış hava sensörü ile ekranda ilgili 
sembol görülür (12).  Kalorifer modu 
devredeyken, kombi, tesisatta bulunan su 
sıcaklığının radyatörleri ısıtmaya yetecek 
sıcaklıkta olması halinde, yalnızca kombi 
sirkülasyon pompasını devrede tutarak çalışır.

• “Stand-by” modu ( ). sembolü görünene 
kadar (2) numaralı düğmeye art arda basın, bu 
andan itibaren kombi etkisiz kalmasına rağmen 
buzlanma karşı işlev, üç yol ve pompa anti-
bloğu ve olası anormalliklerin sinyallerinin 
işlevi garanti edilir.

 Not: bu durumlarda kombide akım mevcut 
addedilmelidir.

• “Off ” modu. Düğmeye (2) 8 saniye basılı 
tutulduğunda ekran kapanır ve kombi 
tamamen kapanmıştır. Bu konumda güvenlik 
işlevleri garanti edilmezler.

 Not: bu koşullarda kombi aktif işlevlere sahip 
olmasa da hala elektrik akımı içermektedir.

• Ekranın çalışması. kumanda panelinin 
kullanımı sırasında ekran aydınlanır, 15 
saniye kullanılmadığında aydınlanma yalnız 
aktif semboller görüntülenecek şekilde azalır, 
elektronik kartın kişiselleştirme menüsünde 
P2 parametresi ile aydınlatma modunun 
değiştirilmesi mümkündür.

2.5 ANORMALLIK VE ARIZA 
SINYALLERI.

Kombinin göstergesinin ışıkları herhangi 
bir hata durumunda “yanıp söner” ve ayrıca 
gösterge üzerinde tabloda belirtilen hata kodları 
görüntülenir.

İşaretlenmiş anormallik
görüntülenen 

kod (Yanıp 
söner)

Ateşleme eksikliği engeli 01

Aşırı sıcaklık nedeniyle 
termostat engelleme 
(emniyet), alev kontrol 
anormalliği

02

Fan arızası 03

Kombi kartında genel arıza 04

Çıkış sensöründe arıza 05

Maksimum reset sayısı 08

Tesisat basıncı yetersiz 10

Atık gaz basınç şalteri arızası 11

Kazan sondasında anormallik 12

Konfigürasyon hatası 15

Parazit alev 20

Tuş takımı anormalliği 24

Yetersiz sirkülasyon 27

Uzaktan kumanda ile iletişim 
kaybı 31

Alçak güç kaynağı gerilimi 37

Alev sinyali kaybı 38

Sürekli alev sinyali kaybı için 
engel 43

Dikkat: arka arkaya en fazla 5 kez arıza resetleme 
yapılabilir, daha sonra en azından bir saat 
boyunca işleyiş durdurulur ve saat başına en fazla 
5 denemelik bir deneme hakkı daha kazanılır. 
Cihazı açıp kapatarak 5 deneme hakkı elde edilir.

Ateşleme eksikliği nedeniyle bloke olma.
kalorifer ısınmasının veyahut da kullanma 
suyu ısıtılmasının her gereksiniminde kombi 
otomatik olarak ateşleme yapacak ve devreye 
girecektir. 10 saniye içerisinde brülörün 
ateşlemesi gerçekleşmezse kombi “ateşleme 
engellemesine" girer (kod 01). “Ateşleme 
engellemenin” giderilebilmesi amacıyla Reset 
(1) düğmesine basılması gerekmektedir. Cihazın 
ilk açılışında veya sürekli hareketsizliğinden 
sonra “ateşleme eksikliği engelinin” ortadan 
kaldırılması için müdahale gerekebilir. Bu 
durumun sıklıkla tekrarlanması halinde uzman 
bir teknisyene müracaat edin (mesela Immergas 
Yetkili Teknik Servisi).

Termostatı aşırı sıcaklık engeli. Normal 
çalışma evresi süresince herhangi bir arızadan 
ötürü içeride aşırı ısınma oluşursa kombi aşırı 
ısınmadan ötürü engelleme safhasına girer 
(kod 02). Gerekli soğumayı müteakiben “aşırı 
sıcaklıktan dolayı engelleme durumunu” Reset 
(1) düğmesine basmak suretiyle giderin. Bu 
durumun sıklıkla tekrarlanması halinde uzman 
bir teknisyene müracaat edin (mesela Immergas 
Yetkili Teknik Servisi).

Fan arızası. Fanın bloke olması veya emiş 
ve tahliye borularının tıkanması halinde 
meydana gelir. Normal koşulların eski hallerine 
getirilmeleri ile kombi resetlemeye gerek 
kalmadan tekrar çalışır. Eğer arıza devam ederse 
uzman bir teknisyen çağırmak gerekir (mesela 
Immergas Yetkili Teknik Servisi).

Kombi kartında genel arıza. Kombi kartının 
mikro işlemcisi hatalı sinyal okuma yaptığında 
oluşur (kod 04). “Kombi kartında genel arıza 
engellemenin” giderilebilmesi amacıyla Reset 
(1) düğmesine basılması gerekmektedir. Bu 
durumun sıklıkla tekrarlanması halinde uzman 
bir teknisyene müracaat edin (mesela Immergas 
Yetkili Teknik Servisi).

Gidiş sensöründe arıza. Eğer kart gidiş 
sensöründe bir anormallik gösterirse (kod 05) 
kombi çalışmaz, uzman bir teknisyen çağırmak 
gerekir(mesela Immergas Yetkili Teknik Servisi).

Azami reset sayısı. Maksimum reset sayısına 
ulaşıldı. 

Yetersiz tesisat basıncı. Kombinin sağlıklı ve 
düzgün çalışabilmesini garantilemek için tesisat 
içerisinde yeterli su basıncı tespit edilemiyor 
(kod 10). Tesisat basıncının 1÷1,2 bar arasında 
olmasını kontrol edin.

Atık gaz basınç şalterinde arıza. Fanın 
çalışmasına hatalı şekilde onay veren elektronik 
kartta veya atık gaz basınç şalterinde arıza 
oluşması durumunda meydana gelir (kod 11). 
Normal koşulların eski hallerine getirilmeleri ile 
kombi resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır. 
Eğer arıza devam ederse uzman bir teknisyen 
çağırmak gerekir (mesela Immergas Yetkili 
Teknik Servisi).

Kazan sondasında anormallik. Eğer kart kullan-
ma suyu kazan sondasında anormallik (kod 12) 
kombi sıcak su üretimi sağlayamaz. Uzman bir 
teknisyene müracaat ediniz (örneğin İmmergas 
Yetkili Teknik Servisine).
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2.4 USO DE LA CALDERA.
Atención: la caldera Mini Eolo X 24 3 E se ha 
diseñado para poder funcionar solo como equipo 
para calentamiento del ambiente o, en conjunto 
con el kit opcional específico, para calentamiento 
y producción de agua caliente sanitaria. Por esta 
razón, el cuadro de mando de la caldera cuenta 
con un botón para la regulación de la tempera-
tura del agua caliente sanitaria, pero su funcio-
namiento solo se activa cuando se conecta el kit 
opcional que habilita la función de producción 
de agua caliente sanitaria. Sin el uso de estos kit 
específicos, se inhiben el funcionamiento de este 
botón y todas las funciones que se refieren al agua 
caliente sanitaria, menos en la fase de calibrado 
de la válvula de gas.
Antes de realizar el encendido, comprobar que la 
instalación contenga suficiente agua a través de 
la aguja del manómetro (7) que deberá indicar 
un valor entre 1 ÷ 1,2 bar.
- Abrir la llave de paso del gas situada antes de 

la entrada del gas a la caldera.
- Apretar el pulsante (2) hasta el encendido de la 

pantalla, tras lo cual apretar secuencialmente 
siempre el pulsante (2) y llevar la caldera a la 
posición verano ( )- o invierno ( ).

• Verano ( ): en este modo la caldera funcio-
na sólo para la producción del agua caliente 
sanitaria (cuando la caldera está conectada a una 
unidad acumulador externa), la temperatura 
se configura mediante los botones (3-4) y la 
correspondiente temperatura se visualiza en 
la pantalla mediante el indicador (16).

• Invierno ( ): en este modo la caldera funcio-
na ya sea para la producción de agua caliente 
sanitaria (cuando la caldera está conectada a una 
unidad acumulador externa) como para la cale-
facción del ambiente. La temperatura dela gua 
caliente sanitaria se regula siempre mediante 
los pulsadores (3-4); la temperatura del calenta-
miento se regula mediante los pulsadores (5-6) 
y la correspondiente temperatura se visualiza 
en la pantalla mediante el indicador (16).

A partir de este momento la caldera funciona 
automáticamente. Cuando no se requiere pro-
ducción de calor (calefacción o producción de 
agua caliente sanitaria), la caldera se encuentra 
en modo “espera”: caldera alimentada y sin llama. 
Cada vez que el quemador se enciende, la pantalla 
visualiza el relativo símbolo (10) de presencia de 
llama con su respectiva escala de potencia.

• Funcionamiento con mando amigo remo-
toV2 (CARV2) (Opcional). Si está conectado 
el CARV2 en la pantalla aparece el símbolo 
( ), los parámetros de regulación de la 
caldera se pueden configurar desde el panel 
de mandos del CARV2, de cualquier manera 
permanece activo en el panel de mandos de la 
caldera el pulsador reset (1), el pulsador para el 
apagado (2) (solo modalidad "off") y la pantalla 
donde se visualiza el estado de funcionamiento.

 Atención: si se pone la caldera en modo “off ” 
en el CARV2 aparece el símbolo de error de 
conexión “CON”, el CARV2 se mantiene alimen-
tado sin perder los programas memorizados.

• Funcionamiento con sonda externa opcional 
( ). En caso de instalación con la sonda 
externa opcional, la temperatura de ida de la 
caldera para la calefacción ambiente la gestiona 
la sonda externa en función de la temperatura 
exterior medida (Apdo. 1.6). Es posible mo-
dificar la temperatura de envío seleccionando 
la curva de funcionamiento mediante los 
pulsantes (5 y 6) seleccionando un valor de "0 
a 9" (Fig. 1-6).

 Con la sonda externa presente aparece en la 
pantalla el correspondiente símbolo (12). En 
fase de calefacción, si la temperatura del agua 
en la instalación es suficiente para calentar los 
radiadores, la caldera puede funcionar solo con 
la activación del circulador.

• Modo "Stand-by". Apretar secuencialmente 
el pulsante (2) hasta que aparezca el símbolo 
( ), desde este momento la caldera queda 
inactiva, y se garantiza igualmente la función 
anti-hielo, anti-bloqueo bomba de tres vías y 
la señal de posibles anomalías.

 N.: en estas condiciones la caldera debe consi-
derarse todavía bajo tensión.

• Modo "off". Manteniendo presionado el pulsa-
dor (2) durante 8 segundos, la pantalla se apaga 
y la caldera está completamente apagada. En 
este modo no se garantizan las funciones de 
seguridad.

 NOTA: en estas condiciones la caldera debe 
considerarse todavía bajo tensión.

• Funcionamiento pantalla. Durante el uso del 
panel de mandos la pantalla se ilumina, tras 15 
segundos de inactividad la luminosidad baja 
hasta visualizar sólo los símbolos activos, es po-
sible cambiar el modo de iluminación mediante 
el parámetro P2 en el menú personalización de 
la tarjeta electrónica..

2.5 INDICACIÓN DE ANOMALÍAS Y 
AVERÍAS.

La iluminación de la pantalla de la caldera, en 
caso de anomalía, "parpadea", además en la 
pantalla aparecen los correspondientes códigos 
de errores que se muestran en la tabla.

Anomalía señalada
código

visualizado
(intermitente)

Bloqueo por fallo de encendido 01

Bloqueo por termostato de seguri-
dad (sobretemperatura), anomalía 
en el control de llama

02

Anomalía en el ventilador 03

Anomalía generérica de la tarjeta 
de la caldera 04

Anomalía de la sonda de ida 05

N.° máximo de reset 08

Presión de instalación insuficiente 10

Anomalía en presostato humos 11

Anomalía en la sonda acumulador 12

Error de configuración 15

Llama parásita 20

Anomalía en el teclado 24

Circulación insuficiente 27

Pérdida de comunicación con el 
Mando Remoto 31

Baja tensión de alimentación 37

Pérdida señal de llama 38

Bloqueo por pérdidas de señal de 
llama continua 43

Atención: es posible resetear la anomalía 5 veces 
seguidas, pero agotadas estas oportunidades no 
es más posible hacer el reset durante una hora y 
se puede intentar el encendido de nuevo después 
de cada hora por un máximo de 5 intentos. 
Apagando y volviendo a encender el aparato se 
vuelven a recuperar 5 intentos.

Bloqueo por fallo de encendido. Cada vez que 
se requiere calefacción ambiente o agua caliente 
la caldera se enciende automáticamente. Si el 
quemador no se enciende en un tiempo de 10 
segundos, la caldera activa el "bloqueo por fallo 
de encendido" (código 01). Para eliminar el 
“bloqueo de encendido", es necesario presionar 
el pulsador de Reset (1). No es extraño que 
durante el primer encendido o después de un 
período prolongado de inactividad del aparato 
sea necesario solucionar un posible “bloqueo por 
fallo de encendido”. Si esta anomalía tiene lugar 
frecuentemente, llame a un técnico habilitado 
(por ejemplo, al servicio de asistencia técnica 
de Immergas).

Bloqueo termostato por sobretemperatura. Si, 
durante el régimen normal de funcionamiento, se 
produce, por causa de una anomalía, un excesivo 
sobrecalentamiento interno, la caldera efectúa 
un bloqueo por sobretemperatura (código 02). 
Después de haber enfriado de manera adecuada, 
eliminar el "bloqueo por sobretemperatura" pre-
sionando el pulsador Reset (1). Si esta anomalía 
tiene lugar frecuentemente, llame a un técnico 
habilitado (por ejemplo, al servicio de asistencia 
técnica de Immergas).

Anomalía en el ventilador. Tiene lugar cuando 
se bloquea el ventilador o si se obstruyen los 
tubos de aspiración y descarga. Si se restablecen 
las condiciones normales, la caldera arranca de 
nuevo sin necesidad de reiniciarla. Si la anomalía 
continúa es necesario llamar a un técnico auto-
rizado (por ejemplo el Servicio de Asistencia 
Técnica Immergas).

Anomalía genérica de la tarjeta de la caldera. 
Se da en caso de reconocimiento equivocado 
de señal por parte del microprocesador de la 
tarjeta de la caldera (código 04). Para eliminar el 
“bloqueo anomalía genérica de la tarjeta de la cal-
dera”, es necesario presionar el pulsador de Reset 
(1). Si esta anomalía tiene lugar frecuentemente, 
llame a un técnico habilitado (por ejemplo, al 
servicio de asistencia técnica de Immergas).

Anomalía de la sonda de ida. Si la tarjeta detecta 
una avería en la sonda de ida (código 05), la 
caldera no arranca y será necesario llamar a un 
técnico autorizado (por ejemplo el Servicio de 
Asistencia Técnica Immergas).

N.º máximo de reset. Número de resets dispo-
nibles ya realizado.

Presión de la instalación insuficiente. La 
presión detectada del agua en el circuito de 
calefacción (código 10) no es suficiente para ga-
rantizar el funcionamiento correcto de la caldera. 
Comprobar que la presión de la instalación esté 
entre 1÷1,2 bar.

Anomalía presostato de humos. Tiene lugar 
en el caso de error en la tarjeta electrónica que 
da el permiso cuando el ventilador arranca 
de manera errónea o bien en el caso de avería 
en el presostato de humos (código 11). Si se 
restablecen las condiciones normales, la caldera 
arranca de nuevo sin necesidad de reiniciarla. Si 
la anomalía continúa es necesario llamar a un 
técnico autorizado (por ejemplo el Servicio de 
Asistencia Técnica Immergas).
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2.4 ПРИМЕНЕНИЕ БОЙЛЕРА.
Внимание: бойлер Mini Eolo X 24 3 E был 
разработан только в целях отопления помещения, 
или вместе со специальным комплектом, для 
отопления и производства ГВС. По этой причине 
на приборной панели бойлера есть кнопка для 
настройки температуры воды ГВС, но она может 
быть активизирована только при подключении 
факультативного комплекта, подключающего 
функцию производства ГВС. Если настоящий 
комплект не подключен, то настоящая кнопка и 
все функции ГВС, не имеют действия.

Перед включением, убедитесь, что в систему зали-
та вода - стрелка манометра (7) должна показывать 
величину между 1 ÷ 1,2 бар.
- Откройте вентиль подачи газа на входе бойлера.
- Нажать кнопку (2) до включения дисплея, затем 

последовательно нажать кнопку (2) или устано-
вить бойлер на летний ( ) или зимний режим 
( ).

• Лето ( ): в настоящем режиме бойлер рабо-
тает только для производства ГВС, температура 
устанавливается с помощью кнопок (3-4), 
устанавливаемая температура отображается на 
дисплее с помощью индикатора (16).

• Зима ( ): в настоящем режиме работы бойлер 
работает как для производства ГВС, так и для 
отопления помещения. Температура ГВС при 
этом также регулируется с помощью кнопок 
(3-4), а температура отопления регулируется с 
помощью кнопок (5-6) настоящая температура 
отображается на дисплее с помощью индикатора 
(16).

Начиная с этого момента бойлер, работает в 
автоматическом режиме. При отсутствии запро-
са тепла (отопления или производства горячей 
воды), бойлер переходит в состояние “ожидания” 
то есть бойлеру подается питание, но отсутствует 
пламя. Каждый раз при зажигании горелки, на 
дисплее отображается соответствующий символ 
(10) наличия пламени с соответствующее шкалой 
мощности.

• Работа с Дистанционным Управлением 
AmicoV2 (CARV2) (Optional). Если подключен 
CARV2 на дисплее отображается значок ( ), 
параметры настройки бойлера устанавливается 
на панели управления CARV2, тем не менее, на 
панели управления бойлера остаётся активной 
кнопка сброса (1), кнопка выключения (2) 
(только режим “выкл”) и дисплей, на котором 
отображается рабочее состояние.

  Внимание: если бойлер устанавливается в 
режим “выкл” на CARV2 отображается условный 
знак ошибки соединения “CON”, il CARV2 в лю-
бом случае подаётся питание, для того, чтобы не 
были утеряны сохранённые программы.

• Работа с внешним факультативным датчиком 
( ). В том случае, если установка рабо-
тает с факультативным внешним пробником, 
температура подачи на отопление помещения, 
управляется с помощью внешнего пробника в 
зависимости от измеряемой внешней темпера-
туры (Параг. 1.6). Температуру подачи можно 
изменить, выбирая рабочую кривую с помощью 
кнопок (5 и 6) выбирая значение от “0 до 9” (Илл. 
1-6).

 При наличии внешнего датчика на дисплее по-
является соответствующий значок (12). На этапе 
отопления, в том случае если температура воды, 
находящейся в системе, достаточно высока для 
того, чтобы поддерживать в работе термосифо-
ны, бойлер может работать только с запуском 
циркуляционного насоса.

• Режим “стендбай”. Несколько раз нажать 
кнопку (2) до появления значка ( ), с этого 
момента бойлер становится неактивным, но 
при этом гарантируется защита от замерзания, 
противоблокирующая функция насоса и трёх-
ходового клапана и сигнализация возможных 
неполадок.

 Примечание: в настоящих условиях бойлер 
считается под напряжением.

• Режим “выкл”. Держать нажатой кнопку (2) в 
течении 8 секунд, дисплей выключиться и бой-
лер будет полностью выключен. В настоящем 
режиме не гарантируются функции безопас-
ности.

 Примечание: в настоящих условиях, не смотря 
на то, что не остаётся активных функций бойлер 
считается под напряжением.

• Работа дисплея. При использовании панели 
управления, включается освещение дисплея, 
через 15 секунд после неиспользования яркость 
понижается и отображаются только активные 
символы, режим освещения может быть изменён 
с помощью параметра Р2 в меню индивидуали-
зации электронной платы.

2.5 ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЛОМКАХ И 
НЕИСПРАВНОСТЯХ.

При аварии на бойлере мигает освещение дис-
плея, а также появляются соответствующие соды 
ошибок, перечисленные в таблице.

Отображённая неполадка
код

отображённое
(мигает)

Блокировка зажигания 01

Блокировка термостата пере-
грева (предохранительный), 
неисправность контроля 
пламени

02

Неисправность вентилятора 03

Неполадка общего типа платы 
бойлера. 04

Неисправность термопары. 05

Максимальное количество 
сбросов 08

Недостаточное давление 
установки 10

Неполадка на реле давления 
дыма 11

Неполадка датчика 
водонагревателя 12

Ошибка конфигурации 15

Помехи пламени 20

Неисправность кнопочного 
пульта 24

Недостаточная циркуляция 27

Потеря связи с   дистанцион-
ным управлением 31

Низкое напряжение питания 37

Потеря сигнала пламени 38
Блокирование при потери по-
стоянного сигнала пламени 43

Внимание: данную неисправность можно сбро-
сить до 5 раз подряд, после чего, доступ к данной 
функции не предоставляется возможным, в 
течение не менее одного часа, после чего бойлер 
осуществляет 1 попытку каждый час, максималь-
ное число попыток – 5. Отключив напряжение и 
перезапустив оборудование, вновь предоставляет-

ся возможность осуществить 5 попыток.

Блокировка зажигания. При каждом запросе 
на обогрева помещения или производство ГВС, 
происходит автоматическое зажигание горелки 
бойлера. Если в течении 10 секунд не считыва-
ется включение горелки, бойлер переходит в 
"блокирование зажигания" (код 01). Для снятия 
“блокировки включения” необходимо нажать 
кнопку Reset (Сброс) (1). При первом включении 
агрегата или после его продолжительного простоя 
может потребоваться устранение “блокировки 
зажигания”. Если подобное явление часто по-
вторяется, обратитесь к квалифицированному 
специалисту (например, из Сервисной службы 
фирмы Immergas).

Блокировка реле давления сверхтемпературы. 
Во время нормального режима работы, если при 
неполадке появляется внутренний перегрев, 
бойлер блокируется по сверхтемпературе (код 
02). После соответствующего охлаждения, удалить 
"блокирование по сверхтемпературе " нажима на 
кнопку Reset (Сброс) (1). Если подобное явление 
часто повторяется, обратитесь к квалифициро-
ванному специалисту (например, из Сервисной 
службы фирмы Immergas).

Неисправность вентилятора. Отображается при 
блокировании вентилятора или если закупорены 
трубы всасывания и дымоотвода. При возобнов-
лении нормальных условий, бойлер переходит 
на нормальную работу без необходимости пере-
установке. Если неполадка не устраняется; в этом 
случае следует обращаться к квалифицированно-
му специалисту (например, из Сервисной службы 
фирмы Immergas). 

Неполадка общего типа платы бойлера. Имеет-
ся в том случае, если микропроцессором платы 
бойлера был неправильно распознан сигнал (код 
04). Для снятия “блокировки неполадки общего 
типа платы бойлера” необходимо нажать кнопку 
Reset (Сброс) (1). Если подобное явление часто 
повторяется, обратитесь к квалифицированному 
специалисту (например, из Сервисной службы 
фирмы Immergas).

Неисправность термопары. Если при включении 
электронный блок обнаружит неисправность тер-
мопары N T C, включения бойлера не произойдет. 
В этом случае следует обращаться к квалифици-
рованному специалисту (например, из Сервисной 
службы фирмы Immergas).

Максимальное количество сбросов Число уже 
выполненных сбросов из возможных. 

Недостаточное давление установки. Не проис-
ходит достаточного измерения давления воды в 
системе отопления, (код 10) для гарантирования 
правильной работы бойлера. Проверить, что 
давление установки, находиться в диапазоне 
1÷1,2 бар.

Неполадка на реле давления дыма. Отображается 
при ошибке на электронной плате, дающей раз-
решение на запуск вентилятора неправильным 
образом или в случае неполадки реле давления 
дыма (код 11). При возобновлении нормальных 
условий, бойлер переходит на нормальную работу 
без необходимости переустановке. Если неполадка 
не устраняется; в этом случае следует обращаться 
к квалифицированному специалисту (например, 
из Сервисной службы фирмы Immergas). 

Неполадка датчика водонагревателя. Если 
электронная плата обнаруживает неполадку 
датчика водонагревателя (код 12), то бойлер не 
может производить ГВС. Необходимо вызвать 

2.4 USING THE BOILER.
Important: the Mini Eolo X 24 3 E boiler has 
been designed to operate as an appliance for 
room central heating only or, coupled to a specific 
optional kit, for central heating and the produc-
tion of DHW. For this reason the boiler control 
panel has a button to adjust the temperature of 
DHW, but its operation is only activated by the 
optional kits that also enable the production of 
DHW. Without the coupling of these specific kits, 
the functioning of this button and all functions 
referring to the DHW are inhibited.

Before ignition make sure the heating system 
is filled with water and that the manometer (7) 
indicates a pressure of 1 ÷ 1.2 bar.
- Open the gas cock upstream from the boiler.
- Press the button (2) until the display switches 

on, after which press the button in sequence 
(2) and take the boiler to the summer ( ) 
or winter ( ) position.

• Summer ( ): in this mode the boiler 
functions only to produce the DHW (when the 
boiler is connected to an external cylinder), the 
temperature is set via the buttons (3-4) and the 
relative temperature is shown on the display via 
the indicator (16).

• Winter ( ): in this mode the boiler functions 
both for producing domestic hot water (when 
the boiler is connected to an external cylinder) 
and heating the environment. The temperature 
of the DHW is always regulated via buttons 
(3-4), the heating temperature is regulated via 
buttons (5-6) and the relative temperature is 
shown on the display via the indicator (16).

From this moment the boiler functions 
automatically. With no demand for heat (heating 
or domestic hot water production) the boiler 
goes to “standby” function, equivalent to the 
boiler being powered without presence of flame. 
Each time the burner ignites, the relative flame 
present symbol is displayed (10) with relative 
output scale.

• Operation with Comando Amico RemotoV2 
(CARV2) (Optional). If the CARV2 is connected, 
the ( ) symbol will appear on the display. 
The boiler regulation parameters can be set 
via the CARV2 control panel and the reset 
button (1) remains active on the boiler control 
panel, along with the switch-off button (2) 
(“off ” mode only) and the display where the 
functioning state is shown.

 Attention: if the boiler is put into "off " mode, 
the “ERR>CM” connection error symbol 
will appear on the CARCARV2. The CARV2 is 
however powered constantly so as not to loose 
memorised programs.

• Operation with optional external probe 
( ). In the case of a system with optional 
external probe, the boiler flow temperature 
for room central heating is managed by the 
external probe depending on the external 
temperature measured (Par. 1.6). The flow 
temperature can be modified by selecting 
the functioning curve via buttons (5 and 6), 
selecting a value from "0 to 9" (Fig. 1-6).

 With external probe present, the relative 
symbol (12) will appear on the display. In the 
central heating phase, if the temperature of the 
water contained in the system is sufficient to 
heat the radiators, the boiler can only function 
with the activation of the pump.

• “Stand-by” mode. Press button (2) in 
succession until the ( ) symbol appears. 
The boiler remains active from this moment 
and the anti-freeze function, pump anti-block 
function and 3-way and signalling of any 
anomalies is guaranteed.

 N.B.: in these conditions the boiler is 
considered still powered.

• “Off ” mode. By holding the button (2) down 
for 8 seconds, the display switches-off and the 
boiler is off completely. The safety functions are 
not guaranteed in this mode.

 N.B.: in these conditions the boiler is considered 
still live even if there are no functions active.

• Display functioning. The display lights up 
during the use of the control panel, after 15 
seconds inactivity, the brightness drops until 
just the active symbols are displayed. The 
lighting mode can be varied via parameter P2 
in the circuit board customisation menu.

2.5 FAULT AND ANOMALY SIGNALS.
The boiler signals out anomalies by flashing on 
the display and relative error codes, listed on the 
table, are displayed.

Anomaly signalled
code

displayed
(flashing)

No ignition block 01

Safety thermostat block 
(overheating), flame control 
anomaly

02

Fan anomaly 03

Generic boiler P.C.B. anomaly 04

Flow probe anomaly 05

Maximum N° of reset 08

Insufficient system pressure 10

Flue pressure switch failure 11

Storage tank probe anomaly 12

Configuration error 15

Parasite flame 20

Push button control panel 
anomaly 24

Insufficient circulation 27

Loss of remote control 
communication. 31

Low power supply voltage 37

Loss of flame signal 38

Block due to loss of 
continuous flame signal 43

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 the 5 
attempts are re-acquired.

Ignition block. The boiler ignites automatically 
with each demand for room heating or hot 
water production. If this does not occur within 
10 seconds, the boiler goes into ignition block 
(code 01). To eliminate “ignition block” the Reset 
button (1) must be pressed. On commissioning 
or after extended downtime, it may be 
necessary to eliminate the “ignition block”. If 
this phenomenon occurs frequently, contact a 
qualified technician for assistance (e.g. Immergas 
After-Sales Technical Assistance Service).

Overheating thermostat block. During normal 
functioning, if a fault causes excessive overheating 
internally, the boiler goes into overheating block 
(code 02). After allowing to cool, eliminate the 
"overtemperature block" by pressing the Reset 
key (1). If this phenomenon occurs frequently, 
contact a qualified technician for assistance 
(e.g. Immergas After-Sales Technical Assistance 
Service).

Fan anomaly. This occurs if the fan is blocked 
or if the intake or drain pipes are obstructed. If 
normal conditions are restored the boiler restarts 
without having to be reset. If this anomaly 
persists, contact a qualified technician for 
assistance (e.g. Immergas After-Sales Service).

Generic boiler P.C.B. anomaly. This happens 
when a signal is incorrectly recognised by 
the boiler P.C.B. microprocessor (code 04). 
To eliminate “boiler P.C.B. generic anomaly 
block” the Reset button (1) must be pressed. If 
this phenomenon occurs frequently, contact a 
qualified technician for assistance (e.g. Immergas 
After-Sales Technical Assistance Service).

Delivery probe anomaly. If the board detects 
an anomaly on the delivery probe (code 05), 
the boiler will not start; contact a qualified 
technician for assistance (e.g. Immergas After-
Sales Technical Assistance Service).

Maximum N° of reset. Number of allowed resets 
that have already been used. 

Insufficient system pressure. Water pressure 
inside the heating system (code 10), sufficient to 
guarantee the correct functioning of the boiler, 
is not detected. Check that the system pressure 
is between 1÷1.2 bar.

Flue gas pressure switch failure. It occurs in 
the case of an error on the circuit board that 
gives consent for fan start-up incorrectly or 
in the case of flue-gas pressure switch fault 
(code 11). If normal conditions are restored the 
boiler restarts without having to be reset. If this 
anomaly persists, contact a qualified technician 
for assistance (e.g. Immergas After-Sales Service).

Storage tank probe anomaly. If the board detects 
an anomaly a the storage tank probe (code 12), 
the boiler cannot produce domestic hot water. 
A qualified technician must be called (e.g. Im-
mergas After-Sales Service).
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Неполадка давача водонагрівачу. Якщо 
платою виявлено неполадку у давачі водо-
нагрівачу (код 12), котел не зможе виробляти 
гарячу сантехнічну воду. Якщо явище ви-
никає надто часто, зверніться за допомогою 
до фахівця (наприклад, в Уповноважений 
Сервісний Центр Immergas).

Помилка конфігурації. Якщо плата виявляє 
несправність або невідповідність електропро-
водці котел не включиться. У разі відновлення 
нормальних умов, котел запускається знову без 
необхідності того, щоб прибігати до скидання 
(Reset). Якщо несправність не усувається, звер-
ніться до кваліфікованого фахівця (наприклад, 
Служба технічної допомоги Immergas).

Полум’я паразит. Відбувається у випадку дис-
персії контура, або через несправність контролю 
полум’я (код 20), спробуйте за допомогою кнопки 
скиду скинути котел, якщо проблема не усунуто, 
зверніться до кваліфікованого фахівця (напри-
клад, Служба технічної допомоги Immergas).

Неполадка клавіатури. Відбувається у разі, коли 
електронна плата виявляє аномалії в роботі кно-
пок. У разі відновлення нормальних умов, котел 
запускається знову без необхідності того, щоб 
прибігати до скидання (Reset). Якщо несправність 
не усувається, зверніться до кваліфікованого 
фахівця (наприклад, Служба технічної допомоги 
Immergas).

Недостатня циркуляція. Виникає у випадку над-
мірного нагрівання котла через недостатню цир-
куляцію води в первинному контурі (код 27); таке 
явище може бути викликане такими причинами:

- погана циркуляція системи; перевірте, чи 
є закритий клапан на контурі опалення і 
переконайтесь що система є абсолютно вільною 
від повітря (вентильована);

- Циркулятор заблокований; повинні бути 
п р и й н я т і  м і р и  д л я  р о з б л о к у в а н н я 
циркуляційного насоса.

Якщо явище виникає надто часто, зверніть- ся 
за допомогою до фахівця (наприклад, в Уповно-
важений Сервісний Центр Immergas).

Утрата зв’язку з пультом ДК. Відбувається через 
1 хвилину після падіння зв’язку між котлом і пуль-
том дистанційного керування (код 31). Для того, 
щоб скинути код помилки, відключити і відновити 
тиск котла. Якщо явище виникає надто часто, 
зверніть- ся за допомогою до фахівця (наприклад, 
в Уповноважений Сервісний Центр Immergas).

Низька напруга живлення. Відбувається у разі, 
коли напруга живлення нижче меж, допустимих 
для правильної роботи котла. У разі відновлення 
нормальних умов котел буде перезапущений без 
необхідності скиду. Якщо явище виникає над-
то часто, зверніться за допомогою до фахівця 
(наприклад, в Уповноважений Сервісний Центр 
Immergas).

Втрата сигналу полум’я. Відбувається у разі, коли 
котел запущено правильно і несподівано затухне 
полум’я пальника; зробити нову спробу підпалу і, 
в разі відновлення нормальних умов, котел буде 
працювати без необхідності скиду. Якщо явище 
виникає надто часто, зверніть- ся за допомогою до 
фахівця (наприклад, в Уповноважений Сервісний 
Центр Immergas).

Блокування через втрату сигналу безперервного 
полум’я. Відбувається, якщо 6 разів протягом 8,5 
хвилин повторюється помилка “Втрата сигналу 
полум’я (38).” Для зняття блоку необхідно натис-
нути кнопку скидання (1). Якщо явище виникає 
надто часто, зверніть- ся за допомогою до фахівця 
(наприклад, в Уповноважений Сервісний Центр 
Immergas).

2.9 ВІДКЛЮЧЕННЯ КОТЛА.
Щоб повністю вимкнути котел перевести цього в 
положення “OFF”, вимкнути полюсний вимикач 
котла і закрити газовий кран зверху приладу. Не 
залишати котел підключеним без необхідності, 
коли не використовується протягом тривалого 
часу.

2.10 ВІДНОВЛЕННЯ ТИСКУ СИСТЕМИ 
ОПАЛЕННЯ.

Періодично перевіряйте тиск води. Датчик тиску 
котлів має показувати значення від 1 до 1,2 бар.
Якщо тиск не перевищує 1 бар (при холодній 
системі опа лення), необх ідно виконати підпитку 
за допомогою крану заповнення, який знаходиться 
в нижній частині котла (Мал. 2-2).
ПРИМІТКА: закрити клапан заповнення 
після операції.
Якщо тиск підвищується до 3 бар може спрацювати 
запобіжний клапан.
В цьому випадку слід звернутися за допо- могою 
до фахівця.

Якщо часто виникають втрати тиску, зверніться за 
допомогою до фахівця, оскільки обов’язково слід 
усунути втрати води в системі.

2.11 СПОРОЖНЕННЯ СИСТЕМИ.
Для зливу води з котла служить спеціальний кран 
спорожнення (Мал. 2-2).
При цьому кран для заповнення має бути 
закритим.

2.12 ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.
Серійний котел оснащений функцією “антифриз”, 
яка автоматично включає пальник, коли 
температура падає нижче 4°C (Стандартний захист 
аж до мінімальної температури -5°C). З метою 
забезпечення цілісності апарату і термо-санітарної 
системи в районах, де температура опускається 
нижче нуля, ми рекомендуємо для захисту системи 
опалення рідину антифриз і установку в котел 
комплекту Immergas Антифриз (пар. 1.3). Але у 
випадку тривалого простою (другий дім), також 
рекомендується:
- відключити живлення;
- повністю спорожнити контур опалення та 

гарячої води в котлі. В разі, коли котел часто 
спорожнюється, необхідно, щоб наповнення 
здійснювалось з відповідним очищенням води 
для видалення жорсткості, що може призвести 
до наслоєння вапняку.

2.13 ОЧИЩЕННЯ КОРПУСУ.
Для очищення корпусу котла використовувати 
вологу тканину і м’якого нейтрального мила. Не 
використовуйте абразивні чистячі засоби або 
порошки.

2.14 ОСТАТОЧНЕ ВІДКЛЮЧЕННЯ.
Якщо ви вирішили остаточно вивести з 
експлуатації котел, це має виконати кваліфі-
кований фахівець, який, зокрема, перевірить 
відключення живлення, води і палива.

Умовні позначення:
 1 - Клапан заправки
 2 - Спускний кран

Вид знизу.

Неполадка давача водонагрівачу. Якщо 
платою виявлено неполадку у давачі водо-
нагрівачу (код 12), котел не зможе виробляти 
гарячу сантехнічну воду. Якщо явище ви-
никає надто часто, зверніться за допомогою 
до фахівця (наприклад, в Уповноважений 
Сервісний Центр Immergas).

Помилка конфігурації. Якщо плата виявляє 
несправність або невідповідність електропро-
водці котел не включиться. У разі відновлення 
нормальних умов, котел запускається знову без 
необхідності того, щоб прибігати до скидання 
(Reset). Якщо несправність не усувається, звер-
ніться до кваліфікованого фахівця (наприклад, 
Служба технічної допомоги Immergas).

Полум’я паразит. Відбувається у випадку дис-
персії контура, або через несправність контролю 
полум’я (код 20), спробуйте за допомогою кнопки 
скиду скинути котел, якщо проблема не усунуто, 
зверніться до кваліфікованого фахівця (напри-
клад, Служба технічної допомоги Immergas).

Неполадка клавіатури. Відбувається у разі, коли 
електронна плата виявляє аномалії в роботі кно-
пок. У разі відновлення нормальних умов, котел 
запускається знову без необхідності того, щоб 
прибігати до скидання (Reset). Якщо несправність 
не усувається, зверніться до кваліфікованого 
фахівця (наприклад, Служба технічної допомоги 
Immergas).

Недостатня циркуляція. Виникає у випадку над-
мірного нагрівання котла через недостатню цир-
куляцію води в первинному контурі (код 27); таке 
явище може бути викликане такими причинами:

- погана циркуляція системи; перевірте, чи 
є закритий клапан на контурі опалення і 
переконайтесь що система є абсолютно вільною 
від повітря (вентильована);

- Циркулятор заблокований; повинні бути 
п р и й н я т і  м і р и  д л я  р о з б л о к у в а н н я 
циркуляційного насоса.

Якщо явище виникає надто часто, зверніть- ся 
за допомогою до фахівця (наприклад, в Уповно-
важений Сервісний Центр Immergas).

Утрата зв’язку з пультом ДК. Відбувається через 
1 хвилину після падіння зв’язку між котлом і пуль-
том дистанційного керування (код 31). Для того, 
щоб скинути код помилки, відключити і відновити 
тиск котла. Якщо явище виникає надто часто, 
зверніть- ся за допомогою до фахівця (наприклад, 
в Уповноважений Сервісний Центр Immergas).

Низька напруга живлення. Відбувається у разі, 
коли напруга живлення нижче меж, допустимих 
для правильної роботи котла. У разі відновлення 
нормальних умов котел буде перезапущений без 
необхідності скиду. Якщо явище виникає над-
то часто, зверніться за допомогою до фахівця 
(наприклад, в Уповноважений Сервісний Центр 
Immergas).

Втрата сигналу полум’я. Відбувається у разі, коли 
котел запущено правильно і несподівано затухне 
полум’я пальника; зробити нову спробу підпалу і, 
в разі відновлення нормальних умов, котел буде 
працювати без необхідності скиду. Якщо явище 
виникає надто часто, зверніть- ся за допомогою до 
фахівця (наприклад, в Уповноважений Сервісний 
Центр Immergas).

Блокування через втрату сигналу безперервного 
полум’я. Відбувається, якщо 6 разів протягом 8,5 
хвилин повторюється помилка “Втрата сигналу 
полум’я (38).” Для зняття блоку необхідно натис-
нути кнопку скидання (1). Якщо явище виникає 
надто часто, зверніть- ся за допомогою до фахівця 
(наприклад, в Уповноважений Сервісний Центр 
Immergas).

2.9 ВІДКЛЮЧЕННЯ КОТЛА.
Щоб повністю вимкнути котел перевести цього в 
положення “OFF”, вимкнути полюсний вимикач 
котла і закрити газовий кран зверху приладу. Не 
залишати котел підключеним без необхідності, 
коли не використовується протягом тривалого 
часу.

2.10 ВІДНОВЛЕННЯ ТИСКУ СИСТЕМИ 
ОПАЛЕННЯ.

Періодично перевіряйте тиск води. Датчик тиску 
котлів має показувати значення від 1 до 1,2 бар.
Якщо тиск не перевищує 1 бар (при холодній 
системі опа лення), необх ідно виконати підпитку 
за допомогою крану заповнення, який знаходиться 
в нижній частині котла (Мал. 2-2).
ПРИМІТКА: закрити клапан заповнення 
після операції.
Якщо тиск підвищується до 3 бар може спрацювати 
запобіжний клапан.
В цьому випадку слід звернутися за допо- могою 
до фахівця.

Якщо часто виникають втрати тиску, зверніться за 
допомогою до фахівця, оскільки обов’язково слід 
усунути втрати води в системі.

2.11 СПОРОЖНЕННЯ СИСТЕМИ.
Для зливу води з котла служить спеціальний кран 
спорожнення (Мал. 2-2).
При цьому кран для заповнення має бути 
закритим.

2.12 ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.
Серійний котел оснащений функцією “антифриз”, 
яка автоматично включає пальник, коли 
температура падає нижче 4°C (Стандартний захист 
аж до мінімальної температури -5°C). З метою 
забезпечення цілісності апарату і термо-санітарної 
системи в районах, де температура опускається 
нижче нуля, ми рекомендуємо для захисту системи 
опалення рідину антифриз і установку в котел 
комплекту Immergas Антифриз (пар. 1.3). Але у 
випадку тривалого простою (другий дім), також 
рекомендується:
- відключити живлення;
- повністю спорожнити контур опалення та 

гарячої води в котлі. В разі, коли котел часто 
спорожнюється, необхідно, щоб наповнення 
здійснювалось з відповідним очищенням води 
для видалення жорсткості, що може призвести 
до наслоєння вапняку.

2.13 ОЧИЩЕННЯ КОРПУСУ.
Для очищення корпусу котла використовувати 
вологу тканину і м’якого нейтрального мила. Не 
використовуйте абразивні чистячі засоби або 
порошки.

2.14 ОСТАТОЧНЕ ВІДКЛЮЧЕННЯ.
Якщо ви вирішили остаточно вивести з 
експлуатації котел, це має виконати кваліфі-
кований фахівець, який, зокрема, перевірить 
відключення живлення, води і палива.

Умовні позначення:
 1 - Клапан заправки
 2 - Спускний кран

Вид знизу.
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Konfigürasyon hatası. Elektronik kart, elektrik 
kablolarında bir tutarsızlık veya anormallik tespit 
ettiğinde kombi çalışmaz. Normal koşulların 
eski hallerine getirilmeleri ile kombi resetlemeye 
gerek kalmadan tekrar çalışır. Eğer arıza devam 
ederse uzman bir teknisyen çağırmak gerekir 
(mesela Immergas Yetkili Teknik Servisi).

Parazit alev. Saptama tesisatı kaybı veya alev 
kontrol anormalliğinde meydana gelir (kod 
20); kombiyi resetlemeye çalışın, anormalliğin 
devamı halinde yetkili bir teknik servise müracaat 
edin (örneğin Immergas Yetkili Teknik Servisi).

Tuş takımı anormalliği. Elektronik kartın 
tuş takımında bir arıza belirlemesi halinde 
ortaya çıkar. Normal koşulların eski hallerine 
getirilmeleri ile kombi resetlemeye gerek 
kalmadan tekrar çalışır. Eğer arıza devam ederse 
uzman bir teknisyen çağırmak gerekir (mesela 
Immergas Yetkili Teknik Servisi).

Yetersiz dolaşım. Kombide ana devrelerdeki su 
devri kıtlığına bağlı aşırı ısınma görülüyor (kod 
27), olası sebepler:

- tesisatta yetersiz sirkülasyon; kapalı kalorifer 
devresinde bir kesinti olmamasından ve 
tesisatın havasının mükemmel şekilde alınmış 
olduğundan emin olun (havasını alma);

- engellenmiş sirkülasyon; sirkülasyon engelinin 
kaldırılması gerekir.

Bu durumun sıklıkla tekrarlanması halinde 
uzman bir teknisyene müracaat edin (mesela 
Immergas Yetkili Teknik Servisi).

Uzaktan Kumanda ile iletişim kaybı. Kombi 
ile uzaktan kumanda arasındaki iletişimin 
kesilmesinden 1 dakika sonra oluşur (kod 31). 
Hata kodunu resetlemek için, kombinin elektrik 
girişini kesin ve yeniden elektrik girişi sağlayın. 
Bu durumun sıklıkla tekrarlanması halinde 
uzman bir teknisyene müracaat edin (mesela 
Immergas Yetkili Teknik Servisi).

Alçak güç kaynağı gerilimi.Güç kaynağı 
gerilimi, kombinin doğru çalışması için ön 
görülen sınırların altına indiğinde görülür. 
Kombi, normal koşulların sağlanması ile, 
resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır. 
Bu durumun sıklıkla tekrarlanması halinde 
uzman bir teknisyene müracaat edin (mesela 
Immergas Yetkili Teknik Servisi).

Alev sinyali kaybı. Kombinin doğru şekilde 
ateşlendiği ve brülör alevinin beklenmedik bir 
sönüşü meydana geldiği durumlarda görülür; 
yeniden ateşleme denemesi yapılır ve kombinin 
normal koşullarının sağlanması durumunda 
reset edilmesine gerek duyulmaz. Bu durumun 
sıklıkla tekrarlanması halinde uzman bir 
teknisyene müracaat edin (mesela Immergas 
Yetkili Teknik Servisi).

Sürekli alev sinyali kaybı için engel. Eğer 8,5 
dakikalık bir "Alev sinyali kaybı (38)" hatası 
süresi içinde 6 kez deneme yapılırsa görülür. 
Engeli kaldırmak için Reset (1) düğmesine 
basılması gerekmektedir. Bu durumun sıklıkla 
tekrarlanması halinde uzman bir teknisyene 
müracaat edin (mesela Immergas Yetkili Teknik 
Servisi).

2.6 KOMBININ KAPATILMASI.
Kombinin tamamen kapatılması için "off " 
moduna getirin kombinin dışındaki çok kutuplu 
düğmeyi kapatın ve cihazın girişinde bulunan gaz 
musluğunu kapatın. Kombi cihazının uzun süreli 
olarak kullanılmaması durumunda gereksiz 
olarak devrede bırakmayın.

2.7 ISITMA TESISATININ BASINCININ 
ESKI HALINE GETIRILMESI.

Tesisat suyunun basıncını periyodik olarak 
kontrol edin. Kombi manometre ibresinin 1 
ile 1,2 bar arasında bir tam değer göstermesi 
gerekmektedir.
Basıncın 1 bar’dan düşük bir değer göstermesi 
durumunda (tesisat soğuk vaziyetteyken) 
kombinin alt kısmında yer alan doldurma 
musluğu vasıtasıyla basıncın doğru değere 
ulaştırılması gerekmektedir (şekil 2-2).

Not: işlem sonunda dolum musluğunu tekrar 
kapatın.
Eğer basınç 3 barın üzerindeki değerlere 
varıyorsa güvenlik valfı müdahale riski vardır.
Bu durumda uzman personel müdahalesi talep 
edin.

Basınç düşmelerinin sıklıkla tekrarlanması 
halinde, muhtemel tesisat kaçağının giderilmesi 
amacıyla mesleki açıdan uzman bir teknik 
personele müracaat edilmelidir.

2.8 TESISATIN BOŞALTILMASI.
Kombinin boşaltma işlemini bitirmek için uygun 
boşaltma musluğunu hareket ettirin (Şek. 2-2).
Bu işleme başlamadan evvel tesisat dolum 
musluğunun kapalı olduğundan emin olun.

2.9 BUZLANMAYA KARŞI KORUMA.
Kombi, sıcaklık 4°C'nin altına düştüğünde 
brülörü otomatik olarak açan buzlanma önleyici 
bir işlev ile donatılmıştır (asgari -5°C'ye kadar 
standart koruma). Özellikle de sıcaklığın 
sıfır derecenin altına düştüğü yörelerde gerek 
kombi cihazının ve gerekse ısıtma tesisatının 
korunması amacıyla kalorifer tesisatının antifriz 
ile korunması ve Immergas Buzlanma Önleyici 
Set montajı tavsiye olunur (Parag. 1.3). Cihazın 
uzun süreli devre dışı kalması halinde (ikinci ev) 
ayrıca şunları tavsiye ederiz:
- elektrik beslemesini kesin;
- Kombinin su ısıtma ve ısıtma devrelerini 

tamamen boşaltın. Sıklıkla boşaltılan bir 
kombinin tekrar dolumunun, kireç oluşumuna 
sebep olabilecek su sertliğini önlemek için 
işlenmiş su ile ile gerçekleştirilmesi zorunludur.

2.10 KAPLAMANIN TEMIZLIĞI.
Kombinin kasasının temizliği için nemli bezler ve 
saf sabun kullanın. Pürüzlü veya toz deterjanlar 
kullanmayın.

2.11 TAMAMEN DEVRE DIŞI BIRAKMA.
Kombinin kati suretle devre dışı bırakılmasına 
karar verilirse, öncelikle elektrik, su ve yakıt 
kaynaklarının kesilmiş olduğundan emin olarak 
ilgili işlemleri uzman personele yaptırın.

Lejant:
 1 - Doldurma musluğu
 2 - Boşaltma musluğu

Alt görünüm.
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Anomalía en la sonda acumulador. La caldera 
no puede producir agua caliente sanitaria, si la 
tarjeta detecta una anomalía en la sonda acu-
mulador (código 12). Es necesario llamar a un 
técnico autorizado (por ejemplo el Servicio de 
Asistencia Técnica Immergas).

Error de configuración. La caldera no arranca 
si la tarjeta detecta una anomalía o una incon-
gruencia en los cables eléctricos. Si se restablecen 
las condiciones normales, la caldera arranca de 
nuevo sin necesidad de reiniciarla. Si la anomalía 
continúa es necesario llamar a un técnico auto-
rizado (por ejemplo el Servicio de Asistencia 
Técnica Immergas).

Llama parásita. Sucede en caso de dispersión del 
circuito de detección o anomalía en el control de 
llama (código 20); intentar resetear la caldera. Si 
la anomalía persiste será necesario llamara a un 
técnico autorizado (por ejemplo el Servicio de 
Asistencia Técnica Immergas).

Anomalía en el teclado. Tiene lugar si la tarjeta 
electrónica detecta una anomalía en el teclado. Si 
se restablecen las condiciones normales, la calde-
ra arranca de nuevo sin necesidad de reiniciarla. 
Si la anomalía continúa es necesario llamar a un 
técnico autorizado (por ejemplo el Servicio de 
Asistencia Técnica Immergas).

Circulación insuficiente. Por sobrecalentamien-
to de la caldera debido a insuficiente circulación 
de agua en el circuito primario (código 27); las 
causas posibles son:

- poca circulación en la instalación; comprobar 
que no exista una llave de paso cerrada en el 
circuito de calefacción y que la instalación esté 
completamente libre de aire (purgada);

- circulador bloqueado; será necesario poner en 
marcha el circulador.

Si esta anomalía tiene lugar frecuentemente, 
llame a un técnico habilitado (por ejemplo, al 
servicio de asistencia técnica de Immergas).

Pérdida de comunicación con el Mando 
Remoto. Tiene lugar 1 minuto después de la 
interrupción de la comunicación entre la caldera 
y el mando remoto (código 31). Para resetear 
el código de error, quitar y luego volver a su-
ministrar tensión a la caldera. Si esta anomalía 
tiene lugar frecuentemente, llame a un técnico 
habilitado (por ejemplo, al servicio de asistencia 
técnica de Immergas).

Baja tensión de alimentación. Tiene lugar si la 
tensión de alimentación es inferior a los límites 
permitidos para el funcionamiento correcto 
de la caldera. Si se restablecen las condiciones 
normales, la caldera arranca de nuevo sin nece-
sidad de reiniciarla. Si esta anomalía tiene lugar 
frecuentemente, llame a un técnico habilitado 
(por ejemplo, al servicio de asistencia técnica 
de Immergas).

Pérdida señal de llama. Tiene lugar si la cal-
dera está encendida correctamente y se apaga 
inesperadamente la llama del quemador; se 
lleva a cabo un nuevo intento de encendido y 
en caso de restablecimiento de las condiciones 
normales, la caldera no necesita ser reiniciada. Si 
esta anomalía tiene lugar frecuentemente, llame 
a un técnico habilitado (por ejemplo, al servicio 
de asistencia técnica de Immergas).

Bloqueo por pérdidas de señal de llama con-
tinua. Tiene lugar si durante 8,5 minutos de 
tiempo se presenta 6 veces consecutivas el error 
“Pérdidas señal de llama (38)”. Para eliminar 
el bloqueo, es necesario presionar el pulsador 
de Reset (1). Si esta anomalía tiene lugar fre-
cuentemente, llame a un técnico habilitado 
(por ejemplo, al servicio de asistencia técnica 
de Immergas).

2.6 APAGADO DE LA CALDERA.
Para apagar totalmente la caldera póngala en 
modo "off " desconecte el interruptor omnipolar 
externo a la caldera y cierre la llave de paso del 
gas situada antes del equipo. No dejar la caldera 
inútilmente encendida si no debe ser utilizada 
durante un periodo prolongado.

2.7 RESTABLECIMIENTO DE LA 
PRESIÓN DE LA INSTALACIÓN DE 
CALEFACCIÓN.

Controlar periódicamente la presión del agua de 
la instalación. La aguja del manómetro de la cal-
dera debe indicar un valor de entre 1 y 1,2 bares.
Si la presión es inferior a 1 bar (con la instalación 
fría) es necesario reponer agua a través del grifo 
situado en la parte inferior de la caldera (Fig. 2-2).

N.: cerrar el grifo cuando se haya finalizado la 
operación.

Si la presión llega a valores cercanos a 3 bares 
existe el riesgo de que intervenga la válvula de 
seguridad.

En tal caso, solicitar la actuación de personal 
profesionalmente cualificado.

Si las bajadas de presión son frecuentes, solicite 
la intervención de personal profesionalmente 
cualificado, pues hay que eliminar la probable 
pérdida en la instalación.

2.8 VACIADO DE LA INSTALACIÓN.
Para realizar la operación de vaciado de la calde-
ra, abra el grifo de vaciado (Fig. 2-2).
Antes de realizar esta operación compruebe que 
el grifo de llenado esté cerrado.

2.9 PROTECCIÓN ANTIHIELO.
La caldera de serie dispone de una función 
antihielo que enciende automáticamente el 
quemador cuando la temperatura se coloca por 
debajo de los 4°C (protección de serie hasta una 
temperatura mín. de -5°C). No obstante, para 
garantizar el buen estado del aparato y de la 
instalación, en las zonas donde la temperatura 
baje de cero grados, recomendamos proteger la 
instalación de calefacción con anticongelante e 
instalar en la caldera el Kit Antihielo Immergas 
(Apdo. 1.3). En caso de inactividad prolongada 
(segunda vivienda), recomendamos así mismo:
- interrumpir la alimentación eléctrica;
- vaciar completamente el circuito de calefacción 

y el circuito sanitario de la caldera. En las 
instalaciones que frecuentemente deban ser 
vaciadas, es indispensable que sean rellenadas 
con agua tratada, de forma que se elimine la 
dureza, para evitar incrustaciones calcáreas.

2.10 LIMPIEZA DEL REVESTIMIENTO.
Para limpiar el revestimiento de la caldera, use 
paños húmedos y jabón neutro. No use deter-
gentes abrasivos o en polvo.

2.11 DESACTIVACIÓN DEFINITIVA.
Cuando se decida llevar a cabo la desactivación 
definitiva de la caldera, encargar a personal 
profesionalmente cualificado estas operaciones, 
comprobando que se hayan cortado las alimen-
taciones eléctricas, de agua y de combustible.

Leyenda: 
 1 - Grifo de llenado
 2 - Grifo de vaciado

Vista inferior.
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квалифицированного техника (например, 
техник Службы Технической Поддержки 
Immergas).
Ошибка конфигурации. Если электронный блок 
фиксирует неисправность или бессвязность на 
электрическом кабрировании, бойлер не запуска-
ется. При возобновлении нормальных условий, 
бойлер переходит на нормальную работу без не-
обходимости переустановке. Если неполадка не 
устраняется; в этом случае следует обращаться к 
квалифицированному специалисту (например, из 
Сервисной службы фирмы Immergas).

Помехи пламени. Возникает в случае потерь на 
данном контуре или при неполадках контроля 
пламени (код 20); попробовать включить и вы-
ключить бойлер, если неполадка не устраняется, 
вызвать квалифицированного техника (например, 
из Сервисной службы фирмы Immergas).

Неисправность кнопочного пульта. Отображает-
ся в том случае, если электронный блок фиксирует 
неисправность на кнопочном пульте. При воз-
обновлении нормальных условий, бойлер пере-
ходит на нормальную работу без необходимости 
переустановке. Если неполадка не устраняется; в 
этом случае следует обращаться к квалифициро-
ванному специалисту (например, из Сервисной 
службы фирмы Immergas). 

Недостаточная циркуляция. Это происходит в 
случае перегрева бойлера, вызванного недоста-
точной циркуляцией воды в первичном контуре 
(код 27); причины этого могут быть следующие:

- недостаточная циркуляция воды в системе; 
убедитесь, что отопительная система не пере-
крыта каким-нибудь вентилем и что в ней нет 
воздушных пробок (воздух стравлен);

- заблокирован циркуляционный насос; необхо-
димо принять меры по его разблокировке.

Если подобное явление часто повторяется, обра-
титесь к квалифицированному специалисту (на-
пример, из Сервисной службы фирмы Immergas).

Потеря связи с Дистанционным Управлением. 
Возникает после 1 минуты потери связи между 
бойлером и дистанционным управлением (код 31). 
Для того, чтобы сбросить код ошибки, отключить 
и вновь подать напряжение к бойлеру. Если по-

добное явление часто повторяется, обратитесь к 
квалифицированному специалисту (например, из 
Сервисной службы фирмы Immergas).

Низкое напряжение питания. Отображается в 
том случае, если напряжение питания ниже уста-
новленного предела. При возобновлении нормаль-
ных условий, бойлер переходит на нормальную 
работу без необходимости переустановке. Если 
подобное явление часто повторяется, обратитесь 
к квалифицированному специалисту (например, 
из Сервисной службы фирмы Immergas).

Потеря сигнала пламени. Происходит в том 
случае, если после того как произошло успешное 
зажигание пламени горелки бойлера, происходит 
его непредвиденное погашение; происходит по-
вторная попытка зажигания и в том случае если 
восстановлены нормальные условия бойлера, 
нет необходимости в переустановке. Если по-
добное явление часто повторяется, обратитесь к 
квалифицированному специалисту (например, из 
Сервисной службы фирмы Immergas).

Блокирование при потери постоянного сигнала 
пламени. Возникает, если 6 раз подряд за 8,5 минут 
появляется ошибка “Потеря сигнала пламени (38)”. 
Для снятия блокировки необходимо нажать кноп-
ку Reset (Сброс) (1). Если подобное явление часто 
повторяется, обратитесь к квалифицированному 
специалисту (например, из Сервисной службы 
фирмы Immergas).

2.6 ВЫКЛЮЧЕНИЕ БОЙЛЕРА.
Для полного выключения бойлера, установить 
его в режим "выкл", отключить внешний однопо-
люсный выключатель бойлера и закрыть газовый 
кран, установленный перед агрегатом. Если бойлер 
не используется в течение длительного времени, 
не оставляйте его включенным.

2.7 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В 
ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ.

Периодически контролируйте давление воды в 
системе. Стрелка манометра на бойлере должна 
показывать значение от 1 до 1,2 бар.
Если давление ниже 1 бар (при холодной системе), 
необходимо восстановить давление с помощью 
крана наполнения, расположенного в нижней части 
бойлера (см. Рисунок 2-2).

Примечание: закрыть кран наполнения в конце 
операции.
Если давление доходит до величины около 3 бар 
появляется риск срабатывания предохранитель-

ного клапана.
В этом случае следует обратиться за помощью к 
квалифицированному специалисту.

Если наблюдаются частые случаи падения дав-
ления, следует обратиться за помощью к квали-
фицированному специалисту; между тем следует 
устранить возможные утечки.

2.8 ЗАПОЛНЕНИЕ УСТАНОВКИ.
Для слива воды из бойлера используйте вентиль 
слива установки (илл. 2-2).
Перед тем, как выполнить эту операцию, убедитесь 
в том, что закрыт кран заливки воды.

2.9 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ
Бойлер серии оборудован системой защиты от 
замерзания, которая приводит в действие горелку 
в том случае, когда температура опускается ниже 
4°C (защита до мин. температуры di -5°C). В целях 
гарантии целостности прибора и системы ото-
пления и ГВС в зонах, где температура опускается 
ниже нуля, рекомендуем защитять установку ото-
пления противоморозной добавкой и установкой 
на бойлер комплекта против замерзания Immergas 
(Параг. 1.3). Если предполагается отключить 
бойлер на длительный период (второй дом), ре-
комендуется также:
- отключить электропитание;
- полностью слить воду с контура отопления и с 

контура ГВС бойлера. В отопительные системы, 
из которых приходится часто сливать воду, не-
обходимо заливать воду, подвергшуюся необхо-
димой обработке с целью ее умягчения, потому 
что слишком жесткая вода может привести к 
отложениям водяного камня.

2.10 ОЧИСТКА ВНЕШНЕЙ ОБОЛОЧКИ.
Для очистки внешней оболочки бойлера исполь-
зовать влажную материю и нейтральное моющее 
средство. Не использовать абразивные и порош-
ковые моющие средства.

2.11 ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ.
В случае принятия решения об окончательном 
отключении бойлера, отключение должно быть 
произведено квалифицированным персоналом, 
убедиться при этом, что аппарат отключён от 
газовой магистрали, водопровода и сети электро-
питания.

Условные обозначения:
 1 - Наполнительный кран
 2 - Кран для слива воды

Вид снизу.

Configuration error. If the board detects an 
anomaly or incongruency on the electric wiring, 
the boiler will not start. If normal conditions are 
restored the boiler restarts without having to be 
reset. If this anomaly persists, contact a qualified 
technician for assistance (e.g. Immergas After-
Sales Service).

Parasite flame. This occurs in case of a leak on 
the detection circuit or anomaly in the flame 
control unit.(code 20), try to reset the boiler. 
If the anomlay continues contact a qualfied 
technician (e.g. Immergas After-Sales Technical 
Assistance Service).

Push button control panel anomaly. This occurs 
when the P.C.B. detects an anomaly on the push 
button control panel. If normal conditions are 
restored the boiler restarts without having to be 
reset. If this anomaly persists, contact a qualified 
technician for assistance (e.g. Immergas After-
Sales Service).

Insufficient circulation. This occurs if the boiler 
overheats due to insufficient water circulating in 
the primary circuit (code 27); the causes can be:

- low system circulation; check that no shut-off 
devices are closed on the heating circuit and 
that the system is free of air (deaerated);

- circulating pump blocked; free the circulating 
pump.

If this phenomenon occurs frequently, contact a 
qualified technician for assistance (e.g. Immergas 
After-Sales Technical Assistance Service).

Loss of Remote Control communication. 
This occurs 1 minute after communication loss 
between the boiler and the remote control (code 
31). To reset the error code, switch voltage to 
the boiler off and then back on again. If this 
phenomenon occurs frequently, contact a 
qualified technician for assistance (e.g. Immergas 
After-Sales Technical Assistance Service).

Low power supply voltage. This occurs when 
the power supply voltage is lower than the 
allowed limits for the correct functioning of 
the boiler. If normal conditions are restored, 
the boiler re-starts without having to be reset. 
If this phenomenon occurs frequently, contact a 
qualified technician for assistance (e.g. Immergas 
After-Sales Technical Assistance Service).

Loss of flame signal. This occurs when the 
boiler is ignited correctly and the burner flame 
switches off unexpectedly; a new attempt at 
ignition is performed and if normal conditions 
are restored, the boiler does not have to be reset. 
If this phenomenon occurs frequently, contact a 
qualified technician for assistance (e.g. Immergas 
After-Sales Technical Assistance Service).

Block due to loss of continuous flame signal. 
This occurs if the "Flame signal loss" error occurs 
6 times consecutively in 8.5 minutes (38)”. To 
eliminate the block, the Reset button (1) must be 
pressed. If this phenomenon occurs frequently, 
contact a qualified technician for assistance 
(e.g. Immergas After-Sales Technical Assistance 
Service).

2.6 BOILER SHUTDOWN
For complete boiler switch-off, press the “off ” 
button, disconnect the onmipolar switch outside 
of the boiler and close the gas cock upstream 
from the appliance. Never leave the boiler 
switched on if left unused for prolonged periods.

2.7 RESTORE HEATING SYSTEM 
PRESSURE

Periodically check the system water pressure. 
The boiler manometer should read a pressure 
between 1 and 1.2 bar.
If the pressure is below 1 bar (with the circuit cool) 
restore normal pressure via the cock located in the 
lower part of the boiler (Fig. 2-2).

N.B.: close the cock after the operation.
If pressure values reach around 3 bar the safety 
valve may be activated.
In this case contact a professional technician 
for assistance.

In the event of frequent pressure drops, contact 
qualified staff for assistance to eliminate the 
possible system leakage.

2.8 DRAINING THE SYSTEM.
To drain the boiler, use the special draining 
valve (Fig. 2-2).
Before draining, ensure that the filling valve is 
closed.

2.9 ANTI-FREEZE PROTECTION.
The boiler has an anti-freeze function that 
switches on automatically when the temperature 
falls below 4°C (standard protection to minimum 
temperature of -5°C). In order to guarantee 
the integrity of the appliance and the domestic 
hot water heating system in zones where the 
temperature falls below zero, we recommend 
the heating system is protected using anti-freeze 
liquid and installation of the Immergas Anti-
freeze Kit in the boiler (Par. 1.3). In the case 
of prolonged inactivity (second case), we also 
recommend that:
- the electric power supply is disconnected;
- the heating circuit and boiler domestic water 

circuit must be drained. In systems that are 
drained frequently, filling must be carried 
out with suitably treated water to eliminate 
hardness that can cause lime-scale.

2.10 CASE CLEANING.
Use damp cloths and neutral detergent to clean 
the boiler casing. Never use abrasive or powder 
detergents.

2.11 DECOMMISSIONING.
In the event of permanent shutdown of the boiler, 
contact professional staff for the procedures and 
ensure that the electrical, water and gas supply 
lines are shut off and disconnected.

Key:
 1 - Filling valve
 2 - Draining valve

Bottom view.
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3.1 ГІДРАВЛІЧНА СХЕМА.

3 ВВЕДЕННЯ КОТЛА В ЕКС-
ПЛУАТАЦІЮ.  
(ПЕРВІСНА ПЕРЕВІРКА)

Для пуску котла необхідно:
- перевірити наявність декларації про відпо-

відність установки;
- перевірити відповідність використовувано-

го газу для даного котла;
- Перевірте підключення до мережі при 220 

В, 50 Гц, дотриманням полярності LN і за-
землення;

- Перевірте, що система опалення заповнена 
водою, переконавшись, що манометр по-
казує тиск котла від 1 до 1,2 бар; 

- переконайтеся, що кришка повітряного 
клапану відкрита і що в системі немає по-
вітря;

- включити котел і перевірити правильність 
запалювання;

- переконатися, що максимальне, середнє і 
мінімальне значення газу і його тиску від-
повідають тим, які викладені в буклеті (пар. 
3.18 / 3.21);

- перевірити втручання запобіжного при-
строю у випадку відсутності газу і відпо-
відний час його активації;

- перевірити активацію основного переми-
кача, розташованого зверху на котлі;

- переконайтеся, що кінці труб всмоктування 
– викидання не заблоковані;

- перевірити активацію реле безпеки від не-
стачі повітря;

- перевірити роботу приладів регулювання;
- пломбувати пристрої керування газового 

потоку (якщо налаштування були змінені);
- перевірити виробництво гарячої води (при 

під’єднанні котла до блоку зовнішнього 
водонагрівача);

- перевірити герметичність гідравлічних 
контурів;

- перевірити вентиляцію та / або прові-
трювання приміщення, де передбачена 
установка котла.

Якщо хоча б одна з перевірок дає негативний 
результат, забороняється вмикати котел.

Умовні позначення:
 1 -  Кран заповнення системи
 2 - Газовий клапан
 3 - Розширювальний бак
 4 - Пальник
 5 - Первинний теплообмінник
 6 - Вентилятор
 7 - Герметична камера
 8 - Реле димового тиску
 9 - Датчик витрати
 10 - Беспека термостату
 11 - Вентиляційний клапан
 12 - Циркулятор котла
 13 - Кран зливу системи
 14 - Реле тиску апарату
 15 - Триходовий клапан (з 

електроприводом)
 16 - Бай-пас
 17 - Запобіжний клапан 3 бар

 G - Газопостачання
 RR - Заповнення системи опалення
 R - Система повернення
 M - Система подачи
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3 ВВЕДЕННЯ КОТЛА В ЕКС-
ПЛУАТАЦІЮ.  
(ПЕРВІСНА ПЕРЕВІРКА)

Для пуску котла необхідно:
- перевірити наявність декларації про відпо-

відність установки;
- перевірити відповідність використовувано-

го газу для даного котла;
- Перевірте підключення до мережі при 220 
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- Перевірте, що система опалення заповнена 
водою, переконавшись, що манометр по-
казує тиск котла від 1 до 1,2 бар; 

- переконайтеся, що кришка повітряного 
клапану відкрита і що в системі немає по-
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- включити котел і перевірити правильність 
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повідають тим, які викладені в буклеті (пар. 
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відний час його активації;
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потоку (якщо налаштування були змінені);
- перевірити виробництво гарячої води (при 

під’єднанні котла до блоку зовнішнього 
водонагрівача);

- перевірити герметичність гідравлічних 
контурів;

- перевірити вентиляцію та / або прові-
трювання приміщення, де передбачена 
установка котла.

Якщо хоча б одна з перевірок дає негативний 
результат, забороняється вмикати котел.

Умовні позначення:
 1 -  Кран заповнення системи
 2 - Газовий клапан
 3 - Розширювальний бак
 4 - Пальник
 5 - Первинний теплообмінник
 6 - Вентилятор
 7 - Герметична камера
 8 - Реле димового тиску
 9 - Датчик витрати
 10 - Беспека термостату
 11 - Вентиляційний клапан
 12 - Циркулятор котла
 13 - Кран зливу системи
 14 - Реле тиску апарату
 15 - Триходовий клапан (з 

електроприводом)
 16 - Бай-пас
 17 - Запобіжний клапан 3 бар

 G - Газопостачання
 RR - Заповнення системи опалення
 R - Система повернення
 M - Система подачи
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3 KOMBININ 
ÇALIŞTIRILMASI 
(BAŞLANGIÇ KONTROLÜ) 

Kombi cihazının devreye sokulması için 
gerekenler :
- tesisatın montajına ait uygunluk beyanının 

bulunduğunu kontrol edin;
- şebekede kullanılan gaz türü ile kombi 

cihazının ayarlanmış olduğu gaz türünün 
uyumlu olduğunu kontrol edin;

- 230V-50Hz şebekesine bağlandığına, L-N 
kutuplarına riayet edildiğine ve toprak bağlantı 
olduğunu kontrol edin

- kalorifer tesisatında su dolu olduğundan emin 
olun, kombi üzerinde yer alan manometredeki 
basıncın 1÷1,2 bar arasında olmasını kontrol 
edin; 

- tesisatın hava yapmamış olduğundan ve hava 
tahliye valfının tıpasının açık olduğundan emin 
olun;

- kombiyi ateşleyin ve sağlıklı ateşleme 
oluştuğundan emin olun;

- gaz azami, ortalama ve asgari debisi ve ilgili 
basınçların kullanım kılavuzunda belirtilen 
değerlere uygun olduğunu kontrol edin (Parag. 
3.18 / 3.21);

- gaz kesilmesi halinde güvenlik araçlarının 
devreye girip girmediğini ve ilgili müdahale 
sürelerini kontrol edin;

- kombi gir iş ine ve kombinin gir iş ine 
yerleştirilmiş genel şalterin müdahalesini 
kontrol edin;

- emiş ve/veya tahliye terminallerinin tıkalı 
olmadığını kontrol edin;

3.1 HIDROLIK ŞEMA.

- hava eksikliği durumunda emniyet basınç 
şalterinin müdahale edip etmediğini kontrol 
edin;

- ayarlama organlarının müdahalelerini kontrol 
edin;

- gaz taşıma kapasitesi ayarlama cihazlarını 
mühürle y in  ( ş ayet  ayar lar  çeş i t l i l ik 
gösterirlerse);

- sıcak kullanım suyu üretimini kontrol edin 
(kombi bir dış kazan ünitesine bağlandığında);

- hidrolik devrelerin sızdırmazlıklarını kontrol 
edin;

- montajın ön görüldüğü yerin esinti ve/ya 
havadarlığını kontrol edin.

Bu kontrollerden bir tanesinin dahi olumsuz 
sonuç vermesi durumunda tesisatın kesinlikle 
çalıştırılmaması gerekmektedir.

Açıklamalar:
 1 - Tesisat dolum musluğu
 2 - Gaz valfı
 3 - Tesisat genleşme tankı
 4 - Brülör
 5 - İlk değiştirici
 6 - Vantilatör
 7 - Hermetik kazan
 8 - Duman presostatı
 9 - Gönderme sondası
 10 - Emniyet termostatı
 11 - Hava boşaltma valfı
 12 - Kombi devirdaim
 13 - Tesisat boşaltma musluğu
 14 - Tesisat presostatı
 15 - 3 yollu valf (motorlu) (opsiyonel)
 16 - By-pass
 17 - 3 bar güvenlik valfı

 G - Gaz kaynağı
 RR - Tesisat dolum
 R - Tesisat geri dönüş
 M - Tesisat gönderme
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3 PUESTA IN SERVICIO DE 
LA CALDERA  
(CONTROL INICIAL)

Para la puesta en servicio de la caldera es ne-
cesario:
- comprobar que se haya extendido la Declara-

ción de Conformidad de la instalación;
- comprobar que el gas utilizado coincida con el 

previsto para el funcionamiento de la caldera;
- comprobar que existe la conexión a una red 

de 230V-50Hz y que la polaridad L-N se ha 
respetado, controlar la conexión de tierra;

- compruebe que la instalación de calefacción 
esté llena de agua, controlando que la aguja del 
manómetro de la caldera indique una presión 
de 1÷1,2 bar.

- compruebe que la caperuza del purgador esté 
abierta y que la instalación esté ventilada;

- encender la caldera y comprobar que el encen-
dido sea correcto;

- comprobar que el caudal máximo, intermedio 
y mínimo del gas y las correspondientes pre-
siones coinciden con las indicadas en el manual 
(Apdo. 3.18 / 3.21);

- comprobar que el dispositivo de seguridad 
actúe en caso de falta de gas y que el tiempo 
de esta actuación sea correcto;

- comprobar el funcionamiento del interruptor 
general situado en tramo eléctrico anterior a la 
caldera;

- comprobar que los terminales de aspiración 
y/o descarga no estén obstruidos;

3.1 ESQUEMA HIDRÁULICO.

- comprobar que actúa el presostato de seguridad 
en caso de falta de aire;

- controlar el funcionamiento de los órganos de 
regulación;

- precintar los dispositivos de regulación del 
caudal de gas (si se cambian las regulaciones);

- controlar la producción de agua caliente sanita-
ria (cuando la caldera está conectada a una unidad 
acumulador externa);

- controlar la estanqueidad de los circuitos de 
agua;

- controlar la ventilación y/o aireación del local 
de instalación si se ha previsto.

Si al menos uno de los controles de seguridad 
resulta negativo, la instalación no debe ser puesta 
en funcionamiento.

Leyenda:
 1 - Grifo de llenado de la instalación
 2 - Válvula de gas
 3 - Vaso de expansión de la instalación
 4 - Quemador
 5 - Intercambiador primario
 6 - Ventilador
 7 - Cámara estanca
 8 - Presostato de humos
 9 - Sonda ida
 10 - Termostato de seguridad
 11 - Purgador
 12 - Circulador de la caldera
 13 - Grifo de vaciado de la instalación
 14 - Presostato de la instalación
 15 - Válvula de tres vías (motorizada) 

(opcional)
 16 - By-pass
 17 - Válvula de seguridad 3 bar

 G - Alimentación gas
 RR - Rellenado de la instalación
 R - Retorno instalación
 M - Ida instalación
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3 ЗАПУСК БОЙЛЕРА В РАБОТУ  
(НАЧАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА)

При запуске в эксплуатацию бойлера необходимо:
- проверить наличие сертификата о соответствии 

установки;
- проверить соответствие используемого газа, с 

тем на который настроен бойлер;
- проверить подключение к сети 230В-50Гц, с со-

блюдением полярности L-N и заземления;
- проверить, что установка отопления заполнена 

водой, проверить что стрелка манометра бойле-
ра указывает давление в диапазоне 1÷1,2 бар; 

- проверить, что открыта заглушка клапана для 
стравливания воздуха, и что из установки вы-
веден воздух;

- включить бойлер и проверить правильность 
зажигания;

- проверить что максимальный, промежуточный 
и минимальны газовый расход и соответству-
ющее давление, отвечает тем, что указаны в 
паспорте (Параг. 3.18 / 3.21);

- проверить включение защитного устройства, 
в случае отсутствия газа и затраченное на это 
время;

- проверить действие рубильника, установленного 
перед бойлером;

- проверить, что не загорожены выводы всасыва-
ния и/или дымоудаления;

- проверить включение предохранительного 
прессостата против нехватки воздуха;

- проверить работу регуляторов;
- запечатать устройство регулирования газового 

расхода (при изменении настройки);
- проверить производство ГВС (когда бойлер 

подключён к внешнему водонагревателю);

3.1 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА.

- проверить непроницаемость гидравлической 
цепи;

- проверить вентиляцию и/или проветривание 
помещения, где предусмотрена установка.

Если хотя бы одна из этих проверок имеет не-
гативный результат, установка не может быть 
подключена

Условные обозначения:
 1 - Кран заполнения системы
 2 - Газовый клапан
 3 - Расширительный бак установки.
 4 - Горелка
 5 - Первичный теплообменник
 6 - Вентилятор
 7 - Герметичная камера
 8 - Реле давления выхлопных газов
 9 - Зонд подачи
 10 - Предохранительное реле давления
 11 - Клапан стравливания воздуха
 12 - Циркуляционный насос бойлера
 13 - Кран слива воды из системы
 14 - Реле давления установки
 15 - Трехходовой клапан  

(моторизированный) (опция)
 16 - Байпас
 17 - Предохранительный клапан 3 бар

 G - Подача газа
 RR - Наполнение установки
 R - Возврат из отопительной системы
 M - Подача в отопительную систему

3 COMMISSIONING  
THE BOILER  
(INITIAL CHECK)

To commission the boiler:
- ensure that the declaration of conformity of 

installation is supplied with the appliance;
- ensure that the type of gas used corresponds to 

boiler settings;
- check connection to a 230V-50Hz power 

mains, correct L-N polarity and the earthing 
connection;

- make sure the heating system is filled with 
water and that the manometer indicates a 
pressure of 1÷1.2 bar;

- make sure the air valve cap is open and that the 
system is well deaerated;

- switch the boiler on and ensure correct ignition;
- make sure the gas maximum, medium and 

minimum flow rate and pressure values 
correspond to those given in the handbook 
(Paragraph 3.18 / 3.21);

- check activation of the safety device in the event 
of no gas, as well as the relative activation time;

- check activation of the main switch located 
upstream from the boiler;

- check that the intake and/or exhaust terminals 
are not blocked;

- check activation of the “no air” safety pressure 
switch;

- ensure activation of all adjustment devices;
- seal the gas flow rate regulation devices (if 

settings are modified);

3.1 HYDRAULIC DIAGRAM.

- ensure production of domestic hot water (when 
the boiler is connected to an external cylinder);

- ensure sealing efficiency of water circuits;
- check ventilation and/or aeration of the 

installation room where provided.
If even only a single safety check offers a negative 
result, do not commission the system.

Key:
 1 - System filling valve
 2 - Gas valve
 3 - System expansion vessel
 4 - Burner
 5 - Primary heat exchanger
 6 - Fan
 7 - Sealed Chamber
 8 - Flue pressure switch
 9 - Delivery probe
 10 - Safety thermostat
 11 - Vent valve
 12 - Boiler pump
 13 - System draining valve
 14 - System pressure switch
 15 - Three-way valve (motorised) 

(optional)
 16 - By-pass
 17 - 3 bar safety valve

 G - Gas supply
 RR - System filling
 R - System return
 M - System flow
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3.2 ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА

Умовні позначення:
 B1 - Температурний давач-зонд на прямій лінії  

(подачі) системи опалення
 B2 - Температурний давач-зонд контуру ГВП  

(за окремим замовленням)
 B4 - Зовнішній давач
 CARV2 - Пристрій ДК Amico Remoto Версія 2  

(за окремим замовленням)
 DS1 - Дисплей
 E3 - Електрод розпалення та спостереження
 E4 - Запобіжний термостат
 F1 - Плавкий запобіжник на лінії
 M1 - Циркуляційний насос котла

 M20 - Вентилятор
 M30 - Триходовий клапан (від’єднаний)  

(за окремим замовленням)
 R8 - Опір блокування функції водонагрівачу
 S2 - Перемикач робочих режимів
 S3 - Кнопка зняття з блокування
 S4 - Витратомір сантехнічної води
 S5 - Реле тиску в системі опалення
 S6 - Реле тиску димових газів
 S20 - Кімнатний термостат (за окремим замовленням)
 S21 - Кнопка збільшення температури в контурі ГВП
 S22 - Кнопка зменшення температури в контурі ГВП
 S23 - Кнопка збільшення температури в системі опалення

 S24 - Кнопка зменшення температу-
ри в системі опалення

 T1 - Блок живлення низькою  
напругою

 T2 - Трансформатор розпалення
 U1 - Внутрішній випрямлювач у 

з’єднувачі газового клапану 
(наявний лише на газових 
клапанах Honeywell)

 X40 - Перемичка кімнатного  
термостату

 Y1 - Газовий клапан
 Y2 - Модулювальна котушка  

газового клапану
 1 - Інтерфейс користувача
 2 - Примітка: Інтерфейс корис-

тувача знаходиться збоку 
зварювання на платі котла

 3 - Живлення 220 В пер.стр. 50Гц
 4 - Синій
 5 - Коричневий
 6 - Жовтий / Зелений
 7 - Чорний
 8 - (ГВП)
 9 - (опалення)
 10 - Сірий
 11 - Білий
 12 - Червоний
 13 - Зелений
 14 - Блок водонагрівачу (за окре-

мим замовленням)

Котел призначений для використання кімнат-
ного термостата (S20), хронотермостата On / 
Off, таймера, або пульту ДУ Amico RemotoV2 
Підключіть клеми 40 - 41, обережно усунувши 
перемичку X40, щоб не переплутати поляр-
ність при установці CARV2.

Блок водонагрівачу: котел може працювати 
у сполученні з блоком водонагрівача, який 
має під’єднуватися до затисків 36-37 клем-
ної двополюсної коробки, розташованої 
всередині панелі керування котла, удаляя 
нагревательный элемент R8.

Передбачений у котлі роз’єм X3 має вико-
ристовуватися лише при наявності блоку 
водонагрівача.

З’єднувач X8 використовується для підклю- 
чення надолонника Virgilio для оновлення 
програмного забезпечення мікропроцесору.

3.3 МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ 
ПРИЧИНИ.

ПРИМІТКА:технічне обслуговування пови-
нні виконуватися кваліфікованим фахівцем 
(наприклад, Технічна служба допомоги 
Immergas).

- Запах газу Через втрати в газовому трубо-
проводі. Потрібно перевірити на предмет 
витоків в газопроводі.

- Вентилятор працює, але немає подачи на 
запалювання пальника. Може статися, що 
починає працювати вентилятор, але нема 
контакту з реле безпеки тиску повітря. 
Необхідно перевірити:

1) що труба усмоктування - викиду не є над-
то довга (поза розмірів, що допускаються).

2) що труба усмоктування - викиду не є 
частково засмічена (як на стороні викиду, 
так і на стороні всмоктування).

3) що мембрана, яка розташована на кінці 
труби вихлопних газів дійсно адаптована 
до довжини труби вихлопних газів.

4) що герметична камера є дійсно герметич-
ною.

5) що напруга живлення вентилятора стано-
вить не менше 196 В.

- Чи горіння є нерегулярним (полум'я черво-
не або жовте). Це може бути, якщо: брудні 
пальники, пластинчастий клапан забитий, 
вивід труби усмоктування - викиду вста-
новлено неправильно. Провести чистку 
компонентів, згаданих вище, і перевірити 
правильність установки терміналу.

- Часті включення термостату безпеки від 

перегріву. Це може залежати від заниженого 
тиску води в котлі, поганої циркуляції опа-
лення, від заблокування циркуляційного 
насосу, або аномалії плати управління 
котла. Переконайтеся, що датчик тиску в 
системі знаходиться в межах встановлених 
лімітів. Переконайтеся, що не всі клапани 
радіатору закриті.

- Наявність повітря в системі. Перевірте 
відкриття кришки спеціального повітря-
ного клапану. Переконайтеся, що тиск в 
котлі і в системі перезавантаження в роз-
ширювальному баку знаходиться в заданих 
межах, значення перезавантаження в роз-
ширювальному баці повинно бути 1,0 бар, 
величина тиску в системі має бути між 1 і 
1,2 бар.

- Заблокування запалення див. п. 2,5 і 1,4 
(електричне підключення).

3.2 ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА

Умовні позначення:
 B1 - Температурний давач-зонд на прямій лінії  

(подачі) системи опалення
 B2 - Температурний давач-зонд контуру ГВП  

(за окремим замовленням)
 B4 - Зовнішній давач
 CARV2 - Пристрій ДК Amico Remoto Версія 2  

(за окремим замовленням)
 DS1 - Дисплей
 E3 - Електрод розпалення та спостереження
 E4 - Запобіжний термостат
 F1 - Плавкий запобіжник на лінії
 M1 - Циркуляційний насос котла

 M20 - Вентилятор
 M30 - Триходовий клапан (від’єднаний)  

(за окремим замовленням)
 R8 - Опір блокування функції водонагрівачу
 S2 - Перемикач робочих режимів
 S3 - Кнопка зняття з блокування
 S4 - Витратомір сантехнічної води
 S5 - Реле тиску в системі опалення
 S6 - Реле тиску димових газів
 S20 - Кімнатний термостат (за окремим замовленням)
 S21 - Кнопка збільшення температури в контурі ГВП
 S22 - Кнопка зменшення температури в контурі ГВП
 S23 - Кнопка збільшення температури в системі опалення

 S24 - Кнопка зменшення температу-
ри в системі опалення

 T1 - Блок живлення низькою  
напругою

 T2 - Трансформатор розпалення
 U1 - Внутрішній випрямлювач у 

з’єднувачі газового клапану 
(наявний лише на газових 
клапанах Honeywell)

 X40 - Перемичка кімнатного  
термостату

 Y1 - Газовий клапан
 Y2 - Модулювальна котушка  

газового клапану
 1 - Інтерфейс користувача
 2 - Примітка: Інтерфейс корис-

тувача знаходиться збоку 
зварювання на платі котла

 3 - Живлення 220 В пер.стр. 50Гц
 4 - Синій
 5 - Коричневий
 6 - Жовтий / Зелений
 7 - Чорний
 8 - (ГВП)
 9 - (опалення)
 10 - Сірий
 11 - Білий
 12 - Червоний
 13 - Зелений
 14 - Блок водонагрівачу (за окре-

мим замовленням)

Котел призначений для використання кімнат-
ного термостата (S20), хронотермостата On / 
Off, таймера, або пульту ДУ Amico RemotoV2 
Підключіть клеми 40 - 41, обережно усунувши 
перемичку X40, щоб не переплутати поляр-
ність при установці CARV2.

Блок водонагрівачу: котел може працювати 
у сполученні з блоком водонагрівача, який 
має під’єднуватися до затисків 36-37 клем-
ної двополюсної коробки, розташованої 
всередині панелі керування котла, удаляя 
нагревательный элемент R8.

Передбачений у котлі роз’єм X3 має вико-
ристовуватися лише при наявності блоку 
водонагрівача.

З’єднувач X8 використовується для підклю- 
чення надолонника Virgilio для оновлення 
програмного забезпечення мікропроцесору.

3.3 МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ 
ПРИЧИНИ.

ПРИМІТКА:технічне обслуговування пови-
нні виконуватися кваліфікованим фахівцем 
(наприклад, Технічна служба допомоги 
Immergas).

- Запах газу Через втрати в газовому трубо-
проводі. Потрібно перевірити на предмет 
витоків в газопроводі.

- Вентилятор працює, але немає подачи на 
запалювання пальника. Може статися, що 
починає працювати вентилятор, але нема 
контакту з реле безпеки тиску повітря. 
Необхідно перевірити:

1) що труба усмоктування - викиду не є над-
то довга (поза розмірів, що допускаються).

2) що труба усмоктування - викиду не є 
частково засмічена (як на стороні викиду, 
так і на стороні всмоктування).

3) що мембрана, яка розташована на кінці 
труби вихлопних газів дійсно адаптована 
до довжини труби вихлопних газів.

4) що герметична камера є дійсно герметич-
ною.

5) що напруга живлення вентилятора стано-
вить не менше 196 В.

- Чи горіння є нерегулярним (полум'я черво-
не або жовте). Це може бути, якщо: брудні 
пальники, пластинчастий клапан забитий, 
вивід труби усмоктування - викиду вста-
новлено неправильно. Провести чистку 
компонентів, згаданих вище, і перевірити 
правильність установки терміналу.

- Часті включення термостату безпеки від 

перегріву. Це може залежати від заниженого 
тиску води в котлі, поганої циркуляції опа-
лення, від заблокування циркуляційного 
насосу, або аномалії плати управління 
котла. Переконайтеся, що датчик тиску в 
системі знаходиться в межах встановлених 
лімітів. Переконайтеся, що не всі клапани 
радіатору закриті.

- Наявність повітря в системі. Перевірте 
відкриття кришки спеціального повітря-
ного клапану. Переконайтеся, що тиск в 
котлі і в системі перезавантаження в роз-
ширювальному баку знаходиться в заданих 
межах, значення перезавантаження в роз-
ширювальному баці повинно бути 1,0 бар, 
величина тиску в системі має бути між 1 і 
1,2 бар.

- Заблокування запалення див. п. 2,5 і 1,4 
(електричне підключення).
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3.2 ELEKTRIK ŞEMASI.

Açıklamalar:
 B1 - Gönderme sondası
 B2 - Kullanma suyu sondası (opsiyonel)
 B4 - Dış sonda
 CARV2 - Comando Amico Remoto Versiyon 2 (opsiyonel) 
 DS1 - Gösterge
 E3 - Tespit ve ateşleme bujileri
 E4 - Emniyet termostatı
 F1 - Hat sigortası
 M1 - Kombi devirdaim
 M20 - Vantilatör
 M30 - Üç yollu valf (ayrılmış) (opsiyonel)

 R8 - Kazan fonksiyonu engelleme rezistansı
 S2 - İşlev seçim düğmesi
 S3 - Engelleme reset düğmesi
 S4 - Kullanım suyu flusostatı
 S5 - Tesisat presostatı
 S6 - Duman presostatı
 S20 - Oda termostatı (opsiyonel)
 S21 - Kullanma suyu ısı arttırma düğmesi
 S22 - Kullanma suyu ısı arttırma düğmesi
 S23 - Kullanma suyu ısı yükseltme düğmesi
 S24 - Kalorifer ısı azaltma düğmesi
 T1 - Düşük gerilimde güç kaynağı

 T2 - Ateşleme transformatörü
 U1 - Gaz valfı ileticisi içerisindeki 

düzeltici (yalnızca Honeywell 
gaz valflarında bulunmaktadır)

 X40 - Ortam termostat köprüsü
 Y1 - Gaz valfı
 Y2 - Gaz valf modülatörü

 1 - Kullanıcı ara yüzü :
 2 - Not: Kullanıcı ara yüzü kombi 

kartının kaynaklı tarafında 
yer alır

 3 - 230 Vac 50Hz güç kaynağı
 4 - Mavi
 5 - Kahverengi
 6 - Sarı / Yeşil
 7 - Siyah
 8 - (kullanma)
 9 - (ısıtma)
 10 - Gri
 11 - Beyaz
 12 - Kırmızı
 13 - Yeşil
 14 - Kazan ünitesi (opsiyonel)

Kombi oda termostatı (S20), On/Off oda 
kronotermostatı, programlayıcı saat veya 
Amico Uzaktan Kumanda V2 (CARV2) i le 
kullanıma uygundur. X40 köprüyü iptal ederek, 
CARV2 montajı sırasında kutupları birbiri ile 
değiştirmemeye özen göstererek, 40 ve 41 
numaralı slotlara bağlayın.

Kazan ünitesi: Kombi dışarıdan muhtemel bir 
kazan ünitesi cihazının bağlanmasına olanak 
sağlıyacak şekildedir ve kombinin kontrol 
tablosunun içinde 36 -37 kutuplu slotlara 
bağlanmalıdır, R8 rezistansı kesilerek.

Kombiden X3 bağlantısı vardır ancak sadece eğer 
bir kazan ünitesi var ise bağlanmalıdır.

X8 konnektörü, mikro işlemci güncelleme işlemi 
sırasında Virgilio PDA bağlamak için kullanılır.

3.3 MUHTEMEL SORUNLAR VE 
NEDENLERI.

Not: bakım müdahaleleri uzman bir teknisyen 
tarafından yapılmalıdır (örneğin Immergas 
Yetkili Teknik Servisine).

- Gaz kokusu. Gaz devresinde yer alan 
borulardaki kaçaklardan kaynaklanır. Gaz 
sürücü devrelerinin bağlantılarının kontrol 
edilmesi gereklidir.

- Fan çalışıyor, ancak brülör rampasında ateşleme 
çıkışı oluşmuyor. Fanın çalışmasına rağmen, 
hava emniyet basınç şalterinde temassızlık 
olabilir. Kontrol edilmesi gerekenler:

1) Emiş-tahliye kanalının aşırı uzun olmaması 
(müsaade edilenden).

2) Emiş-tahliye kanalının kısmen tıkalı 
olmaması (gerek emiş gerekse tahliye 
kısımlarında).

3) Duman tahliyesine yerleştirilmiş olan 
diyaframın emiş ve tahliye kanallarının 
uzunluğuna uygun olması.

4) Hermetik kazanın tamamen kapalı ve 
kaçaksız olması.

5) Fanın gelen elektrik geriliminin 196 V 
değerinden daha düşük olmamamsı.

- Yanma düzenli değil (kırmızı veyahut da sarı 
alev). Mümkün sebepler: brülör kirli, dağıtıcı 
tıkalı, emiş-tahliye terminali doğru şekilde 
takılmamış. Yukarıda belirtilen parçaların 
temizliğini yapın ve terminalin doğru monte 
edildiğini kontrol edin.

- Aşırı ısınmalarda sıklıkla tekrarlanan güvenlik 
termostatı müdahaleleri. Kombide düşük su 
basıncından, kalorifer tesisatındaki yetersiz 
sirkülasyon, sirkülasyon pompasının sıkışması, 
veya kombi ayar kartında oluşabilecek bir 
hatadan kaynaklanabilir. Manometreyi kontrol 
ederek kombideki su basıncının sabit değer 
aralığında olduğundan emin olun. Tüm 
radyatör vanalarının kapalı olmamasını kontrol 
edin.

- Tesisat içerisinde hava mevcudiyeti. Gerekli 
hava boşaltma valf başlığının açık olduğunu 
kontrol edin (Şek. 1-30). Tesisat basıncının 
ve öndolum genleşme tankının önceden 
belirlenmiş sınırlar içerisinde olduğunu kontrol 
edin, öndolum genleşme tankı değeri 1,0 bar, 
tesisat basınç değeri ise 1 ile 1,2 bar arasında 
bir tam değerde olmalıdırlar.

- Ateşleme engeli bkz. parag. 2.5 ve 1.4 (elektrik 
bağlantısı).
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3.2 ESQUEMA ELÉCTRICO.

Leyenda:
 B1 - Sonda ida
 B2 - Sonda sanitaria (opcional)
 B4 - Sonda externa
 CARV2 - Mando Amigo Remoto Versión 2 (opcional)
 DS1 - Pantalla
 E3 - Bujía de encendido y detección
 E4 - Termostato de seguridad
 F1 - Fusible línea
 M1 - Circulador de la caldera
 M20 - Ventilador
 M30 - Válvula de tres vías (desconectada) (opcional)

 R8 - Resistencia de inhibición de la  
función acumulador

 S2 - Selector funcionamiento
 S3 - Pulsador reset bloqueo
 S4 - Flusostato sanitario
 S5 - Presostato de la instalación
 S6 - Presostato humos
 S20 - Termostato ambiente (accesorio)
 S21 - Pulsador incremento  

temperatura agua sanitaria
 S22 - Pulsador decremento  

temperatura agua sanitaria

 S23 - Pulsador incremento  
temperatura calefacción

 S24 - Pulsador decremento  
temperatura calefacción

 T1 - Alimentador de baja tensión
 T2 - Transformador encendido
 U1 - Estabilizador interno al conec-

tor de la válvula de gas 
   (existe solo en las válvulas 
   de gas Honeywell)
 X40 - Puente termostato ambiente
 Y1 - Válvula de gas
 Y2 - Modulador de válvula de gas

 1 - Interfaz usuario
 2 - Nota.: La interfaz usuario se 

encuentra en el lado de las 
soldaduras de la tarjeta de la 
caldera

 3 - Alimentación 230 Vac 50Hz
 4 - Azul
 5 - Marrón
 6 - Amarillo / Verde
 7 - Negro
 8 - (sanitario)
 9 - (calentamiento)
 10 - Gris
 11 - Blanco
 12 - Rojo
 13 - Verde
 14 - Unidad acumulador (opcional)

La caldera está preparada para la aplicación de 
termostato ambiente (S20), cronotermóstato 
ambiente On/Off, reloj de programación o de un 
Mando RemotoV2 (CARV2). Conectar los bornes 
40 - 41 eliminando el puente X40 prestando 
atención a no invertir la polaridad en el caso de 
instalación del CARV2.

Unidad acumulador: la caldera está preparada 
para la aplicación de una posible unidad acumu-
lador, la cual se debe conectar a los bornes 36 - 37 
de la placa de bornes bipolar colocada dentro del 
panel de la caldera, eliminándo la resistencia R8.

El conectaro X3 está presente en la caldera pero 
debe estar conectado sólo si se encuentra en la 
unidad calentador.

El conectaro X8 se usa para la conexión del pal-
mare Virgilio en la operación de actualización 
del software del micorprocesador.

3.3 PROBLEMAS POSIBLES Y SUS 
CAUSAS.

N.: el mantenimiento debe ser efectuado por un 
técnico autorizado (por ejemplo el Servicio de 
Asistencia Técnica Immergas).

- Olor a gas. Debido a pérdidas de las tuberías 
en el circuito de gas. Es necesario controlar la 
estanqueidad del circuito de transporte de gas.

- El ventilador funciona pero el encendido no 
se transmite a la rampa del quemador. Puede 
suceder que el ventilador arranque pero el 
presostato humos de seguridad no conmute el 
contacto. Es necesario controlar:

1) que el conducto de aspiración-descarga no 
sea demasiado largo (mayor de lo permitido).

2) que el conducto de aspiración-descarga no 
esté obstruido parcialmente (en la parte de 
descarga o en la de aspiración).

3) que el diafragma ubicado en la descarga de 
humos, sea adecuado a las dimensiones de 
los conductos de aspiración-descarga.

4) que la cámara estanca sea completamente 
hermética.

5) que la tensión de alimentación del ventilador 
no sea inferior a 196 V.

- Combustión irregular (llama roja o amarilla). 
Puede ser debido a: quemador sucio, bloque 
laminar obstruido, terminal de aspiración-de-
scarga 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 se-
guridad por sobretemperatura. Puede deberse 
a falta de presión de agua en la caldera, a poca 
circulación en la instalación de calefacción, a 
que el circulador esté bloqueado o a una ano-
malía en la tarjeta de regulación de la caldera. 
Controle con el manómetro que la presión de 
la instalación se mantenga dentro de los límites 
establecidos. Comprobar que los grifos de los 
radiadores no estén todos cerrados.

- Presencia de aire dentro de la instalación. 
Comprobar que la caperuza del purgador de 
aire se abra bien (Fig. 1-30). 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 de encendido (ver Apdo. 2.5 y 1.4, 
conexión eléctrica).
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3.2 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА.

Условные обозначения:
 B1 - Зонд подачи
 B2 - Зонд ГВС (опция)
 B4 - Внешний датчик
 CARV2 - Дистанционное Управление Друг Версия 2 (опция)
 DS1 - Дисплей
 E3 - Свечи зажигания и свечи-детекторы
 E4 - Предохранительный термостат
 F1 - Линейный предохранитель
 M1 - Циркуляционный насос бойлера
 M20 - Вентилятор
 M30 - Трехходовой клапан (отключён) (опция)

 R8 - Нагревательный элемент отключение 
функции водонагревателя

 S2 - Переключатель функционирования
 S3 - Кнопка сброса блокирования
 S4 - Регулятор потока ГВС
 S5 - Реле давления установки
 S6 - Реле давления дымов
 S20 - Термостат помещения (опция)
 S21 - Кнопка увеличения температуры ГВС
 S22 - Кнопка уменьшения температуры ГВС
 S23 - Кнопка увеличения температуры 

отопления

 S24 - Кнопка уменьшения 
температуры отопления

 T1 - Питание низкого напряжения
 T2 - Трансформатор включения
 U1 - Внутренний выпрямитель к 

подключению газового клапана 
(имеется только на газовых 
клапанах Honeywell) 

 X40 - Перемычка термостата 
помещения

 Y1 - Газовый клапан
 Y2 - Модулятор газового клапана

 1 - Интерфейс пользователя
 2 - Примечание: Интерфейс 

пользователя находиться сбоку 
от сварки электронного блока 
бойлера

 3 - Питание 230 В 50 Гц
 4 - Синий
 5 - Коричневый
 6 -  Жёлтый / Зелёный
 7 - Чёрный
 8 - (ГВС)
 9 - (отопление)
 10 - Серый
 11 - Белый
 12 - Красный
 13 - Зелёный
 14 - Водонагреватель (опция)

Бойлер предусмотрен для подключения термоста-
та помещения (S20), хронотермостата помещения 
Вкл/Выкл., часов-программирующего устройства 
или Дистанционного Цифрового Управления 
AmicoV2 (CARV2). Подключить клеммы 40 - 41 
удаляя перемычку X40, будьте осторожны, не 
перепутайте полярность при установке CARV2.

Прибор водонагревателя:  к  бойлеру 
может быть подключён водонагреватель, 
который подключается через клеммы 36-37 
двухполюсной клеммной коробки, которая 
находится внутри приборной панели, удаляя 
нагревательный элемент R8.

На бойлере существует разъём X3, но 
он должен быть подключён, только есть 
присутствует водонагреватель.

Разъём X8 используется для подключения нала-
донника Virgilio для обновления программного 
обеспечения микропроцессора.

3.3 ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ 
ПРИЧИНЫ.

Примечание: техобслуживание должно быть про-
изведено квалифицированным персоналом (на-
пример, Авторизированной Сервисной Службой 
компании Immergas).

- Запах газа. Имеется утечка газовой магистрали. 
Необходимо проверить герметичность газоснаб-
жения.

- Вентилятор работает, но не производится вклю-
чение на рампе горелки. Вентилятор может за-
пускаться, но предохранительное реле давления 
воздуха, не производит контакт. Необходимо 
проверить:

1) что канал всасывания/дымоудаления не 
слишком длинный (свыше установленного 
размера).

2) что канал всасывания/дымоудаления не заго-
рожен частично (как со стороны всасывания, 
так и со стороны дымоудаления).

3) что диафрагма, расположенныа на выходе ды-
мов, соотвесвтуед длине каналов всасывания/
дымоудаления.

4) что герметичная камера герметизированна.
5) что напряжение электропитания к вентилято-

рору не ниже 196 В.
- Нерегулярное горение (красное или жёлтое 

пламя). Может быть вызвано следующим: го-
релка загрязнена, загорожен блок оребрения, 
вывод всасывания/дымоудаления неправильно 
установлен. Произвести очистку вышеуказан-
ных компонентов и проверить правильную 
установку вывода.

- Частое срабатывание предохранительного тер-
мостата перегрева. Может зависить от низкого 
давления воды в бойлере, недостаточной цирку-
ляции в системе отопления, от блокированного 
циркуляционного насоса или от неполадки на 
электроном блоке регулирования бойлера. 
Проверить с помощью манометра, что давление 
на установке находиться в установленном диа-
пазоне. Проверить, что клапаны радиаторов не 
закрыты.

- Наличие воздуха в установке. Проверить, что 
открыта заглушка клапана, для стравливания 
воздуха (Илл. 1-30). Проверить, что давление 
установки и давление предварительной нагрузки 
расширительного бака, находиться в установлен-
ных пределах, клапан предварительной нагрузки 
расширтельного бака должен равняться 1,0 бар, 
давление установки должно находиться в диа-
пазоне от 1 и до 1,2 бар.

- Блокирования запуска смотреть параг. 2.5 и 1.4 
(электрическое подключение).

3.2 WIRING DIAGRAM.

The boiler is designed for application of a room 
thermostat (S20), an On/Off room chrono-
thermostat, a program timer or a Comando 
Amico Remoto remote controlV2 (CARV2). 
Connect to clamps 40 - 41 eliminating the jumper 
X40, paying attention not to invert the polarity if 
the CARV2 is installed.

Cylinder unit: the boiler is prepared for the ap-
plication of a storage tank unit, which must be 
connected to clamps 36 and 37 of the bipolar 
terminal board positioned under the sealed 
chamber, eliminating resistance R8.

The connector X3 is present in the boiler but 
must be connected only if the storage tank unit 
is present.

The connector X8 is used for the connection 
of the Virgilio Palmtop in the microprocessor 
software updating operation.

3.3 TROUBLESHOOTING
N.B.: maintenance interventions must be carried 
out by a qualified technician (e.g. Immergas 
After-Sales Technical Assistance Service).

- Smell of gas. Caused by leakage from gas circuit 
pipelines. Check sealing efficiency of gas intake 
circuit.

- The fan works but ignition discharge does not 
occur on the burner ramp. The fan may start 
but the safety air pressure switch does not 
switch the contact over. Make sure:

1) the intake-exhaust duct is not too long (over 
allowed length).

2) the intake-exhaust pipe is not partially 
blocked (on the exhaust or intake side).

3) the diaphragm of the fume exhaust is 
adequate for the length of the intake-exhaust 
duct.

4) that the sealed chamber is kept in good 
conditions.

5) the fan power supply voltage is not less than 
196 V.

- Irregular combustion (red or yellow flame). 
Can be caused by: dirty burner, incorrect 
combustion parameters, intake - exhaust 
terminal not correctly installed. Clean 
the above components and ensure correct 
installation of the terminal.

- Frequent activation of the temperature 
overload thermostat. It can depend on reduced 
water pressure in the boiler, little circulation 
in the heating system, the blocked pump or 
an anomaly of the boiler P.C.B. Check on the 
manometer that the system pressure is within 
established limits. Check that radiator valves 
are not all closed.

- Presence of air in the system. Check opening of 
the special air vent valve cap (Fig. 1-30). Make 
sure the system pressure and expansion vessel 
factory-set pressure values are within the set 
limits; the factory-set value for the expansion 
vessel must be 1.0 bar, and system pressure 
between 1 and 1.2 bar.

- Ignition block see par. 2.5 and 1.4 (electric 
connection).

Key:
 B1 - Flow probe
 B2 - Domestic hot water probe (optional)
 B4 - External probe
 CARV2 - Comando Amico Remoto remote control  

Version 2 (optional)
 DS1 - Display
 E3 - Ignition and detection electrodes
 E4 - Safety thermostat
 F1 - Phase fuse
 M1 - Boiler pump
 M20 - Fan
 M30 - Three-way valve (disconnected) (optional)

 R8 - Storage tank resistance
 S2 - Selector switch functioning
 S3 - Reset block keys
 S4 - Domestic hot water flow switch
 S5 - System pressure switch
 S6 - Flue gas pressure switch
 S20 - Room thermostat (optional)
 S21 - Domestic hot water temperature 

increase key
 S22 - Domestic hot water temperature 

reduce key
 S23 - Heating temperature increase key
 S24 - Heating temperature reduce key

 T1 - Low voltage feeder
 T2 - Switch-on transformer
 U1 - Rectifier inside the gas valve 

connector (Only available on 
Honeywell gas valves)

 X40 - Room thermostat jumper
 Y1 - Gas valve
 Y2 - Gas valve modulator

 1 - User interface
 2 - N.B.: The user interface is on 

the welding side of the boiler 
board

 3  - 230 Vac 50Hz power supply
 4  - Blue
 5 - Brown
 6  - Yellow/Green
 7 - Black
 8 - (DHW)
 9 - (central heating)
 10 - Grey
 11  - White
 12  - Red
 13 - Green
 14 - Storage tank unit (optional)
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3.4 ІНФОРМАЦІЙНЕ МЕНЮ
Шляхом натискання кнопок (3 і 4) протягом 
5 секунд активувати "Меню інформації", який 
дозволяє відображати деякі параметри ро-
боти котла. Для прокручування параметрів, 
натисніть кнопки (3 і 4), щоб вийти з меню, 
натисніть кнопку ще раз (3 і 4) протягом 5 
секунд або натисніть кнопку (2) протягом 5 
секунд або почекати 60 секунд.

Список параметрів.

N° 
параметри Опис

d1 Виводить сигнал полум’я (uA)

d2

Виводить миттєву температу ру у 
прямій лінії системи опа лення на 
виході з первинного теплооб-
мінника

d3
Виводить значення миттєвої 
температури на виході теплооб-
мінника санітарної системи ГПВ

d4
Виводить значення, задане для 
комплекту опалення (в разі на-
явності пристрою ДК)

d5
Виводить значення, задане для 
комплекту ГВП (в разі наявності 
пристрою ДК)

d6

Відображення температури пові-
тря зовні
(якщо є датчик температури зо-
внішнього повітря)
Якщо температура нижче нуля, 
то значення відображається в 
режимі блимання.

3.5 ПРОГРАМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННІ 
ДОШКИ

Котел підготовлений для можливого програ-
мування деяких параметрів роботи. Змінюю-
чи ці параметри, як описано нижче, з'явиться 
можливість адаптувати котел у відповідності 
з вашими індивідуальними потребами.

Щоб дістатися до режиму програмування, 
необхідно:
- одночасно натиснути кнопки (1) і (2) про-

тягом 8 секунд; 
- Вибрати за допомогою кнопок (3) і (4) па-

раметр, який ви хочете змінити в наступній 
таблиці:

Список  
параметри Опис

P1 Режим котла (НЕ ВИКОРИСТО-
ВУВАТИ)

P2 Підсвічування дисплею

P3
Термостат ГВП (при під’єднанні 
котла до блоку зовнішнього 
водонагрівача)

P4 Мінімальна потужність роз-
палювання

P5 Максимальна потужність 
опалення

P6 Таймер увімкнення опа- лення

P7 Таймер поступового опа- лення

P8
Затримка увімкнення опалення 
на запит від кімнатного термо-
стату і пристрою ДК

P9 Режим сонячних батарей

- змінити відповідне значення, використову-

ючи наступні таблиці, за допомогою кнопок 
(5) і (6);

- Підтвердіть значення, натиснувши на кноп-
ку перезавантаження (1) протягом 3 секунд; 
натисніть на кнопки (3) і (4) для виходу з 
функції без збереження змін.

 ПРИМІТКА: після певного періоду часу, 
не торкаючись будь-якої кнопки, операція 
автоматично скасовується.

Режим котла. Визначає, чи котел працює в 
миттєвому режимі, або в режимі накопи-
чення.

Режим котла (P1)

Діапазон задаваних значень
Стан-

дартна 
настройка

0 - котел з миттєвим режимом
1 - котел з режимом на- копи-
чення

1

Підсвічування дисплею. Визначає режим 
підсвічування дисплея.

Підсвічування дисплея (P2)

Діапазон задаваних значень
Стан-

дартна 
настройка

0 - Off - виключено 
1 - Auto - автоматично
2 - On - включено

1

- Off (виключено): дисплеї завжди підсвічу-
ється з низькою інтенсивністю.

- Автоматично: дисплеї загоряється під час 
використання і зникає після 15 секунд без-
діяльності; в разі несправності, дисплей 
працює в миготливому режимі.

- On (включено): дисплеї завжди підсвічу-
ється з високою інтенсивністю.

Термостат ГВП. Якщо термостат встановле-
ний на «Isteresi 1» (Гістерезис 1), увімкнення 
котла на нагрів гарячої сантехнічної води 
відбувається при зменшенні температури 
у водонагрівачі на 3°C відносно до заданої 
температури; якщо термостат встановлений 
на «Isteresi 2» (Гістерезис 2), увімкнення 
відбувається при зменшенні температури у 
водонагрівачі на 10°C відносно до заданої 
температури.

Термостат ГВП (P3)

Діапазон задаваних  
значень

Стандартна 
настройка

0 = Isteresi 1 (стандартна 
настройка)
1 - Isteresi 2

0

Потужність опалення. Котел обладнаний 

електронним модулем, який адаптує по-
тужність котла до фактично потрібної тем-
ператури в приміщенні. Тоді котел працює 
нормально в змінному полі тиску газу між 
мінімальною і максимальною потужністю 
опалення, в залежності від теплового наван-
таження приладу.

ПРИМІТКА: котел виготовлений і відкалі-
брований у фазі нагрівання до номінальної 
потужності. Але це займає близько 10 хви-
лин - щоб дійти до номінальної потужності 
нагріву, яку можна регулювати, вибравши 
параметр (P5).

ПРИМІТКА: вибір параметру "Мінімальна 
потужність опалення " та "Максимальна 
потужність опалення", при запиті на об-
ігрів, дозволяє включення котла і живлення 
модулятора з струмом, рівним виставленому 
значенню.

Мінімальна потужність опалення (P4)

Діапазон задаваних значень
Стан-

дартна 
настройка

0 - 63 %

Задані 
згідно до 

заводських 
випробу- 

вань

Максимальна потужність опалення (P5)

Діапазон задаваних значень
Стан-

дартна 
настройка

0 - 99 % 99

Таймер увімкнення опалення. Котел осна-
щений електронним таймером, який запо-
бігає занадто часті включення пальника у 
фазі нагріву. 

Таймер увімкнення опалення (P6)

Діапазон задаваних значень
Стан-

дартна 
настройка

0 - 20 (0 - 10 хвилин)  
(01 дорівнює 30 секундам)

6
(3’)

Терміни рампи (ступенів) поступового 
опалення. Котел при запалюванні виконує 
рампи (ступені) запалювання для забезпечен-
ня максимальної встановленої потужності.

Таймер поступового опалення (P7)

Діапазон задаваних значень Параметр

0 - 28 (0 - 14 хвилин)
(01 дорівнює 30 секундам)

28
(14’)

Затримка увімкнення опалення на запит 

3.4 ІНФОРМАЦІЙНЕ МЕНЮ
Шляхом натискання кнопок (3 і 4) протягом 
5 секунд активувати "Меню інформації", який 
дозволяє відображати деякі параметри ро-
боти котла. Для прокручування параметрів, 
натисніть кнопки (3 і 4), щоб вийти з меню, 
натисніть кнопку ще раз (3 і 4) протягом 5 
секунд або натисніть кнопку (2) протягом 5 
секунд або почекати 60 секунд.

Список параметрів.

N° 
параметри Опис

d1 Виводить сигнал полум’я (uA)

d2

Виводить миттєву температу ру у 
прямій лінії системи опа лення на 
виході з первинного теплооб-
мінника

d3
Виводить значення миттєвої 
температури на виході теплооб-
мінника санітарної системи ГПВ

d4
Виводить значення, задане для 
комплекту опалення (в разі на-
явності пристрою ДК)

d5
Виводить значення, задане для 
комплекту ГВП (в разі наявності 
пристрою ДК)

d6

Відображення температури пові-
тря зовні
(якщо є датчик температури зо-
внішнього повітря)
Якщо температура нижче нуля, 
то значення відображається в 
режимі блимання.

3.5 ПРОГРАМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННІ 
ДОШКИ

Котел підготовлений для можливого програ-
мування деяких параметрів роботи. Змінюю-
чи ці параметри, як описано нижче, з'явиться 
можливість адаптувати котел у відповідності 
з вашими індивідуальними потребами.

Щоб дістатися до режиму програмування, 
необхідно:
- одночасно натиснути кнопки (1) і (2) про-

тягом 8 секунд; 
- Вибрати за допомогою кнопок (3) і (4) па-

раметр, який ви хочете змінити в наступній 
таблиці:

Список  
параметри Опис

P1 Режим котла (НЕ ВИКОРИСТО-
ВУВАТИ)

P2 Підсвічування дисплею

P3
Термостат ГВП (при під’єднанні 
котла до блоку зовнішнього 
водонагрівача)

P4 Мінімальна потужність роз-
палювання

P5 Максимальна потужність 
опалення

P6 Таймер увімкнення опа- лення

P7 Таймер поступового опа- лення

P8
Затримка увімкнення опалення 
на запит від кімнатного термо-
стату і пристрою ДК

P9 Режим сонячних батарей

- змінити відповідне значення, використову-

ючи наступні таблиці, за допомогою кнопок 
(5) і (6);

- Підтвердіть значення, натиснувши на кноп-
ку перезавантаження (1) протягом 3 секунд; 
натисніть на кнопки (3) і (4) для виходу з 
функції без збереження змін.

 ПРИМІТКА: після певного періоду часу, 
не торкаючись будь-якої кнопки, операція 
автоматично скасовується.

Режим котла. Визначає, чи котел працює в 
миттєвому режимі, або в режимі накопи-
чення.

Режим котла (P1)

Діапазон задаваних значень
Стан-

дартна 
настройка

0 - котел з миттєвим режимом
1 - котел з режимом на- копи-
чення

1

Підсвічування дисплею. Визначає режим 
підсвічування дисплея.

Підсвічування дисплея (P2)

Діапазон задаваних значень
Стан-

дартна 
настройка

0 - Off - виключено 
1 - Auto - автоматично
2 - On - включено

1

- Off (виключено): дисплеї завжди підсвічу-
ється з низькою інтенсивністю.

- Автоматично: дисплеї загоряється під час 
використання і зникає після 15 секунд без-
діяльності; в разі несправності, дисплей 
працює в миготливому режимі.

- On (включено): дисплеї завжди підсвічу-
ється з високою інтенсивністю.

Термостат ГВП. Якщо термостат встановле-
ний на «Isteresi 1» (Гістерезис 1), увімкнення 
котла на нагрів гарячої сантехнічної води 
відбувається при зменшенні температури 
у водонагрівачі на 3°C відносно до заданої 
температури; якщо термостат встановлений 
на «Isteresi 2» (Гістерезис 2), увімкнення 
відбувається при зменшенні температури у 
водонагрівачі на 10°C відносно до заданої 
температури.

Термостат ГВП (P3)

Діапазон задаваних  
значень

Стандартна 
настройка

0 = Isteresi 1 (стандартна 
настройка)
1 - Isteresi 2

0

Потужність опалення. Котел обладнаний 

електронним модулем, який адаптує по-
тужність котла до фактично потрібної тем-
ператури в приміщенні. Тоді котел працює 
нормально в змінному полі тиску газу між 
мінімальною і максимальною потужністю 
опалення, в залежності від теплового наван-
таження приладу.

ПРИМІТКА: котел виготовлений і відкалі-
брований у фазі нагрівання до номінальної 
потужності. Але це займає близько 10 хви-
лин - щоб дійти до номінальної потужності 
нагріву, яку можна регулювати, вибравши 
параметр (P5).

ПРИМІТКА: вибір параметру "Мінімальна 
потужність опалення " та "Максимальна 
потужність опалення", при запиті на об-
ігрів, дозволяє включення котла і живлення 
модулятора з струмом, рівним виставленому 
значенню.

Мінімальна потужність опалення (P4)

Діапазон задаваних значень
Стан-

дартна 
настройка

0 - 63 %

Задані 
згідно до 

заводських 
випробу- 

вань

Максимальна потужність опалення (P5)

Діапазон задаваних значень
Стан-

дартна 
настройка

0 - 99 % 99

Таймер увімкнення опалення. Котел осна-
щений електронним таймером, який запо-
бігає занадто часті включення пальника у 
фазі нагріву. 

Таймер увімкнення опалення (P6)

Діапазон задаваних значень
Стан-

дартна 
настройка

0 - 20 (0 - 10 хвилин)  
(01 дорівнює 30 секундам)

6
(3’)

Терміни рампи (ступенів) поступового 
опалення. Котел при запалюванні виконує 
рампи (ступені) запалювання для забезпечен-
ня максимальної встановленої потужності.

Таймер поступового опалення (P7)

Діапазон задаваних значень Параметр

0 - 28 (0 - 14 хвилин)
(01 дорівнює 30 секундам)

28
(14’)

Затримка увімкнення опалення на запит 
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3.4 BILGILER MENÜSÜ.
(3 ve 4) numaralı düğmelere 5 saniye basıldığında 
kombinin bazı çalışma parametrelerinin 
görüntülenmesini sağlayan "Bilgiler menüsü" 
açılır. Parametrelerde ilerlemek için (3 ve 4) 
numaralı düğmelere basın; menüden çıkmak 
için tekrar (3 ve 4) numaralı düğmelere veya 
(2) numaralı düğmeye 5 saniye basın veya 60 
saniye bekleyin.

Parametreler listesi.

Parametre 
no Tanımlama

d1 Alev sinyalini görüntüler (uA)

d2
Birinci devre ısı eşanjöründen 
çıkan anlık gidiş sıcaklığını 
görüntüler

d3 Kullanma suyu ısı eşanjöründen 
çıkan anlık sıcaklığı görüntüler

d4
Isıtma seti için ayarlanan değeri 
görüntüler (eğer bir uzaktan 
kumanda mevcutsa)

d5

Kullanma suyu seti için 
ayarlanan değeri görüntüler 
(eğer bir uzaktan kumanda 
mevcutsa)

d6

Dış hava sıcaklığını gösterir
(dış hava sensörü varsa)
Sıcaklığın sıfırın altına inmesi 
halinde değer yanıp söner 
şekilde görüntülenir.

3.5 ELEKTRONIK KART 
PROGRAMLAMA

Kombi bazı  ça l ışma parametreler inin 
olası programlamaları için hazırlanmıştır. 
Bu parametreleri takiben belirtilen işlemler 
vasıtasıyla değiştirmek suretiyle kombiyi özel 
gereksinimlerinize uyarlamak mümkün olacaktır.

Programlama aşamasına geçiş için aşağıda 
belirtilen şekilde ilerleyin:

- (1) ve (2) numaralı düğmelere yaklaşık 8 saniye 
süreyle aynı anda basın;

- (3) ve (4) numaralı düğmelerle aşağıdaki 
tabloda yer alan değişiklik yapılmak istenen 
parametreyi seçin:

Parametreler 
listesi Tanımlama

P1 Kombi çalışma modu 
(KULLANMAYIN)

P2 Ekran aydınlatması

P3
Kullanım suyu termostatı 
(kombi bir dış kazan ünitesine 
bağlandığında)

P4 Asgari ısıtma gücü

P5 Azami ısıtma gücü

P6 Isıtma ateşleme zamanlayıcısı

P7 Isınma rampa zamanlayıcı

P8

Oda termostatı ve uzaktan 
kumandadan gelen talep 
üzerine kalorifer ateşleme 
gecikmesi

P9 Güneş modu

- Aşağıdaki tabloda belir t i len değerler 
çerçevesinde arzulanan değeri (5) ve (6) 
numaralı düğmeler vasıtasıyla değiştirin;

- Yaklaşık 3 saniye süreyle (1) numaralı Reset 
düğmesine basmak suretiyle ayarlanan değeri 
onaylayın; (3) ve (4) numaralı düğmelere 
aynı anda basıldığında, yapılan değişiklik 
kaydedilmeden fonksiyondan çıkılır.

 Not: hiç bir düğmeye basılmadan geçen belli 
bir süre sonunda işlem otomatik olarak iptal 
olur.

Kombi modu. Kombinin anlık veya biriktirmeli 
modda çalışıp çalışmadığını belirler.

Kombi modu (P1)

Ayarlanabilir değerler aralığı Standart 
ayar

0 - Anlık kombi
1 - Biriktirmeli kombi 1

Ekran aydınlatması. Ekranın aydınlatma 
modunu belirler.

Ekran aydınlatması (P2)

Ayarlanabilir değerler aralığı Standart 
ayar

0 - Off 
1 - Otomatik
2 - On

1

- Off: ekran daima düşük yoğunlukta aydınlıktır.
- Otomatik: ekran kullanım sırasında aydınlanır 

ve 15 dakika kullanılmadan geçen süre ardında 
zayıflar, anormallik durumunda ekran yanıp 
söner şekilde çalışır.

- On: ekran daima yüksek yoğunlukta aydınlıktır.

Kullanım suyu termostatı. Kullanma suyunun 
ısıtılması için yakıldığında “Gecikme 1” de 
termostatta programlandığında kazan içinde 
bulunan suyun ısısının önceden ayarlanmış 
sıcaklıktan 3°C düştüğü görülür, “Gecikme 2” 
ise ateşlendiğinden ısıtıcıda bulunan suyun 
sıcaklığı önceden ayarlanmış ısıya göre 10°C 
daha az olacaktır.

Kullanım suyu termostatı (P3)

Ayarlanabilir değerler aralığı Seri ayar

0 - Gecikme 1 (Seri ayar)
1 - Gecikme 2 0

Isıtma gücü.  Kombi,  kombinin kuvvet 
kapasitesini evin efektif ısı taleplerine göre 
ayarlayan elektronik modülasyon sistemi ile 
donatılmıştır. Böylelikle kombi,işlemekte olan 
tesisatın termik yükünün azami ve asgari ısıtma 
güçleri arasına dahil bir değişken gaz basınçları 
sahasında normal olarak çalışır.

Not: kombi çalışma esnasında nominal değerde 
ısıtma için üretilerek, kalibre edilmiştir. (P5) 
parametresi seçilerek değiştirilebilen nominal 
ısı gücüne ulaşmak için yaklaşık 10 dakika 
gerekmektedir.

Not: asgari ısıtma gücü” ve “Azami ısıtma gücü” 
parametrelerinin seçimi, ısıtma talebi varsa, 
kombiyi ateşlemeye ve modülatörü ayarlanmış 
ilgili değere denk bir akım ile beslemeye izin 
verir.

Asgari ısıtma gücü (P4)

Ayarlanabilir değerler aralığı Standart 
ayar

0 - 63 %

Fabrikada 
yapılan 
testlere 

göre 
ayarlanır

Azami ısıtma gücü (P5)

Ayarlanabilir değerler aralığı Standart 
ayar

0 - 99 % 99

Kalorifer ateşleme zaman ayarları. Kombi, 
kalorifer modunda brülörün çok sık ateşleme 
yapmasını engellemek amacıyla elektronik 
zamanlayıcı ile donatılmıştır. 

Isıtma ateşleme zamanlayıcısı (P6)

Ayarlanabilir değerler aralığı Standart 
ayar

0 - 20 (0 - 10 dakika)  
(01 değeri 30 saniyeye denk 
gelir)

6
(3’)

Isıtma rampa zamanlayıcısı.  Ateşleme 
aşamasındaki kombi ayarlanan azami kuvvete 
ulaşmak için bir ateşleme rampası gerçekleştirir.

Isınma rampası zamanlayıcısı (P7)

Ayarlanabilir değerler aralığı Parametre

0 - 28 (0 - 14 dakika)
(01 değeri 30 saniyeye denk 
gelir)

28
(14’)
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3.4 MENÚ INFORMACIONES.
Mediante la presión de los pulsantes (3 y 4) du-
rante 5 segundos se activa el “Menú de informa-
ciones” que permite la visualización de algunos 
parámetros de funcionameinto de la caldera. Para 
moverse por los diferentes parámetros (3 y 4), 
apra salir del manú apretar nuevamente los boto-
nes (3 y 4) durante 5 segundos o apretar el botón 
(2) durante 5 segundos o esperar 60 segundos.

Lista de parámetros.

N.° 
parámetro Descripción

d1 Visualiza la señal de llama (uA)

d2

Visualiza la temperatura de 
ida en calefacción instantánea 
en salida del intercambiador 
primario

d3
Visualiza la temperatura 
instantánea en salida del inter-
cambiador sanitario

d4

Visualiza el valor configurado 
para el set de calefacción (en 
caso de presencia de un mando 
remoto)

d5
Visualiza el valor configurado 
para el set sanitario (en caso de 
presencia de un mando remoto)

d6

Visualiza la temperatura am-
biente externa
(si está presente la sonda 
externa)
En caso de temperatura bajo 
cero, el valor parpadea.

3.5 PROGRAMACIÓN DE LA TARJETA 
ELECTRÓNICA.

La caldera está preparada para programar 
algunos parámetros de funcionamiento. Modi-
ficando estos parámetros, según las siguientes 
explicaciones, será posible adaptar la caldera a 
requerimientos específicos.

Para acceder a la fase de programación hacer 
los siguiente:

- presionar contemporáneamente durante 8 
segundos aproximadamente los pulsadores (1) 
y (2);

- seleccionar mediante los pulsadores (3) y (4) el 
parámetro que quiere modificar indicado en la 
siguiente tabla:

Lista  
parámetros Descripción

P1 Modo caldera (NO USAR)

P2 Iluminación pantalla

P3
Termostato sanitario (cuando 
la caldera está conectada a una 
unidad acumulador externa)

P4 Potencia mínima de calefacción

P5 Potencia máxima de calefacción

P6 Temporizador de encendidos 
calefacción

P7 Temporizador rampa calefacción

P8

Retardo programado del encen-
dido de calefacción respecto a ór-
denes emitidas por el Termostato 
ambiente y el mando remoto.

P9 Modo solar

- modificar el valor correspondiente consultando 
las tablas siguientes mediante los pulsadores (5) 
y (6);

- confirmar el valor programado presionando el 
pulsador de Reset (1) por 3 segundos aproxima-
damente; presionando contemporáneamente 
los pulsadores (3) y (4) - se sale de la función 
sin memorizar las modificaciones realizadas.

 N.: la operación se anula automáticamente 
después de un período de tiempo sin tocar 
ningún pulsador.

Modo caldera. Establece si la caldera funciona 
en modo instantáneo o acumulación.

Modo caldera (P1)

Rango de valores programables Configura-
ción de serie

0 - Caldera instantánea
1 - Caldera de acumulación 1

Iluminación pantalla. Establece el modo de 
iluminación de la pantalla.

Iluminación pantalla (P2)

Rango de valores programables Configura-
ción de serie

0 - Off 
1 - Auto
2 - On

1

- Off: la pantalla está siempre iluminada con baja 
intensidad

- Auto: la pantalla se ilumina durante el uso y 
se baja tras 15 segundos sin actividad, en caso 
de anomalías la pantalla funciona en modo 
intermitente.

- On: la pantalla está siempre iluminada con alta 
intensidad.

Termostato sanitario. Con la configuración del 
termostato en “Histeresis 1” el encendido de la 
caldera para el calentamiento del agua caliente 
sanitaria se lleva a cabo cuando el agua contenida 
en la caldera baja de 3ºC respecto a la tempera-
tura programada, mientras en “Histeresis 2” el 
encendido sucede cuando el agua contenida en 
la caldera baja de 10ºC respecto a la temperatura 
programada.

Termostato sanitario (P3)

Rango de valores progra-
mables

Configura-
ción de serie

0 = Histeresis 1 (Configura-
ción de serie)
1 - Histeresis 2

0

Potencia de calefacción. La caldera dispone de 
modulación electrónica, que regula la potencia de 
la caldera en función de las necesidades térmicas 
reales de los ambientes. Por lo tanto, la caldera 
normalmente trabaja con un campo de presiones 
de gas que varía desde la potencia mínima a la 
potencia máxima de calefacción en función de 
la carga térmica de la instalación.

N.: la caldera está fabricada y calibrada con la fase 
de calefacción a la potencia nominal. Se necesitan 
10 minutos aproximadamente para alcanzar la 
potencia nominal de calefacción, que puede ser 
modificada seleccionando el parámetro (P5).

N.: la selección de los parámetros de “Potencia 
mínima de calefacción” y “Potencia máxima 
de calefacción”, en presencia de solicitud de 
calefacción, permite el encendido de la caldera 
y la alimentación del modulador con corrientes 
iguales al respectivo valor programado.

Potencia mínima de calefacción (P4)

Rango de valores programables Configura-
ción de serie

0 - 63 %

Configu-
rado la 

segunda 
prueba de 

fábrica

Potencia máxima de calefacción (P5)

Rango de valores programables Configura-
ción de serie

0 - 99 % 99

Temporizador de encendidos calefacción. La 
caldera dispone de un temporizador electróni-
co que impide que el quemador sea encendido 
demasiado frecuentemente en fase de calefacción 

Temporizador de encendidos calefacción 
(P6)

Rango de valores programables Configura-
ción de serie

0 - 20 (0 - 10 minutos)  
(01 equivale a 30 segundos)

6
(3’)

Temporización rampa calefacción. La caldera 
en fase de encendido efectúa una rampa de 
encendido para llegar a la potencia máxima 
programada

Temporizador rampa calefacción (P7)

Rango de valores programables Parámetro

0 - 28 (0 - 14 minutos)
(01 equivale a 30 segundos)

28
(14’)
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3.4 МЕНЮ ИНФОРМАЦИИ.
Нажимая на кнопки (3 и 4) в течении 5 секунд, 
активизируется “Информационное меню” через 
которое, можно просмотреть некоторые рабочие 
параметры бойлера. Для просмотра различных 
параметров, нажать на кнопки (3 и 4), чтобы выйти 
из меню, вновь нажать на кнопки (3 и 4) в течении 
5 секунд, затем вновь нажать кнопку (2) в течении 
5 секунд, или подождать 60 секунд.

Список параметров.

N° 
параметр Описание

d1 Отображает сигнал пламени (uA)

d2
Отображает мгновенную темпе-
ратуру подачи отопления на вы-
ходе первичного теплообменника

d3
Отображает мгновенную темпе-
ратуру на выходе теплообмен-
ника ГВС

d4

Отображает значение, установ-
ленное в заданных параметрах 
отопления (при наличии удалён-
ного управления)

d5

Отображает значение, установ-
ленное в заданных параметрах 
ГВС (при наличии удалённого 
управления)

d6

Отображает внешнюю темпера-
туру помещения
(при наличии внешнего датчика)
Если температура ниже нуля, 
отображённое значение мигает.

3.5 ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА

На бойлере возможно произвести программиро-
вание некоторых рабочих параметров. Изменяя 
эти параметры согласно нижеприведённым 
указаниям, можно настроить бойлер согласно 
собственным нуждам.

Для доступа к режиму программирование необхо-
димо действовать следующим образом:

- одновременно нажать на 8 секунд кнопки (1) и 
(2);

- выбрать при помощи кнопок (3) и (4) параметр, 
который необходимо изменить, указанный в 
следующей таблице:

Список  
параме-

тров
Описание

P1 Режим бойлера (НЕ ИСПОЛЬ-
ЗОВАТЬ)

P2 Освещение дисплея

P3
Термостат ГВС (когда бойлер 
подключён к внешнему 
водонагревателю)

P4 Минимальная мощность ото-
пления

P5 Максимальная мощность ото-
пления

P6 Таймер включения отопления

P7 Таймер рампы отопления

P8
Задержка включения отопления 
с запроса термостата помеще-
ния и удалённого управления

P9 Солнечный режим

- изменить соответсвующее значение при помощи 
следующих таблиц посредством кнопок (5) и (6);

- подтвердить установленное значение при по-
мощи кнопки Reset (Сброс)(1) приблизительно 
на 3 секунд; при одновременном нажатии кнопок 
(3) и (4) функция закрывается и в память не за-
носятся выполненные изменения.

 Примечание: после определённого периода вре-
мени, когда не затрагивается никакая из кнопок, 
операция автоматически отменяеться.

Режима бойлера. Устанавливает режим работы 
бойлера, мгновенный или накопительный.

Режим бойлера (P1)

Диапазон устанавливаемых 
значений

Серийная 
настройка

0 - мгновенный режим произ-
водства ГВС
1 - накопительный режим про-
изводства ГВС

1

Освещение дисплея. Устанавливает режим осве-
щения дисплея.

Освещение дисплея (P2)

Диапазон устанавливаемых 
значений

Серийная 
настройка

0 - Выкл 
1 - Авто
2 - Вкл

1

- Выкл: дисплей постоянно освещён на низкой 
интенсивности

- Авто: дисплей освещается во время использова-
ния и через 15 секунд после последней выпол-
ненной операции, интенсивность понижается, 
при неполадке освещается в мигающем режиме.

- Вкл: дисплей постоянно освещён на высокой 
интенсивности

Термостат ГВС. Когда термостат установлен 
на «Гистерезис 1» бойлер включается 
для производства ГВС, когда вода в 
водонагревателе опускается ниже 3°C от 
установленной температуры, а на «Гистерезис 
2» включение происходит, когда вода в 
водонагревателе опускается ниже 10°C от 
установленной температуры.

Термостат ГВС (P3)

Диапазон 
устанавливаемых 
значений

Серийная 
настройка

0 - Гистерезис 1 (Серийная 
установка)
1 - Гистерезис 2

0

Мощность отопления. Бойлер оснащён электрон-

ным модулированием, который настраивает 
мощность бойлера, для эффективного термиче-
ского запроса помещения. Следовательно, обычно 
бойлер функционирует в изменяемом диапазона 
газового давление, от минимальной до макси-
мальной мощности отопления в зависимости от 
термической нагрузки установки.

Примечание: бойлер выпущен и тарирован на 
этапе отопления на номинальную мощность. Для 
достижения номинальной мощности отопления 
необходимо около 10 минут, значение изменяется 
параметром (Р5).

Примечание: выбор параметров “Минимальная 
мощность отопления” и “Максимальная мощность 
отопления”, при запросе отопления, позволяет 
включение бойлера и питание модулятора током 
равным соответствующему установленному 
значению.

Минимальная Мощность отопления (P4)

Диапазон устанавливаемых 
значений

Серийная 
настройка

0 - 63 %

Устанав-
ливается 
согласно 

заводских 
испыта-
тельных 

работ

Максимальная Мощность отопления (P5)

Диапазон устанавливаемых 
значений

Серийная 
настройка

0 - 99 % 99

Программирование по времени включения 
отопления. Бойлер оснащён электронным реле 
времени, который предотвращает частое зажига-
ние горелки, на фазе отопления. 

Таймер включения отопления (Р6)

Диапазон устанавливаемых 
значений

Серийная 
настройка

0 - 20 (0 - 10 минут)  
(01 равняется 30 секундам)

6
(3’)

Таймер рампы отопления. Во время зажигания 
бойлер выполняет кривую зажигания для дости-
жения максимальной установленной мощности

Таймер рампы отопления (Р7)

Диапазон устанавливаемых 
значений Параметр

0 - 28 (0 - 14 минут)
(01 равняется 30 секундам)

28
(14’)

3.4 INFORMATION MENU.
Pressing the buttons (3 and 4) for 5 seconds, the 
“Information menu” is activated, which allows 
to display some boiler functioning parameters. 
To scroll through the various parameters, press 
(3 and 4), to exit from the menu press buttons 
(3 and 4) again for 5 seconds or press button (2) 
for 5 seconds or wait for 60 seconds.

List of parameters.

N° 
parameter Description

d1 Displays the flame signal (uA)

d2
Displays the primary exchanger 
output instant heating flow 
temperature

d3
Displays the instant output 
temperature from the DHW 
exchanger

d4
Displays the temperature set for 
the central heating set (if remote 
control is present)

d5
Displays the temperature set for 
the DHW set (if remote control 
is present)

d6

Displays the external 
environment temperature
(if the external probe is present)
If the temperature is below zero, 
the value is displayed flashing.

3.5 PROGRAMMING THE P.C.B.
The boiler is prepared for possible programming 
of several operation parameters. By modifying 
these parameters as described below, the boiler 
can be adapted according to specific needs.

To access the programming phase, proceed as 
follows:

- press keys (1) and (2) at the same time for 
approximately 8 seconds;

- Using keys (3) and (4), select the parameter to 
be changed indicated in the following table:

List of  
parame-

ters
Description

P1 Boiler mode (DO NOT USE)

P2 Display lighting

P3
DHW thermostat  
(when the boiler is connected to 
an external cylinder)

P4 Minimum CH output

P5 Maximum CH output

P6 Central heating ignitions timer

P7 Central heating ramp timer

P8
Heating switch-on delay 
request from room thermostat 
and remote control.

P9 Solar mode

- adjust the corresponding value consulting the 
table using buttons (5) and (6);

- confirm the set value pressing the Reset 
button (1) for approximately 3 seconds; by 
pressing keys (3) + and (4) - at the same time 
exit the function without memorising the 
modifications made.

 N.B.: after a period of time, without touching 
any keys, the operation cancels automatically.

Boiler mode. It establishes whether the boiler 
functions in instant or storage mode.

Boiler mode (P1)

Range of values which can 
be set

Standard 
setting

0 - instant boiler
1 - Boiler with storage tank 1

Display lighting. Establishes the display lighting 
mode:

Display lighting (P2)

Range of values which can 
be set

Standard 
setting

0 - Off 
1 - Auto
2 - On

1

- Off: the display is always lit with low intensity.
- Auto: the display lights up during use and 

lowers after 15 seconds of inactivity. In the case 
of anomaly the display flashes.

- On: the display is always lit with high intensity.

DHW thermostat. With the setting of the do-
mestic hot water thermostat on “Hysterisis 1” 
the boiler ignites to heat the domestic hot water 
when the water contained in the storage tank 
unit falls by 3°C with respect to the temperature 
set, while on “Hysterisis 2” ignition takes place 
when the water contained in the storage tank unit 
falls by 10°C with respect to the temperature set.

DHW thermostat (P3)

Range of values which can 
be set

Standard 
setting

0 - Hysteresis 1  
(Standard setting)
1 - Hysteresis 2

0

Heating output. The boiler also has electronic 
modulation that adapts the boiler potentiality 
to the effective heating demand of the house. 
Then the boiler works normally in a variable 
gas pressure field between the minimum heating 
output and the maximum heating output 
depending on the system's heating load.

N.B.: the boiler is produced and calibrated in 
the central heating phase at nominal output. 
Approximately 10 minutes are needed to reach 
the nominal heat output, which can be changed 
using the parameter (P5).

N.B.: the selection of the “Minimum heating 
output” and “Maximum heating output” 
parameters, in the presence of a heating request, 
allows switch-on of the boiler and power supply 
of the modulator with current equal to the value 
of the respective set value.

Minimum central heating output (P4)

Range of values which can 
be set

Standard 
setting

0 - 63 %

Set 
according 
to factory 
inspection

 Maximum heating output (P5)

Range of values which can 
be set

Standard 
setting

0 - 99 % 99

Central heating ignitions timer. The boiler has 
electronic timing, which prevents the burner 
from igniting too often in central heating mode. 

Central heating ignitions timer (P6)

Range of values which can 
be set

Standard 
setting

0 - 20 (0 - 10 minutes)  
(01 equals 30 seconds)

6
(3’)

Central heating ramp timing. In the ignition 
phase, the boiler performs an ignition ramp in 
order to arrive at the set maximum output.

Central heating ramp timer (P7)

Range of values which can 
be set Parameter

0 - 28 (0 - 14 minutes)
(01 equals 30 seconds)

28
(14’)
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Вибір типу газу (G1)

Діапазон задаваних значень
Стан-

дартна 
настройка

nG - Метан
lG - зріджений нафтовий газ (ЗНГ),
Ci - Китай

Однаковий 
з викорис-
товуваним 
типом газу

Потужність розпалення (G2)

Діапазон задаваних значень
Стан-

дартна 
настройка

0 - 70 %

Задані 
згідно до 

заводських 
випробу- 

вань

3.6 КОНВЕРСІЯ КОТЛА В РАЗІ ЗМІНИ 
ГАЗУ.

Там, де необхідно адаптувати пристрій до 
інших типів газу, ніж вказаних на етикетці, 
потрібноі мати комплект з усім необхідним 
для трансформації, яка може бути зроблен 
швидко. замінити сопла основного пальника, 
з увагою вставити між колектором газу і со-
пла спеціальної ущільнювальної шайби, які 
поставляються в комплекті.
Щоб переключитися з одного газу на інший, 
потрібно:
- вимкнути живлення;
- замінити сопла основного пальника аку-

ратно вставити між колектором газу і сопла 
спеціальної ущільнювальної шайби, які 
поставляються в комплекті;

- знову підключити прилад до напруги жив-
лення;

- вибрати за допомогою клавіатури котла па-
раметр "тип газового котла" (G1) і виберіть 
(Ng) у разі постачання метану, або (Lg) у 
разі постачання зрідженого нафтового газу 
(ЗНГ);

- відрегулювати номінальну теплову потуж-
ність котла;

- відрегулювати мінімальну теплову потуж-
ність котла;

- відрегулювати мінімальну теплову потуж-
ність котла у фазі нагрівання;

- відрегулювати (при необхідності) макси-
мальну потужність опалення;

- відрегулювати "перемикач живлення" з тим 
самим значенням "мінімальної теплової по-
тужності";

- запечатати пристрої для регулювання по-
току газу (якщо регулювання змінені);

- По закіченню трансформації прикріпити 
наклейку в комплект для переобладнання 
поруч таблиці даних. В цій таблиці потрібно 
зтерти маркером дані для старого типу газу.

Ці зміни повинні відповідати типу викорис-
товуваного газу, дотримуйтесь інструкцій в 
таблиці (пар. 3.18 / 3.21).

3.7 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 згорян-

ня;
- полум'я пальника не є надмірно високою 

або низькою, і що воно є стабільним (не 
відокремлюється від пальника);

- Індикатори тиску, використані для калібру-
вання повинні бути добре закриті і витоку 
газу в контурі немає.

ПРИМІТКА: всі операції, пов'язані з ко-
ригуванням котлів, повинні проводитися 
кваліфікованим фахівцем (наприклад, 
Служба технічної допомоги Immergas). Ка-
лібрування пальника повинно проводитися 
з диференційним манометром форми "  U", 
або цифровим, з'єднаним з приймачем тиску, 
розташованим на верху герметичної камери 
і силового тиску газу на виході клапана (час-
тина 4 Мал. 3-3), в залежності від величини 
тиску, як показано в таблиці (пар. 3.18 / 3.21) 
для типу газу, на який котел налаштований.

від кімнатного термостату і пристрою ДК. 
Котел настроєний на включення відразу після 
запиту. У разі спеціальних систем (напри-
клад, зональні системи з термостатичними 
моторизованими клапанами і т.д...) може 
бути необхідно запалювання з запізненням.

Затримка увімкнення для опалення на запит 
від кімнатного термостату і пристрою ДК 

(P8)

Діапазон задаваних значень Параметр

0 - 20 (0 - 10 хвилин)
(01 дорівнює 30 секундам)

0
(0’)

Затримка увімкнення для системи ГВП. Ця 
функція не впливає на коректну роботу цієї 
моделі котла.

Режим роботи з сонячними батареями (P9)

Діапазон задаваних значень
Стан-

дартна 
настройка

0 - 20 секунд 0

Вибір типу газу. Налаштування цієї функції 
потрібно для регулювання роботи котла з 
правильним типом газу.

Щоб отримати доступ до цієї настройки 
потрібно зайти в режим програмування і на-
тиснути кнопку (2) на 4 секунди. Для виходу 
натисніть на кнопку (2) на 4 секунди.

Умовні позначення:
 1 - Котушка
 2 - Регулювальний гвинт 

мінімальної потужнос-
ті

 3 - Гайка регулювання мак-
симальної потужності 

 4 - Газовий клапан тиску 
на виході

 5 - Газовий клапан тиску 
на вході

 6 - Захисний ковпачок
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Вибір типу газу (G1)

Діапазон задаваних значень
Стан-

дартна 
настройка

nG - Метан
lG - зріджений нафтовий газ (ЗНГ),
Ci - Китай

Однаковий 
з викорис-
товуваним 
типом газу

Потужність розпалення (G2)

Діапазон задаваних значень
Стан-

дартна 
настройка

0 - 70 %

Задані 
згідно до 

заводських 
випробу- 

вань

3.6 КОНВЕРСІЯ КОТЛА В РАЗІ ЗМІНИ 
ГАЗУ.

Там, де необхідно адаптувати пристрій до 
інших типів газу, ніж вказаних на етикетці, 
потрібноі мати комплект з усім необхідним 
для трансформації, яка може бути зроблен 
швидко. замінити сопла основного пальника, 
з увагою вставити між колектором газу і со-
пла спеціальної ущільнювальної шайби, які 
поставляються в комплекті.
Щоб переключитися з одного газу на інший, 
потрібно:
- вимкнути живлення;
- замінити сопла основного пальника аку-

ратно вставити між колектором газу і сопла 
спеціальної ущільнювальної шайби, які 
поставляються в комплекті;

- знову підключити прилад до напруги жив-
лення;

- вибрати за допомогою клавіатури котла па-
раметр "тип газового котла" (G1) і виберіть 
(Ng) у разі постачання метану, або (Lg) у 
разі постачання зрідженого нафтового газу 
(ЗНГ);

- відрегулювати номінальну теплову потуж-
ність котла;

- відрегулювати мінімальну теплову потуж-
ність котла;

- відрегулювати мінімальну теплову потуж-
ність котла у фазі нагрівання;

- відрегулювати (при необхідності) макси-
мальну потужність опалення;

- відрегулювати "перемикач живлення" з тим 
самим значенням "мінімальної теплової по-
тужності";

- запечатати пристрої для регулювання по-
току газу (якщо регулювання змінені);

- По закіченню трансформації прикріпити 
наклейку в комплект для переобладнання 
поруч таблиці даних. В цій таблиці потрібно 
зтерти маркером дані для старого типу газу.

Ці зміни повинні відповідати типу викорис-
товуваного газу, дотримуйтесь інструкцій в 
таблиці (пар. 3.18 / 3.21).

3.7 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 згорян-

ня;
- полум'я пальника не є надмірно високою 

або низькою, і що воно є стабільним (не 
відокремлюється від пальника);

- Індикатори тиску, використані для калібру-
вання повинні бути добре закриті і витоку 
газу в контурі немає.

ПРИМІТКА: всі операції, пов'язані з ко-
ригуванням котлів, повинні проводитися 
кваліфікованим фахівцем (наприклад, 
Служба технічної допомоги Immergas). Ка-
лібрування пальника повинно проводитися 
з диференційним манометром форми "  U", 
або цифровим, з'єднаним з приймачем тиску, 
розташованим на верху герметичної камери 
і силового тиску газу на виході клапана (час-
тина 4 Мал. 3-3), в залежності від величини 
тиску, як показано в таблиці (пар. 3.18 / 3.21) 
для типу газу, на який котел налаштований.

від кімнатного термостату і пристрою ДК. 
Котел настроєний на включення відразу після 
запиту. У разі спеціальних систем (напри-
клад, зональні системи з термостатичними 
моторизованими клапанами і т.д...) може 
бути необхідно запалювання з запізненням.

Затримка увімкнення для опалення на запит 
від кімнатного термостату і пристрою ДК 

(P8)

Діапазон задаваних значень Параметр

0 - 20 (0 - 10 хвилин)
(01 дорівнює 30 секундам)

0
(0’)

Затримка увімкнення для системи ГВП. Ця 
функція не впливає на коректну роботу цієї 
моделі котла.

Режим роботи з сонячними батареями (P9)

Діапазон задаваних значень
Стан-

дартна 
настройка

0 - 20 секунд 0

Вибір типу газу. Налаштування цієї функції 
потрібно для регулювання роботи котла з 
правильним типом газу.

Щоб отримати доступ до цієї настройки 
потрібно зайти в режим програмування і на-
тиснути кнопку (2) на 4 секунди. Для виходу 
натисніть на кнопку (2) на 4 секунди.

Умовні позначення:
 1 - Котушка
 2 - Регулювальний гвинт 

мінімальної потужнос-
ті

 3 - Гайка регулювання мак-
симальної потужності 

 4 - Газовий клапан тиску 
на виході

 5 - Газовий клапан тиску 
на вході

 6 - Захисний ковпачок
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Gaz türünün seçimi (G1)

Ayarlanabilir değerler aralığı Standart 
ayar

nG - Metan
lG - LPG
Ci - Cina

Kullanımdaki 
gaz türüne 

eşit

Ateşleme gücü (G2)

Ayarlanabilir değerler aralığı Standart 
ayar

0 - 70 %

Fabrikada 
yapılan 
testlere 

göre 
ayarlanır

3.6 GAZ TÜRÜNÜN DEĞIŞIMI 
HALINDE KOMBIDE DÖNÜŞÜM 
YAPILMASI.

Kombi cihazının etiketinde belirtilen gaz 
türünden farklı bir gaz türüne adapte edilebilmesi 
için çabukça uygulanabilen gerekli dönüştürme 
kitinin talep edilmesi gerekir.
Gaz türünde dönüştürme işlemlerini uzman bir 
teknisyene yaptırın (örneğin Immergas Yetkili 
Teknik Servisi).
Bir tür gazdan diğer gaza geçişte:
- cihazın elektrik beslemesini kesin;
- ana brülör hortum ağızlarını değiştirin ve bu 

işlemi yaparken gaz kollektörü ile hortum 
ağızları arasına setle birlikte sunulan tutuş 
pullarını yerleştirmeyi ihmal etmeyin;

- cihaza tekrar elektrik verin;
- kombinin kumanda paneli vasıtasıyla gaz tipi 

parametresini (G1) seçin ve ardından Metan 
gazı ile besleniyor ise (Ng) veya LPG ise (Lg)'yi 
seçin;

- kombinin nominal termik gücünü ayarlayın;
- kombinin asgari termik gücünü ayarlayın;
- kombinin kalorifer aşamasında asgari termik 

gücünü ayarlayın;
- Azami kalorifer gücünü ayarlayın (gerekiyorsa);
- “Ateşleme gücü”nü “Asgari ısıtma gücü” ile aynı 

değere ayarlayın;
- gaz debi ayar cihazlarını mühürleyin(şayet 

ayarlar çeşitlilik gösterirlerse);

- dönüşüm işlemlerini tamamladıktan sonra, 
setle birlikte sunulan etiketi cihazın veri 
etiketinin yakınına yerleştirin. Yeni konulan 
bu etiket üzerindeki eski gaz türünün sabit bir 
kalemle silinmesi gerekmektedir.

Bu ayarların kullanılan yeni gaz türüne göre 
yapılması gerekmekte olup, bu işlemler için 
çizelgede belirtilen uyarılara riayet edilmesi 
gerekmektedir (Parag. 3.18 / 3.21).

3.7 GAZ DÖNÜŞÜMÜ SONRASINDA 
YAPILMASI GEREKEN 
KONTROLLER.

Dönüştürme işlemleri yapılırken, kullanılan 
gaz tipine uygun önceden tespit edilmiş hortum 
ağızları ölçülerine sadık kalındığından ve dara 
ayarlarının sabit basınçta yapıldığından emin 
olunduktan sonra, kontrol edilmesi gerekenler:
- Yakıt haznesinde alev taşması olmadığını;
- Alevin çok alçak yada çok yüksek olmadığını 

ve sabit olduğunu (brülörden ayrılmamalıdır);
- Dara ayarı için kullanılan deneme basınçlarının 

tamamen kapalı olmasını ve devreye gaz 
sızıntısı olmamasını.

Not: kombi cihazlarının tüm ayar işlemleri 
uzman bir teknisyen tarafından yapılmalıdır 
(örneğin Immergas Yetkili Teknik Servisi). 
Brülör kalibrasyon ayarının dijital veya “U” 
şeklinde diferansiyel bir manometre ile hermetik 
haznenin üstünde yer alan basınç girişine (bölüm 
7 Şek. 1-30) ve gaz valfı çıkış basıncı girişine 
(bölüm 4 Şek. 3-3) bağlanarak yapılması gerekir; 
bu işlem sırasında, tablolarda (Parag. 3.18 / 3.21) 
yer alan, kombinin ön hazırlığının yapıldığı 
gaz türü için öngörülen basınç değerlerine 
uyulmasına dikkat edin.

Oda termostatı ve uzaktan kumandadan gelen 
talep üzerine kalorifer ateşleme gecikmesi. 
Kombi talep üzerine derhal ateşleme yapacak 
şekilde ayarlanmıştır. Özel tesisatlar (örneğin, 
motorize termostatik valflı bölgeli tesisatlar) 
durumunda ateşlemenin geciktirilmesi gerekli 
olabilir.

Oda termostatı ve uzaktan kumandadan 
gelen talep üzerine kalorifer ateşleme 

gecikmesi (P8)

Ayarlanabilir değerler aralığı Parametre

0 - 20 (0 - 10 dakika)
(01 değeri 30 saniyeye denk gelir)

0
(0’)

Kullanma suyu açılışı gecikmesi. Bu kazan 
modelinin iyi çalışması ile ilgili değildir.

Güneş modu (P9)

Ayarlanabilir değerler aralığı Standart 
ayar

0 = 20 saniye 0

Gaz türü seçimi. Bu fonksiyonun seçilmesi, 
kombinin doğru gaz türü ile çalışabilmesini 
ayarlamaya yarar.

Bu ayara ulaşmak için, programlama moduna 
girildikten sonra (2) numaralı düğmeye 4 
saniye basmak gerekir. Ayardan çıkmak için (2) 
numaralı düğmeye tekrar 4 saniye basın.

Lejant:
 1 - Bobin
 2 - Asgari güç ayar vidası
 3 - Azami güç ayar somunu
 4 - Gaz valfı çıkışı basınç 

alma noktası
 5 - Gaz valfı girişi basınç 

alma noktası
 6 - Muhafaza başlığı

SIT 845 GAZ valfi VK 4105 GAZ valfi
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Selección tipo de gas (G1)

Rango de valores programables Configura-
ción de serie

nG - Metano
lG - GPL
Ci - Gas industrial

Igual al 
tipo de gas 

en uso

Potencia de encendido (G2)

Rango de valores programables Configura-
ción de serie

0 - 70 %

Configu-
rado la 

segunda 
prueba de 

fábrica

3.6 CONVERSIÓN DE LA CALDERA EN 
CASO DE CAMBIO DE GAS.

Si el aparato debe ser adaptado para un gas 
distinto al especificado en la placa, es necesario 
solicitar el kit con todo lo necesario para efectuar 
la operación de conversión, la cual no requiere 
demasiado tiempo.
La operación de adaptación a otro tipo de gas 
debe ser realizada por un técnico autorizado 
(por ejemplo el Servicio de Asistencia Técnica 
Immergas).
Para cambiar de gas es necesario:
- cortar la tensión eléctrica del aparato;
- sustituir los inyectores del quemador prin-

cipal, colocando, entre el conducto de gas y 
los inyectores, las arandelas de estanqueidad 
suministradas con el kit;

- volver a activar la tensión eléctrica del aparato;
- seleccionar utilizando el teclado de la caldera el 

parámetro tipo de gas (P1) y después seleccio-
nar (nG) en caso de alimentación de Metano 
o (LG) en caso de alimentación de GLP;

- regular la potencia térmica nominal de la 
caldera;

- regular la potencia térmica mínima de la cal-
dera;

- regular la potencia térmica mínima de la cal-
dera en modo calefacción;

- regular (si es necesario) la potencia máxima de 
calefacción;

- regule la "Potencia de encendido" con el mismo 
valor de la "Potencia mínima de calefacción";

- precintar los dispositivos de regulación del 
caudal de gas (si se cambian 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 
indicaciones de las tablas (Apdo. 3.18 / 3.21).

3.7 CONTROLES A EFECTUAR TRAS 
LAS CONVERSIONES DE GAS.

Asegúrese de que la transformación se haya reali-
zado con los inyectores del diámetro establecido 
para el tipo de gas en uso y que la calibración se 
haya realizado a la presión establecida y luego 
compruebe que:
- no 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 comprobadores de presión utilizados para 
la calibración se hayan cerrado perfectamente 
y no existan pérdidas de gas en el circuito.

N.: todas las operaciones concernientes a las 
regulaciones de las calderas deben ser efectua-
das por un técnico autorizado (por ejemplo el 
Servicio de Asistencia Técnica Immergas). La 
calibración del quemador se debe realizar con 
un manómetro diferencial en “U” o digital, 
conectado a la toma de presión ubicada sobre la 
cámara estanca (det. 7 Fig. 1-30) y a la toma de 
presión de salida de la válvula de gas (det. 4 Fig. 
3-3), respetando el valor de presión indicado en 
la tabla (Apdo. 3.18 / 3.21) para el tipo de gas 
para el que la caldera está preparada.

Retardo programado del encendido de ca-
lefacción respecto a órdenes emitidas por 
el Termostato ambiente y el mando remoto. 
La caldera está configurada para encenderse 
apenas se reciba una solicitud. Pero en algunos 
tipos de instalación (p.ej.: por zonas con válvulas 
termostáticas motorizadas, etc.) podría resultar 
necesario retardar el encendido.

Retardo programado del encendido de 
calefacción respecto a órdenes emitidas por el 
Termostato ambiente y el mando remoto (P8)

Rango de valores programables Parámetro

0 - 20 (0 - 10 minutos)
(01 equivale a 30 segundos)

0
(0’)

Retraso encendido sanitario. Esta función no 
influye al final para un correcto funcionamiento 
de este modelo de caldera.

Modo solar (P9)

Rango de valores programables Configura-
ción de serie

0 - 20 segundos 0

Selección tipo de gas. Seleccionando esta fun-
ción la caldera se ajusta para poder funcionar 
con el tipo de gas correcto.

Para acceder a esta regulación es necesario una 
vez entrados en modo programación apretar el 
botón (2) durante 4 segundos. Para salir apretar 
nuevamente el botón (2) durante 4 segundos.

Leyenda: 
 1 - Bobina
 2 - Tornillo de regulación 

potencia mínima
 3 - Tuerca de regulación 

potencia máxima
 4 - Toma de presión de 

salida de la válvula del 
gas

 5 - Toma de presión de 
entrada de la válvula 
del gas

 6 - Caperuza de protección
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Выбор вида газа (G1)

Диапазон устанавливаемых 
значений

Серийная 
настройка

nG - Метан
lG - СНГ
Ci - Промышленный

Как и 
используе-

мый газ

Мощность зажигания (G2)

Диапазон устанавливаемых 
значений

Серийная 
настройка

0 - 70 %

Устанав-
ливается 
согласно 

заводских 
испыта-
тельных 

работ

3.6 ПЕРЕВОД БОЙЛЕРА С ОДНОГО ВИДА 
ТОПЛИВНОГО ГАЗА НА ДРУГОЙ.

В том случае, если необходимо перенастроить ап-
парат, на газ отличный оттого, что указан на завод-
ской паспортной табличке, необходимо 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 квалифицированным 
персоналом (например, Автоматизированной 
Сервисной Службой компании Immergas).
Для перевода с одного топливного газа на другой 
необходимо:
- отключить напряжения от агрегата;
- заменить сопла основной горелки, необходимо 

установить между подключением газа и соплами 
специальные уплотнительный шайбы, входящие 
в комплект;

- подключить напряжение к агрегату;
- выбрать при помощи клавиатуры бойлера, па-

раметр вида газа (G1) и затем выбрать (Ng) если 
на бойлер поступает Метан (Lg) если на бойлер 
поступает СНГ;

- отрегулировать номинальную термическую 
мощность бойлера;

- отрегулировать минимальную тепловую мощ-
ность бойлера;

- отрегулировать минимальную термическую 
мощность на этапе отопления;

- отрегулировать (при необходимости) макси-

мальную мощность отопления;
- regolare la “Potenza accensione” con lo stesso valore 

della “Potenza minimo riscaldamento”;
- запечатать устройство регулирования газового 

расхода (при изменении настройки);
- после того как была произведена модификация, 

установить самоклеющуюся этикетку, входя-
щую в комплект рядом с заводской паспорт-
ной табличкой. С помощью несмывающегося 
фломастера на табличке необходимо удалить 
технические данные предыдущего типа газа.

Данные настройки должны относиться к ис-
пользуемому типа газа, следя указаниям таблиц 
(Параг. 3.18 / 3.21).

3.7 НЕОБХОДИМЫЕ ПРОВЕРКИ, ПОСЛЕ 
ПЕРЕХОДА НА ДРУГОЙ ТИПА ГАЗА.

После того как модификация было произведена 
и были установлены сопла нужного диаметра 
для типа используемого газа, и было произведено 
тарирование на установленном давлении, необхо-
димо проверить, что:
- отсутствуют порывы пламени в камере сгорания;
- пламя в горелке не слишком низкое и стабильное 

(не оходит от горелки);
- пробники давления, используемые для тариро-

вания полностью закрыты и отсуствует утечка 
газа в системе.

Примечание: все операции по настройке бойлера 
должны быть произведены квалифицированным 
персоналом (например, Автоматизированной Сер-
висной Службой компании Immergas). Тарирова-
ние горелки должно быть произведено цифровым 
или “U” -образным дифференциальным мано-
метром, который подключён к отводам газового 
давления, над герметичной камерой (парт. 7 илл. 
1-30) и на отводе давления на выходе газового 
клапан (дет. 4 илл. 3-3), придерживаться давления, 
приведённого в таблице (Параг. 3.18 / 3.21) для того 
вида газа, для которого предрасположен бойлер.

Задержка включения отопления с запросов тер-
мостата помещения и удалённого управления. 
Бойлер установлен на немедленное включение 
после запроса. В случае особых установок (напр. 
установки разделённые на зоны с термостати-
ческими моторизированными клапанами и т.д.) 
может быть необходима задержка зажигания. 

Задержка включения отопления с запро-
сов термостата помещения и удалённого 

управления (Р8)
Диапазон устанавливаемых 
значений Параметр

0 - 20 (0 - 10 минут)
(01 равняется 30 секундам)

0
(0’)

Задержка включения ГВС.  Настоящая 
функция не влияет на правильную работу 
настоящей модели бойлера.

Солнечный режим (P9)

Диапазон устанавливаемых 
значений

Серийная 
настройка

0 - 20 секунд 0

Выбор вида газа. Установка настоящей функции 
служит для настройки бойлера для работы с пра-
вильным видом газа.

Для доступа к настоящей настройке, после пере-
хода в режим программирования, следует нажать 
кнопку (2) на 4 секунды. Для выхода, вновь нажать 
кнопку (2) на 4 секунды.

Условные обозначения:
 1 - Катушка
 2 - Винт, регулирующий 

минима льну ю мощ-
ность

 3 - Гайка, регулирующая 
максимальную мощ-
ность

 4 - Точка замера давления 
на выходе газового кла-
пана

 5 - Точка замера давления 
на входе газового кла-
пана

 6 - Защитный колпачок
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Gas type selection (G1)

Range of values which can 
be set

Standard 
setting

nG - Methane
lG - LPG
Ci – China

The same 
as the 

type of gas 
being used

Ignition output (G2)

Range of values which can 
be set

Standard 
setting

0 - 70 %

Set 
according 
to factory 
inspection

3.6 CONVERTING THE BOILER TO 
OTHER TYPES OF GAS.

If the boiler has to be converted to a different gas 
type to that specified on the data plate, request 
the relative conversion kit for quick and easy 
conversion.
Boiler conversion must be carried out by a 
qualified technician (e.g. Immergas After-Sales 
Technical Assistance Service).
To convert to another type of gas the following 
operations are required:
- remove the voltage from the appliance;
- replace the main burner injectors, making sure 

to insert the special seal rings supplied in the 
kit, between the gas manifold and the injectors;

- apply voltage to the appliance;
- from the push button panel on the boiler, select 

the type of gas (G1) and then select (Ng) if it 
runs on Methane or (Lg) if it runs on LPG;

- adjust the boiler nominal heat output;
- adjust the boiler minimum heat output;
- adjust the boiler nominal heat output in heating 

phase;
- adjust (eventually) the maximum heating 

output;
- adjust the "Ignition power" with the same value 

as "Minimum heating output";
- 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. 3.18 / 3.21).

3.7 CHECKS FOLLOWING 
CONVERSION TO ANOTHER TYPE 
OF GAS.

After making sure that conversion was carried 
out with a nozzle of suitable diameter for the 
type of gas used and the settings are made at the 
correct pressure, check that:
- there is no flame in the combustion chamber
- the burner flame is not too high or low and that 

it is stable (does not detach from burner)
- the pressure testers used for calibration are 

perfectly closed and there are no leaks from 
the gas circuit.

N.B.: all boiler adjustment operations must 
be carried out by a qualified technician (e.g. 
Immergas After-Sales Technical Assistance). 
Burner adjustment must be carried out using 
a differential "U" or digital type pressure gauge 
connected to the pressure socket located above 
the sealed chamber (part. 7 Fig. 1-30) and the gas 
valve pressure outlet (part. 4 Fig. 3-3), keeping to 
the pressure value given in the table (Par. 3.18 / 
3.21) according to the type of gas for which the 
boiler is prepared.

Heating switch-on delay request from room 
thermostat and remote control. The boiler is 
set to switch-on immediately after a request. In 
the case of particular systems (e.g. area systems 
with motorised thermostatic valves etc.) it may 
be necessary to delay ignition.

Heating switch-on delay request from 
room thermostat and remote control (P8)

Range of values which can 
be set Parameter

0 - 20 (0 - 10 minutes)
(01 equals 30 seconds)

0
(0’)

DHW ignition delay. This function does not af-
fect the correct functioning of this boiler model.

Solar mode (P9)

Range of values which can 
be set

Standard 
setting

0 - 20 seconds 0

Gas type selection. The setting of this function 
is used to adjust the boiler so that it can operate 
with the correct type of gas

To access this regulation, once having entered the 
programming mode, press the button (2) for 4 
seconds. To exit, press button (2) again 4 seconds.

Key:
 1 - Coil
 2 - M i n i m u m  o u t p u t 

adjustment screws
 3 - Ma x i m u m  o u t p u t 

adjustment nut
 4 - Gas valve outlet pressu-

re point
 5 - Gas valve inlet pressure 

point
 6 - Protection hood

SIT 845 GAS Valve VK 4105 GAS valve
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3.8 МОЖЛИВІ КОРИГУВАННЯ.
ПРИМІТКА: для того, щоб внести корективи 
в газовий клапан, зніміть пластиковий ковпа-
чок (6), по закінченню повернути її на місце.

• Попереднє калібрування.
 - Встановити параметр P4 на 0%.
 - Встановити параметр P4 на 99%.
• Активувати функцію "сажотрус"
 - Ввійдіть в "санітарний сажотрус", від-

кривши при цьому кран гарячої води.
  Увага: якщо котел може працювати лише 

на опалення приміщень, слід виконати 
регулювання, встановивши функцію 
«сажотрусу» в режим опалення.

• Регулювання номінальної теплової потуж-
ності котла.

 - Переведіть перемикач живлення до мак-
симального (99%) за допомогою кнопок 
(5 і 6 мал. 2-1).

 - Відрегулюйте латунну гайку (мал. 3 3-3) 
номінальна потужність котла, в відпо-
відно значенням максимального тиску, 
наведених в таблиці (пар. 3.18 / 3.21) в 
залежності від типу газу; обертаючи за 
годинниковою стрілкою потужність на-
гріву збільшується, проти годинникової 
стрілки зменшується.

• Регулювання мінімальної теплової потуж-
ності котла.

 ПРИМІТКА: приступити тільки після 
каблатури номінального тиску.

 - Переведіть перемикач живлення до 
мінімуму (0%), користуючись завжди 
кнопками (5 і 6 мал 2-1).

 - Відрегулюйте мінімальну теплову по-
тужність, використовуючи пластмасовий 
гвинт з хрестовидним різбленням (2), 
розташованим на газовому клапані, утри-
муючи латунну гайку заблокованою (3);

• Вийти з режиму "сажотрус" і тримати котел 
працюючим.

• Регулювання мінімальної теплової потуж-
ності котла в фазі нагрівання.

 ПРИМІТКА: приступити тільки після 
встановлення мінімального тиску котла.

 - Регулювання мінімальної теплової потуж-
ності на фазі нагрівання проходить шля-
хом зміни параметру (P4), збільшуючи 
значення тиску, потужність збільшується, 
зменшуючи тиск - падає.

 - Тиск, при якому регулювання мінімальної 
теплової потужності на фазі нагрівання, 
не повинен бути нижчим, ніж ті що вка-
зані в таблицях (пар. 3.18 / 3.21).

• Регулювання (якщо потрібно) максималь-
ної теплової потужності на фазі нагрівання. 

 - Регулювання максимальної теплової 
потужності на фазі нагрівання про-
водиться шляхом зміни параметра (P5), 
збільшуючи значення тиску, потужність 
збільшується, зменшуючи тиск - падає.

 - Тиск, при якому проводиться регулюван-
ня максимальної теплової потужності на 
фазі нагрівання, повинен бути таким, як 
вказано в таблицях (пар. 3.18 / 3.21).

3.9 ФУНКЦІЯ ПОВІЛЬНОГО 
ЗАПАЛЮВАННЯ З 
АВТОМАТИЧНОЮ РАМПОЮ 
TIMED (З РЕГУЛЯТОРОМ ЧАСУ).

На етапі розпалення електронна плата ви- 
конує безперервну подачу газу під тиском, 
пропорційним заданому параметру «G2».

3.10 ФУНКЦІЯ "САЖОТРУС".
Увімкнення цієї функції примушує котел 
працювати при змінній потужності протягом 
15 хвилин.
У цьому стані виключені всі коригування і 
залишається активним лише захисний тер-
мостат і термостат з установленим лімітом. 
Для активації функції "сажотрус", натисніть 
кнопку скидання (1) протягом 8 секунд за 
відсутності санітарних вимог, її активацію 
покаже індикатор температури подачи, а 
також умовні позначки  та  блимання. 
Ця функція дозволяє техніку перевірити 
параметри горіння. З увімкненою функцією 
можна вибрати тип перевірки: або стану 
системи опалення з регулюванням параме-
трів кнопками (5 і 6), або санітарної системи 
ГВП шляхом відкриття будь-якого крану 
з гарячою водою і регулюючи параметри 
кнопками (5 і 6).
Режим опалення або санітарний вказується 
відповідними умовними позначками  або 

 блиманням.
Після перевірок вимкнути функцію шляхом 
натискання кнопки Reset (1) протягом 8 
секунд.

3.11 ФУНКЦІЯ АНТИ-БЛОКУВАННЯ 
НАСОСА.

Котел оснащений функцією, яка запускає 
насос щонайменш 1 раз у 24 години на 30 
секунд, щоб зменшити ризик блокування 
насосу через тривалі простої.

3.12 АНТИ-БЛОКУВАЛЬНА ФУНКЦІЯ 
ТРЬОМА СПОСОБАМИ.

Котел оснащено функцією, яка кожні 24 
години вмикає блок триходового клапану з 
повіднею, виконуючи повний цикл з метою 
зменшення ризику блокування триходового 
клапану через тривалі простої.

3.13 ФУНКЦІЯ АНТИФРИЗ 
РАДІАТОРІВ.

Якщо вода у зворотній лінії опалення змен-
шується навіть нижче за 4°C, котел розпо-
чинає працювати, щоб досягти температури 
42°C.

3.14 ПЕРІОДИЧНЕ 
САМОТЕСТУВАННЯ 
ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТ.

Під час роботи котла опалення або в режимі 
очікування функція активується кожні 18 го-
дин після останньої перевірки/ підключення 
котла. У разі роботи в санітарному режимі 
самоперевірка включається протягом 10 
хвилин після закінчення відбору проб, і діє 
протягом приблизно 10 секунд.

ПРИМІТКА: під час самоперевірки, котел не 
працює, у тому числі і індикатори.

3.15 ФУНКЦІЯ ПІД'ЄДНАННЯ 
СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ.

У разі доповнення системи ГВП системами 
сонячних батарей, коректне використання 
котла вимагає встановлення параметру P3 
(термостату ГВП) на «1».

3.8 МОЖЛИВІ КОРИГУВАННЯ.
ПРИМІТКА: для того, щоб внести корективи 
в газовий клапан, зніміть пластиковий ковпа-
чок (6), по закінченню повернути її на місце.

• Попереднє калібрування.
 - Встановити параметр P4 на 0%.
 - Встановити параметр P4 на 99%.
• Активувати функцію "сажотрус"
 - Ввійдіть в "санітарний сажотрус", від-

кривши при цьому кран гарячої води.
  Увага: якщо котел може працювати лише 

на опалення приміщень, слід виконати 
регулювання, встановивши функцію 
«сажотрусу» в режим опалення.

• Регулювання номінальної теплової потуж-
ності котла.

 - Переведіть перемикач живлення до мак-
симального (99%) за допомогою кнопок 
(5 і 6 мал. 2-1).

 - Відрегулюйте латунну гайку (мал. 3 3-3) 
номінальна потужність котла, в відпо-
відно значенням максимального тиску, 
наведених в таблиці (пар. 3.18 / 3.21) в 
залежності від типу газу; обертаючи за 
годинниковою стрілкою потужність на-
гріву збільшується, проти годинникової 
стрілки зменшується.

• Регулювання мінімальної теплової потуж-
ності котла.

 ПРИМІТКА: приступити тільки після 
каблатури номінального тиску.

 - Переведіть перемикач живлення до 
мінімуму (0%), користуючись завжди 
кнопками (5 і 6 мал 2-1).

 - Відрегулюйте мінімальну теплову по-
тужність, використовуючи пластмасовий 
гвинт з хрестовидним різбленням (2), 
розташованим на газовому клапані, утри-
муючи латунну гайку заблокованою (3);

• Вийти з режиму "сажотрус" і тримати котел 
працюючим.

• Регулювання мінімальної теплової потуж-
ності котла в фазі нагрівання.

 ПРИМІТКА: приступити тільки після 
встановлення мінімального тиску котла.

 - Регулювання мінімальної теплової потуж-
ності на фазі нагрівання проходить шля-
хом зміни параметру (P4), збільшуючи 
значення тиску, потужність збільшується, 
зменшуючи тиск - падає.

 - Тиск, при якому регулювання мінімальної 
теплової потужності на фазі нагрівання, 
не повинен бути нижчим, ніж ті що вка-
зані в таблицях (пар. 3.18 / 3.21).

• Регулювання (якщо потрібно) максималь-
ної теплової потужності на фазі нагрівання. 

 - Регулювання максимальної теплової 
потужності на фазі нагрівання про-
водиться шляхом зміни параметра (P5), 
збільшуючи значення тиску, потужність 
збільшується, зменшуючи тиск - падає.

 - Тиск, при якому проводиться регулюван-
ня максимальної теплової потужності на 
фазі нагрівання, повинен бути таким, як 
вказано в таблицях (пар. 3.18 / 3.21).

3.9 ФУНКЦІЯ ПОВІЛЬНОГО 
ЗАПАЛЮВАННЯ З 
АВТОМАТИЧНОЮ РАМПОЮ 
TIMED (З РЕГУЛЯТОРОМ ЧАСУ).

На етапі розпалення електронна плата ви- 
конує безперервну подачу газу під тиском, 
пропорційним заданому параметру «G2».

3.10 ФУНКЦІЯ "САЖОТРУС".
Увімкнення цієї функції примушує котел 
працювати при змінній потужності протягом 
15 хвилин.
У цьому стані виключені всі коригування і 
залишається активним лише захисний тер-
мостат і термостат з установленим лімітом. 
Для активації функції "сажотрус", натисніть 
кнопку скидання (1) протягом 8 секунд за 
відсутності санітарних вимог, її активацію 
покаже індикатор температури подачи, а 
також умовні позначки  та  блимання. 
Ця функція дозволяє техніку перевірити 
параметри горіння. З увімкненою функцією 
можна вибрати тип перевірки: або стану 
системи опалення з регулюванням параме-
трів кнопками (5 і 6), або санітарної системи 
ГВП шляхом відкриття будь-якого крану 
з гарячою водою і регулюючи параметри 
кнопками (5 і 6).
Режим опалення або санітарний вказується 
відповідними умовними позначками  або 

 блиманням.
Після перевірок вимкнути функцію шляхом 
натискання кнопки Reset (1) протягом 8 
секунд.

3.11 ФУНКЦІЯ АНТИ-БЛОКУВАННЯ 
НАСОСА.

Котел оснащений функцією, яка запускає 
насос щонайменш 1 раз у 24 години на 30 
секунд, щоб зменшити ризик блокування 
насосу через тривалі простої.

3.12 АНТИ-БЛОКУВАЛЬНА ФУНКЦІЯ 
ТРЬОМА СПОСОБАМИ.

Котел оснащено функцією, яка кожні 24 
години вмикає блок триходового клапану з 
повіднею, виконуючи повний цикл з метою 
зменшення ризику блокування триходового 
клапану через тривалі простої.

3.13 ФУНКЦІЯ АНТИФРИЗ 
РАДІАТОРІВ.

Якщо вода у зворотній лінії опалення змен-
шується навіть нижче за 4°C, котел розпо-
чинає працювати, щоб досягти температури 
42°C.

3.14 ПЕРІОДИЧНЕ 
САМОТЕСТУВАННЯ 
ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТ.

Під час роботи котла опалення або в режимі 
очікування функція активується кожні 18 го-
дин після останньої перевірки/ підключення 
котла. У разі роботи в санітарному режимі 
самоперевірка включається протягом 10 
хвилин після закінчення відбору проб, і діє 
протягом приблизно 10 секунд.

ПРИМІТКА: під час самоперевірки, котел не 
працює, у тому числі і індикатори.

3.15 ФУНКЦІЯ ПІД'ЄДНАННЯ 
СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ.

У разі доповнення системи ГВП системами 
сонячних батарей, коректне використання 
котла вимагає встановлення параметру P3 
(термостату ГВП) на «1».
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3.8 OLASI AYARLAR.
Not: gaz valfı ayarlamaları için plastik başlığın 
(6) çıkarılması ve ayarlamaların sonunda tekrar 
takılması gerekir.

• Başlangıçta yapılacak kalibrasyon işlemleri.
 - P4 parametresini % 0'a ayarlayın.
 - P5 parametresini % 99'a ayarlayın.
• Baca temizleme işlevini etkin kılın.
 - Herhangi bir sıcak su musluğunu açarak 

“kullanım suyu baca temizleme" moduna 
girin.

  Dikkat: eğer kombi önceden sadece ısıtma 
için kullanmak üzere hazırlanmış ise baca 
temizlemede “ısıtma” modunda ayarlamasını 
yapınız.

• Kombi cihazının nominal termik güç ayarı.
 - (5 ve 6) numaralı düğmeleri (Şek. 2-1) 

kul lanarak gücü maksimuma (%99) 
ayarlayın.

 - Pirinç somun üzerinden (3 Şekil 3-3) 
kombinin nominal güç ayarını yapın, 
bu işlemi yaparken tablolarda gösterilen 
(Paragraf (Parag. 3.18 / 3.21) gaz türüne göre 
azami basınç değerlerine riayet edin; saat 
yönünde döndürüldüğünde ısıtma gücü artar, 
saat yönünün tersinde döndürüldüğündeyse 
azalır.

• Kombi cihazının asgari ısıtma gücü ayarı.
 Not: nominal basınç dara ayarı yapıldıktan 

sonra uygulayın.
 - (5 ve 6) numaralı düğmeleri (Şek. 2-1) 

kullanarak gücü minimuma (%0) ayarlayın.
 - Kullanma suyu aşamasında asgari termik güç 

ayarı pirinç somun sabit tutularak (3) ve gaz 
valfının üzerinde yer alan plastik vidaya (2) 
müdahale edilerek yapılır;

• "Baca temizleme" modundan çıkın ve kombiyi 
işler halde tutun.

• Kombi cihazının kalorifer aşamasında asgari 
termik güç ayarı.

 Not: yalnızca kullanım suyu asgari basınç 
kalibrasyonunu yaptıktan sonra işleme devam 
edin.

 - Kalorifer aşamasında asgari termik güç 
ayarının yapılması parametrenin (P4) 
değiştirilmesi suretiyle yapılır, değer 
yükseltilince basınç artar, düşürülünce ise 
basınç azalır.

 - Kombinin kalorifer aşamasında asgari güç 
basınç ayarı tablolarda (Paragraf 3.18 / 3.21) 
belirtilen değerlerin altında olmamalıdır.

• Kalorifer modunda kombinin asgari ısıtma 
gücü ayarının yapılması (gerektiğinde).

 - Kalorifer aşamasında asgari termik güç 
ayarının yapılması parametrenin (P5) 
değiştirilmesi suretiyle yapılır, değer 
yükseltilince basınç artar, düşürülünce ise 
basınç azalır.

 - Kalorifer modunda kombinin asgari ısıtma 
gücünün basınç ayar, tablolarda (Parag. 3.18 
/ 3.21) belirtilen değerlere göre yapılmalıdır.

3.9 ZAMANLAYICI RAMPALI DAĞITIM 
ILE YAVAŞ OTOMATIK ATEŞLEME 
IŞLEVI.

Ateşleme aşamasındaki elektronik kart 
ayarlanmış "G2" parametresine oranlı bir 
basınçla bir gaz dağıtımı yapar.

3.10 “BACA TEMIZLEME” IŞLEVI.
Bu işlev devreye sokulduğunda, kombiyi 
değişken bir güçte 15 dakika zorlar.
Bu durumda tüm ayarlar devre dışı kalır ve 
yalnızca emniyet termostatı ile sınırlayıcı 
termostat aktift irler.  “Baca temizleme” 
fonksiyonunu devreye sokmak için, sıcak su 
açılmadan Reset (1) düğmesine 8 saniye basılır; 
fonksiyonun devreye girdiği, gidiş sıcaklığının 
ve  ve  simgelerinin yanıp sönmesi ile 
gösterilir. 
Bu işlev teknisyene yakıt parametrelerini kontrol 
olanağı verir. Fonksiyon etkin kılındıktan sonra, 
(5 ve 6) numaralı düğmelerle parametreleri 
ayarlamak suretiyle kalorifer modunda veya sıcak 
musluklarından herhangi birisi açılarak kullanım 
suyu modunda kontrol gerçekleştirilebilir ve 
gene (5 ve 6) numaralı düğmelerle parametreler 
ayarlanabilir.
Kalorifer veya kullanım suyu modu  veya 

 sembollerinin yanıp sönmesi ile gösterilir.
Tetkikler bittiğinde işlevi Reset (1) düğmesine 8 
saniye basarak etkisiz duruma getirin.

3.11 POMPA ENGELI KALDIRMA IŞLEVI.
Kombi,uzun süreli hareketsizlikten kaynaklı 
pompa engeli riskini azaltmak için pompayı her 
24 saatte en azından 1 kez 30 saniye çalıştıran bir 
işlev ile donatılmıştır.

3.12 ÜÇ YOLLU ENGEL KALDIRMA 
FONKSIYONU.

Kombi uzun süre kullanılmadığında üç yol engeli 
riskini azaltma için tam bir devre yaparak her 24 
saatte motorlu üç yollu grubu aktive eden bir işlev 
ile donatılmıştır.

3.13 TERMOSIFONLAR IÇIN BUZLANMA 
ÖNLEYICI SISTEM.

Tesisatta geri dönüş su sıcaklığının 4°C dereceden 
daha düşük olması halinde kombi 42°C derece 
sıcaklığa erişene kadar çalışır.

3.14 ELEKTRONIK KART PERIYODIK 
OTO-DENETIMI.

Isıtma modunda çalışma veya kombi stand-
by konumundayken, kombinin son denetim 
/ beslenmesinden itibaren her 18 saatte bir 
devreye girer. Kullanma suyu modunda çalışması 
durumunda oto-denetim, yaklaşık 10 saniye 
süren su çekme işlemi bitiminden sonra 10 
dakika içinde çalışmaya başlar.

Not: oto-denetim süresince sinyallerde dahil 
kombi devre dışıdır.

3.15 GÜNEŞ PANELLERI ILE EŞLEŞME 
IŞLEVI.

Kullanma suyunun ısıtması güneş panelleri 
aracılığı ile yapılmaya entegre edilecek ise bu 
şartlarda kombiyi doğru kullanmak için P3 
parametresini (termostat kullanma suyu) “1” e 
ayarlamak gerekmektedir.
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3.8 REGULACIONES POSIBLES.
NOTA: 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.

• Operaciones preliminares de calibración.
 - Configurar el parámetro P4 en 0 %.
 - Configurar el parámetro P5 en 99 %.
• Activar la función deshollinador.
 - Entre en modo “deshollinador sanitario” 

abriendo el grifo del agua caliente sanitaria.
  Atención: en caso de caldera predispuesta 

para el sólo calentameinto efectuar el tarado 
con deshillinador en modo “calentamiento”.

• Regulación de la potencia térmica nominal de 
la caldera.

 - Configure la potencia al máximo (99%) 
usando los botones (5 y 6 Fig. 2-1).

 - Regule en la tuerca de latón (3 Fig. 3-3) la 
potencia nominal de la caldera, respetando 
los valores de presión máxima de las tablas 
(Apdo. 3.18 / 3.21) según el tipo de gas; girán-
dola en sentido horario, la potencia térmica 
aumenta, en sentido antihorario se reduce.

• Regulación de la potencia térmica mínima de 
la caldera.

 NOTA: realizarla sólo después de haber cali-
brado la presión nominal.

 - Configurar la potencia al mínimo (0%) usan-
do los botones (5 y 6 Fig. 2-1).

 - La regulación de la potencia térmica mínima 
se lleva a cabo mediante el tornillo de plástico 
de estrella (2) situado en la válvula de gas y 
manteniendo bloqueada la tuerca de latón 
(3).

• Salir del modo "Limpieza chimenea" y mante-
ner la caldera en función.

• Regulación de la potencia térmica mínima de 
la caldera en modo calefacción.

 NOTA: lleve a cabo sólo después de calibrar la 
presión mínima de la caldera.

 - La regulación de la potencia térmica mínima 
en modo calefacción se realiza modificando 
el parámetro (P4), aumentando el valor la 
presión aumenta, y reduciéndolo la presión 
disminuye.

 - La presión a la que se debe regular la potencia 
térmica mínima de la caldera en modo cale-
facción no debe ser inferior a la indicada en 
las tablas (Apdo. 3.18 / 3.21).

• Regulación (eventualmente) de la potencia 
térmica mínima de la caldera en modo cale-
facción.

 - La regulación de la potencia térmica mínima 
en modo calefacción se realiza modificando 
el parámetro (P5), aumentando el valor la 
presión aumenta, y reduciéndolo la presión 
disminuye.

 - La presión a la que se debe regular la poten-
cia térmica máxima de la caldera en fase de 
calefacción debe ser efectuada consultando 
lo expresado en las tablas (Apdo. 3.18 / 3.21).

3.9 FUNCIÓN DE ENCENDIDO LENTO 
AUTOMÁTICO CON SUMINISTRO 
POR RAMPA TEMPORIZADA.

La tarjeta electrónica en fase de encendido lleva 
a cabo una emisión de gas constante con presión 
proporcional al parámetro "G2" programado.

3.10 FUNCIÓN “DESHOLLINADOR”.
Al activar esta función, la caldera alcanza la 
potencia variable durante 15 minutos.
En este estado están desactivadas todas las 
regulaciones y sólo permanece activo el termo-
stato de seguridad que controla la temperatura 
y el termostato límite. Para accionar la función 
deshollinador es necesario apretar el botón Reset 
(1) durante 8 segundos en ausencia de solicitudes 
sanitarias, su activación se señala con la indica-
ción de la temperatura de envío y de los símbolos 

 y  parpadeantes.
Esta función permite que el técnico pueda 
controlar los parámetros de combustión. Una 
vez activada la función es posible seleccionar 
si efectuar un control en estado calentamiento 
regulando los parámetros con los botones (5 y 
6) o en sanitario abriendo un grifo cualquiera de 
agua caliente sanitaria y regular los parámetros 
siempre con los botones (5 y 6).
El funcionamiento en calefacción o sanitario se 
indica con los respectivos símbolos  
parpadeantes.
Acabados los controles desactivar la función 
apretando el botón Reset (1) durante 8 segundos.

3.11 FUNCIÓN ANTI-BLOQUEO BOMBA.
La caldera dispone de una función que hace 
arrancar la bomba al menos 1 vez cada 24 horas, 
durante 30 segundos, para reducir el riesgo de 
bloqueo de la bomba por inactividad prolongada.

3.12 FUNCIÓN ANTI-BLOQUEO DE TRES 
VÍAS.

La caldera tiene una función que cada 24 horas 
activa el grupo de tres vías motorizado haciendo 
un ciclo completo para reducir el riesgo de blo-
queo de las tres vías por inactividad prolongada.

3.13 FUNCIÓN ANTIHIELO 
RADIADORES.

Si el agua de retorno de la instalación está a una 
temperatura inferior a 4°C, la caldera se pone 
en funcionamiento hasta que alcanza los 42°C.

3.14 AUTOCONTROL PERIÓDICO 
TARJETA ELECTRÓNICA.

Durante el funcionamiento en modo calefacción 
o con la caldera en stand-by, la función se activa 
a las 18 horas del último control / alimentación 
caldera. En funcionamiento en modo sanitario 
el autocontrol se efectúa 10 minutos después 
de finalizar el servicio en curso, y dura unos 10 
segundos.

N.: durante el autocontrol la caldera permanece 
inactiva, indicaciones inclusive.

3.15 FUNCIÓN DE INTEGRACIÓN DE 
PANELES SOLARES.

Si se integra el calentamiento del agua caliente 
sanitaria a paneles solares para un correcto uso 
de la caldera en esta condición es necesario 
programar el parámetro P3 (termostato sani-
tario) en “1”.
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3.8 НЕОБХОДИМЫЕ НАСТРОЙКИ.
Примечание: для проведения настройки на-
стройки газового клапана, снять пластиковую 
заглушку (6), по окончании насройки установить 
заглушку на место.

• Предварительные операции тарирования.
 - Установить параметр P4 на 0 %.
 - Установить параметр P5 на 99 %.
• Подключить функцию трубочиста.
 - Перейти в режим “трубочиста ГВС”, для этого 

открыть кран ГВС.
  Внимание:  если бойлер работае т 

только в режиме отопления, выполнить 
тарирования с помощью функции 
«трубочист» в режиме «отопление».

• Настройка номинальной термической мощности 
бойлера.

 - Установить максимальную мощность (99%) с 
помощью кнопок (5 и 6 Илл. 2-1).

 - Настроить при помощи латунной гайки (3 Илл. 
3-3) номинальную мощность бойлера, придер-
живаться значений максимального давления, 
указанных в таблице (Параг. 3.18 / 3.21) в зави-
симости от вида газа, поворачивая по часовой 
стрелке, тепловая мощность увеличивается, 
против часовой стрелки, уменьшается.

• Настройка минимальной термической мощ-
ности бойлера.

 Примечание: приступать только после тариро-
вания номинального давления.

 - Установить минимальную мощность (0%) с 
помощью кнопок (5 и 6 Илл. 2-1).

 - Отрегулировать минимальную тепловую 
мощность с помощью пластмассового винта 
с крестообразным шлицем (2) который на-
ходится на газовом клапане, латунная гайка 
должна оставаться блокированной (3);

• Выйти из режима “Трубочист” и оставить бойлер 
в работе.

• Регулирование минимальной термической мощ-
ность бойлера на этапе отопления.

 Примечание: приступать только после тариро-
вания минимального давления бойлера.

 - Настройка минимальной термической мощ-
ности на этапе отопления, получается при 
модификации параметра (P5), при увеличении 
значения давление увеличивается, при умень-
шении, давление понижается.

 - Давление, на котором регулируется минималь-
ная термическая мощность бойлера на этапе 
отопления, не должна быть ниже значения, 
указанного в таблице (Параг. 3.18 / 3.21).

• Регулирование (при необходимости) максималь-
ной термической мощность бойлера на этапе 
отопления.

 - Настройка максимальной термической мощ-
ности на этапе отопления, получается при 
модификации параметра (P5), при увеличении 
значения давление увеличивается, при умень-
шении, давление понижается.

 - Давление, на котором регулируется макси-
мальная термическая мощность бойлера на 
этапе отопления, должна быть выполнена в 
соответствии с указаниями в таблице (Параг. 
3.18 / 3.21).

3.9 ФУНКЦИЯ МЕДЛЕННОГО 
АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ С 
ВЫВОДОМ ЗАДАННОЙ ПО ВРЕМЕНИ 
КРИВОЙ ЗАЖИГАНИЯ.

Электронная плата на этапе включения постоянно 
выделяет газ при давлении, пропорциональном 
установленному параметру “G2”.

3.10 ФУНКЦИЯ “ТРУБОЧИСТА”.
При включении данной функции, бойлер включа-
ется на переменной мощности на 15 минут.
При данном режиме работы невозможно осу-
ществить никакие настройки и остаётся вклю-
ченным только предохранительный термостат и 
ограничивающий термостат. Для запуска функции 
трубочиста нажать кнопку Reset (Сброс) (1) в 
течении 8 секунд, если не поступает запрос ГВС, 
при запуске функции, указывается температура 
подачи и значки  и  мигают. 
Эта функция позволяет технику проверить 
параметры горения. После того, как функция 
запущена, проверка может быть выполнена в 
режиме отопления, настраивая параметры с по-
мощью кнопок (5 и 6), или в режиме ГВС, для этого 
открыть любой кран горячей воды и настроить 
параметры с помощью кнопок (5 и 6).
Работа в режиме отопления или ГВС отобража-
ется соответствующими мигающими значками 

 или .
По завершения проверок, отключить функцию 
нажимая на кнопку Reset (Сброс) (1) в течении 
8 секунд.

3.11 ФУНКЦИЯ АНТИБЛОКИРОВАНИЯ 
НАСОСА.

Бойлер оснащён функцией, который запускает 
насос 1 раз, каждые 24 часа на период, равный 30 
секунд с целью уменьшения риска блокирования, 
из-за большого простоя.

3.12 ФУНКЦИЯ АНТИБЛОКИРОВАНИЯ 
ТРЁХХОДОВОЙ ГРУППЫ.

Бойлер оснащён функцией, которая каждые 24 
часа запускает 3-ходовый моторизированный 
блок, выполняя полный цикл, чтобы сократить 
риск блокирования трёхходового блока в связи с 
длительным простоем.

3.13 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ 
ТЕРМОСИФОНОВ.

Если температура возврата воды из отопительной 
системы ниже 4°C, бойлер запачкается до до-
стижения 42°C.

3.14 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ САМОПРОВЕРКА 
ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА.

Во время работы в режиме отопления или в ре-
жиме ожидания бойлера, каждые 18 часов после 
последней проверки/питания запускается насто-
ящая функция. Если бойлер работает в режиме 
производства горячей воды, то самопроверка 
запускается через 10 минут через произведённого 
забора воды на 10 секунд.

Примечание: во время самопроверки бойлер 
находится в пассивном состоянии, включая 
сигнализации.

3.15 ФУНКЦИЯ КОМБИНАЦИИ 
СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Если для производства ГВС применяется 
система солнечных панелей, для правильной 
работы бойлера в настоящих условиях 
необходимо установить параметр P3 
(термостат ГВС) на «1».

3.8 POSSIBLE ADJUSTMENTS
N.B.: to adjust the gas valve, remove the plastic 
cap (6); after adjusting, refit the cap.

•  Preliminary calibration operations.
 - Set parameter P4 at 0 %.
 - Set parameter P5 at 99 %.
• Activate the chimney sweep function.
 - Enter the “DHW chimney sweep” mode, 

opening a DHW cock.
  Important: if the boiler is set-up only for 

central heating, calibrate with chimney sweep 
in “central heating” mode.

• Adjustment of boiler nominal thermal heat 
output.

 - Set the maximum output (99%) using the 
buttons (5 and 6 Fig. 2-1).

 - From the brass nut (3 Fig. 3-3) adjust 
the boiler nominal output, observing the 
maximum pressure values stated in the table 
(Par. 3.18 / 3.21) according to the type of 
gas; by turning clockwise the heat potential 
increases, anti-clockwise it decreases.

• Adjustment of boiler minimum thermal heat 
output.

 N.B.: only proceed after having calibrated the 
nominal pressure.

 - Set the minimum output (0%) using the 
buttons (5 and 6 Fig. 2-1).

 - Adjust the minimum thermal input by 
operating on the cross plastic screws (2) 
on the gas valve maintaining the brass nut 
blocked (3);

 Exit the “Chimney sweep” mode and keep the 
boiler functioning.

• Adjustment of the boiler minimum heat output 
in heating phase.

 N.B.: only proceed after having calibrated the 
minimum boiler pressure.

 - To adjust the minimum heat output during 
the heating phase, change parameter (P4), 
increasing the value the pressure increases, 
reducing it the pressure drops.

 - The pressure to which the boiler minimum 
heat output must be adjusted, must not be 
lower than that stated in the tables (Par. 3.18 
/ 3.21).

• Adjustment (any) of the boiler maximum heat 
output in heating phase.

 - To adjust the maximum heat output during 
the heating phase, change parameter (P5), 
increasing the value the pressure increases, 
reducing it the pressure drops.

 - The pressure to which the boiler maximum 
heat output must be adjusted in central 
heating phase, must not be carried out in 
reference to that stated in the tables (Par. 3.18 
/ 3.21).

3.9 AUTOMATIC SLOW IGNITION 
FUNCTION WITH TIMED RAMP 
DELIVERY.

In ignition phase, the P.C.B. supplies constant 
gas with pressure proportional to the parameter 
"G2" set.

3.10 "CHIMNEY SWEEP FUNCTION".
When activated, this function forces the boiler 
to variable output for 15 minutes.
In this state all adjustments are excluded 
and only the safety thermostat and the limit 
thermostat remain active. To activate the 
chimney sweep function, press the Reset button 
(1) for 8 seconds in absence of DHW requests, 
its activation is signalled by the indication of 
the flow temperature and the flashing  and 

 symbols. 
This function allows the technician to check 
the combustion parameters. Once the function 
is activated, it is possible to select whether to 
perform the check in CH status, regulating the 
parameters with buttons (5 and 6) or in DHW 
mode opening any DHW cock and always 
regulate the parameters with the buttons (5 
and 6).
Functioning in CH or DHW mode is visualised 
by the relative flashing symbols  or .
On completion of the checks, deactivate the 
function by pressing the Reset button (1) for 
8 seconds.

3.11 PUMP ANTI-BLOCK FUNCTION.
The boiler has a function that starts the pump 
once every 24 hours for the duration of 30 
seconds in order to reduce the risk of the pump 
becoming blocked due to prolonged inactivity.

3.12 THREE-WAY ANTI-BLOCK SYSTEM.
The boiler is supplied with a function that 
activates the motorised three-way unit every 24 
hours, carrying out a complete cycle in order 
to reduce the risk of three-way block due to 
prolonged inactivity.

3.13 RADIATORS ANTI-FREEZE 
FUNCTION.

If the system return water is below 4°C, the boiler 
starts up until reaching 42°C.

3.14 P.C.B. PERIODICAL SELF-CHECK.
During functioning in heating mode or with 
boiler in standby, the function activates every 18 
hours after the last boiler check/power supply. In 
case of functioning in domestic hot water mode 
the self-check starts within 10 minutes after the 
end of the withdrawing in progress, for duration 
of approx. 10 seconds.

N.B.: during self-check, the boiler remains off, 
including signalling.

3.15 SOLAR PANELS COUPLING 
FUNCTION.

In the case of integration of the heating of the 
DHW with solar panel systems, for correct use 
of the boiler in this condition, it is necessary to 
set the parameter P3 (DHW thermostat) on “1”.
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Умовні позначення на ілюстративних кресленнях:

 Однозначна ідентифікація компонента

 Ідентифікація послідовних операцій, які виконуються

а

1

3.16 ЗНЯТТЯ ОБШИВКИ
Щоб полегшити технічне обслуговування 
котла, можна зняти його обшивку, дотриму- 
ючись цих простих вказівок (Мал. 3-4/3-5):
1 Відчепити верхню рамку (a) з її нижніх 

гачків.
2 Зняти верхню рамку (a) з обшивки (c).

3 Розкрутити 2 передні болти (b) фіксації 
обшивки.

4 Розкрутити 2 задні болти (d) фіксації об-
шивки.

5 Потягнути обшивку на себе (c)
6 В той самий час підштовхнути обшивку (c) 

доверху, щоб зняти її з верхніх гачків.

Умовні позначення на ілюстративних кресленнях:

 Однозначна ідентифікація компонента

 Ідентифікація послідовних операцій, які виконуються

а

1

3.16 ЗНЯТТЯ ОБШИВКИ
Щоб полегшити технічне обслуговування 
котла, можна зняти його обшивку, дотриму- 
ючись цих простих вказівок (Мал. 3-4/3-5):
1 Відчепити верхню рамку (a) з її нижніх 

гачків.
2 Зняти верхню рамку (a) з обшивки (c).

3 Розкрутити 2 передні болти (b) фіксації 
обшивки.

4 Розкрутити 2 задні болти (d) фіксації об-
шивки.

5 Потягнути обшивку на себе (c)
6 В той самий час підштовхнути обшивку (c) 

доверху, щоб зняти її з верхніх гачків.
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Kurulum çizimleri açıklaması:

 Tek anlamlı aksam tanımlaması

 Yapılacak operasyonunu sıralı tanımlaması

a

1

3.16 KASANIN SÖKÜLMESI.
Kombi cihazının bakım işlemlerinin kolay 
bir şekilde yapılabilmesi için aşağıdaki basit 
talimatları uygulamak suretiyle kombi kasası 
sökülebilir (Şek. 3-4 / 3-5):
1 Kaplama çerçevesini (a) alttaki yuvalarından 

çıkarın.
2 Kaplama çerçevesini (a) dış sacdan (c) sökün.

3 Dış sacın ön tarafındaki 2 adet sabitleme 
vidasını (b) sökün.

4 Dış sacın alt tarafındaki 2 adet sabitleme 
vidasını (d) sökün.

5 Dış sacı (c) kendinize doğru çekin.
6 Aynı anda dış sacı (c) üst kancalardan çıkarmak 

için yukarı doğru itin.
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Leyenda de los dibujos de la instalación:

 Identificación unívoca componente.

 Identificación secuencial de la operación que hay que realizar.

a

1

3.16 DESMONTAJE DEL 
REVESTIMIENTO.

Para un fácil mantenimiento de la caldera, se 
puede desmontar el revestimiento siguiendo 
estas simples instrucciones (Fig. 3-4 / 3-5):
1 Desenganche el marco estético (a) de los re-

spectivos encastres inferiores.
2 Quite el marco estético (a) del revestimiento 

(c).

3 Desatornille los 2 tornillos frontales (b) de 
fijación del revestimiento.

4 Dssatornille los 2 tornillos inferiores (d) de 
fijación del revestimiento.

5 Tire hacia sí mismo el revestimiento (c).
6 Al mismo tiempo empujar el revestimiento 

(c) hacia arriba para desengancharlo de los 
ganchos superiores.
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Условные обозначения чертежей установки:

 Однозначная идентификация компонента

 Идентификация последовательности выполняемых операций

a

1

3.16 ДЕМОНТАЖ КОРПУСА.
Для упрощения технического обслуживания 
котла, возможно, демонтировать корпус, следя эти 
простым указаниям (Илл. 3-4 / 3-5):
1 Отсоединить декоративную рамку (a) с соот-

ветствующих нижних креплений.
2 Снять декоративную рамку (a) с корпуса (c).

3 Отвинтить 2 передних крепёжных болта (b) 
корпуса.

4 Отвинтить 2 задних крепёжных болта (d) кор-
пуса.

5 Потянуть корпус на себя (c).
6 Одновременно подтолкнуть корпус (c) вверх, 

чтобы снять его с верхних крюков.

Installation drawings key:

 Unmistakeable component identification

 Sequential identification of the operation to perform

a

1

3.16 CASING REMOVAL.
To facilitate boiler maintenance the casing can be 
completely removed as follows: (Fig. 3-4 / 3-5):
1 Unhook the decorative frame (a) from the 

relative lower retainers.
2 Remove the decorative frame (a) from the 

casing (c).

3 Loosen the 2 front screws (b) that fix the casing 
on.

4 Loosen the 2 lower screws (d) that fix the casing 
on.

5 Pull the case towards yourself (c).
6 Push the case (c) upwards at the same time to 

release it from the upper hooks.
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3.17 ЩОРІЧНИЙ ОГЛЯД І ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ АГРЕГАТУ.

Щонайменше, один раз на рік слід проводити 
такі заходи.
- Очищення теплообмінника з боку димових газів.
- Очистіть основний пальник.
- Огляньте та пересвідчитесь у відсутності зносу 

або корозії всередині димоуловітеля.
- Перевірте регулярність запалювання і роботи 

приладу.
- Перевірте правильність настройки пальника 

під воду і опалення (при під’єднанні котла до 
блоку зовнішнього водонагрівача).

- Перевірити та відрегулювати безперебійну робо-
ту пристрою управління і контролю обладнання, 
а зокрема:

 - Функціювання загального електровмикача, 
розміщеного поза котлом;

 - Функціювання системи управління термо-
статом;

 - Функціювання термостату регулювання сис-
теми ГПВ (при під’єднанні котла до блоку 
зовнішнього водонагрівача).

- Перевірте щільність газової системи пристрою 

та внутрішньої системи приладу.
- Перевірте роботу пристрою проти відсутності 

газу, контроль іонізації полум'я, час відгуку має 
бути не менше 10 секунд.

- Візуально перевірити відсутність витоку води і 
окислення в / біля місцях з'єднання.

- Візуально перевірте, що вихід запобіжного 
клапану не засмічений.

- Переконайтеся, що заряд розширювального 
баку, після його розгрузки, довівши тиск до нуля 
(читати по манометру котла), дорівнює 1,0 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 і 
контролю встановлені вірно і не призведуть до 
короткого замикання, а зокрема:

 - захисний термостат по температурі;
 - Реле тиску води;
 - реле тиску повітря.
- Перевірка збереження і цілісності електричної 

системи, а зокрема:
 - електричні проводи повинні бути розміщені в 

кабелі;
 - Там не повинно бути ніяких слідів почорніння 

або обгоряння.
ПРИМІТКА: в ході періодичного технічного 
обслуговування слід також проводити огляд і 
технічне обслуговування системи опалення, як 
це передбачено діючими нормами.

3.18 ЗМІННА ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ.
Увага: в залежності від моделі котла (шляхом 
перевірки типу встановлен ого вентилятора), 
використовуйте відповідні дані.

ПРИМІТКА: значення тисків, зазначені у таблиці, 
являють відмінності, що існують між тиском на 
виході з газового клапана і тиском камери зго-
ряння. Коректування тому повинні бути зроблені 
з диференціальним манометром (колонка "U" або 
цифровий датчик) з датчиками вправленими в 
пункт перевірки тиску на клапані регулювання 
газу і в пункті перевірки позитивної тиску в 
герметичній камері.. Дані в таблиці відповідають 
розмірам витяжної труби довжиною 0,5 м. Спожи-
вання газу відносяться до теплотворної здатності 
при температурі нижче 15°C і при тиску 1013 мбар. 
Тиск пальнику співвідносяться з використанням 
газу при температурі 15°C.

3.19 ПАРАМЕТРИ ГОРІННЯ 
ПОТУЖНІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА: 30 ВТ.

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

РИЗИК
+

СИСТЕМА 
ГВП

ПРОПУСКНА ЗДАТ-
НІСТЬ, ВИТРАТА ГАЗУ 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

ПРОПУСКНА ЗДАТ-
НІСТЬ, ВИТРАТА ГАЗУ 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

ПРОПУСКНА ЗДАТ-
НІСТЬ, ВИТРАТА ГАЗУ 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК ПАЛЬНИКИ 
ПАЛЬНИКИ

(кВт) (kcal/h) (м3/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O)

24,0 20640 2,71 11,19 114,1 2,03 27,77 283,2 1,99 35,95 366,6
23,0 19780 2,60 10,39 106,0 1,94 25,32 258,2 1,91 33,35 340,1
22,5 19353 2,55 10,00 102,0 1,90 24,15 246,3 1,87 32,10 327,4
21,0 18060 2,39 8,88 90,6 1,78 20,82 212,3 1,75 28,47 290,3
20,0 17200 2,28 8,17 83,3 1,70 18,76 191,3 1,67 26,18 267,0
19,0 16340 2,17 7,48 76,3 1,62 16,82 171,6 1,59 23,98 244,6
18,0 15480 2,06 6,83 69,6 1,54 15,01 153,1 1,52 21,88 223,1
17,0 14620 1,96 6,20 63,2 1,46 13,32 135,8 1,44 19,86 202,5
16,0 13760 1,85 5,59 57,0 1,38 11,74 119,7 1,36 17,93 182,8
15,0 12900 1,74 5,01 51,1 1,30 10,29 104,9 1,28 16,09 164,1
14,0 12040 1,63 4,46 45,5 1,22 8,94 91,2 1,20 14,33 146,1
13,0 11180 1,52 3,93 40,1 1,14 7,72 78,7 1,12 12,66 129,1
12,0 10320 1,41 3,42 34,9 1,06 6,62 67,5 1,04 11,07 112,9
11,0 9460 1,30 2,94 30,0 0,97 5,63 57,4 0,96 9,57 97,6
10,0 8600 1,19 2,49 25,4 0,89 4,76 48,6 0,88 8,15 83,1
9,3 7998 1,11 2,18 22,3 0,83 4,23 43,1 0,82 7,20 73,4
8,0 6880

ГВП
0,97 1,65 16,8 0,72 3,40 34,7 0,71 5,56 56,7

7,2 6192 0,88 1,34 13,7 0,65 3,00 30,6 0,64 4,63 47,2

G20 G30 G31
Діаметр газової форсунки mm 1,35 0,79 0,79
Тиск живлення мбар (мм HО) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масова продуктивність димових газів при номінальній (максимальній) потужності кг/год 59 53 54
Масова продуктивність димових газів при мінімальній потужності кг/год 61 59 52
CO 2 в Q. Ном. / Мін. 3.23 6,20 / 1,80 8,00 / 2,20 7,85 / 2,45
O до 0% O 2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на мільйон) 74 / 138 135 / 152 93 / 123
NOX до 0% від Oв Q. Ном. / Мін. мг/кВт год 95 / 67 127 / 76 115 / 67
Температура димових газів при номінальній потужності °C 96 106 105
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 86 94 96

ПОТУЖНІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА: 30 ВТ.

3.17 ЩОРІЧНИЙ ОГЛЯД І ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ АГРЕГАТУ.

Щонайменше, один раз на рік слід проводити 
такі заходи.
- Очищення теплообмінника з боку димових газів.
- Очистіть основний пальник.
- Огляньте та пересвідчитесь у відсутності зносу 

або корозії всередині димоуловітеля.
- Перевірте регулярність запалювання і роботи 

приладу.
- Перевірте правильність настройки пальника 

під воду і опалення (при під’єднанні котла до 
блоку зовнішнього водонагрівача).

- Перевірити та відрегулювати безперебійну робо-
ту пристрою управління і контролю обладнання, 
а зокрема:

 - Функціювання загального електровмикача, 
розміщеного поза котлом;

 - Функціювання системи управління термо-
статом;

 - Функціювання термостату регулювання сис-
теми ГПВ (при під’єднанні котла до блоку 
зовнішнього водонагрівача).

- Перевірте щільність газової системи пристрою 

та внутрішньої системи приладу.
- Перевірте роботу пристрою проти відсутності 

газу, контроль іонізації полум'я, час відгуку має 
бути не менше 10 секунд.

- Візуально перевірити відсутність витоку води і 
окислення в / біля місцях з'єднання.

- Візуально перевірте, що вихід запобіжного 
клапану не засмічений.

- Переконайтеся, що заряд розширювального 
баку, після його розгрузки, довівши тиск до нуля 
(читати по манометру котла), дорівнює 1,0 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 і 
контролю встановлені вірно і не призведуть до 
короткого замикання, а зокрема:

 - захисний термостат по температурі;
 - Реле тиску води;
 - реле тиску повітря.
- Перевірка збереження і цілісності електричної 

системи, а зокрема:
 - електричні проводи повинні бути розміщені в 

кабелі;
 - Там не повинно бути ніяких слідів почорніння 

або обгоряння.
ПРИМІТКА: в ході періодичного технічного 
обслуговування слід також проводити огляд і 
технічне обслуговування системи опалення, як 
це передбачено діючими нормами.

3.18 ЗМІННА ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ.
Увага: в залежності від моделі котла (шляхом 
перевірки типу встановлен ого вентилятора), 
використовуйте відповідні дані.

ПРИМІТКА: значення тисків, зазначені у таблиці, 
являють відмінності, що існують між тиском на 
виході з газового клапана і тиском камери зго-
ряння. Коректування тому повинні бути зроблені 
з диференціальним манометром (колонка "U" або 
цифровий датчик) з датчиками вправленими в 
пункт перевірки тиску на клапані регулювання 
газу і в пункті перевірки позитивної тиску в 
герметичній камері.. Дані в таблиці відповідають 
розмірам витяжної труби довжиною 0,5 м. Спожи-
вання газу відносяться до теплотворної здатності 
при температурі нижче 15°C і при тиску 1013 мбар. 
Тиск пальнику співвідносяться з використанням 
газу при температурі 15°C.

3.19 ПАРАМЕТРИ ГОРІННЯ 
ПОТУЖНІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА: 30 ВТ.

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

РИЗИК
+

СИСТЕМА 
ГВП

ПРОПУСКНА ЗДАТ-
НІСТЬ, ВИТРАТА ГАЗУ 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

ПРОПУСКНА ЗДАТ-
НІСТЬ, ВИТРАТА ГАЗУ 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

ПРОПУСКНА ЗДАТ-
НІСТЬ, ВИТРАТА ГАЗУ 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК ПАЛЬНИКИ 
ПАЛЬНИКИ

(кВт) (kcal/h) (м3/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O)

24,0 20640 2,71 11,19 114,1 2,03 27,77 283,2 1,99 35,95 366,6
23,0 19780 2,60 10,39 106,0 1,94 25,32 258,2 1,91 33,35 340,1
22,5 19353 2,55 10,00 102,0 1,90 24,15 246,3 1,87 32,10 327,4
21,0 18060 2,39 8,88 90,6 1,78 20,82 212,3 1,75 28,47 290,3
20,0 17200 2,28 8,17 83,3 1,70 18,76 191,3 1,67 26,18 267,0
19,0 16340 2,17 7,48 76,3 1,62 16,82 171,6 1,59 23,98 244,6
18,0 15480 2,06 6,83 69,6 1,54 15,01 153,1 1,52 21,88 223,1
17,0 14620 1,96 6,20 63,2 1,46 13,32 135,8 1,44 19,86 202,5
16,0 13760 1,85 5,59 57,0 1,38 11,74 119,7 1,36 17,93 182,8
15,0 12900 1,74 5,01 51,1 1,30 10,29 104,9 1,28 16,09 164,1
14,0 12040 1,63 4,46 45,5 1,22 8,94 91,2 1,20 14,33 146,1
13,0 11180 1,52 3,93 40,1 1,14 7,72 78,7 1,12 12,66 129,1
12,0 10320 1,41 3,42 34,9 1,06 6,62 67,5 1,04 11,07 112,9
11,0 9460 1,30 2,94 30,0 0,97 5,63 57,4 0,96 9,57 97,6
10,0 8600 1,19 2,49 25,4 0,89 4,76 48,6 0,88 8,15 83,1
9,3 7998 1,11 2,18 22,3 0,83 4,23 43,1 0,82 7,20 73,4
8,0 6880

ГВП
0,97 1,65 16,8 0,72 3,40 34,7 0,71 5,56 56,7

7,2 6192 0,88 1,34 13,7 0,65 3,00 30,6 0,64 4,63 47,2

G20 G30 G31
Діаметр газової форсунки mm 1,35 0,79 0,79
Тиск живлення мбар (мм HО) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масова продуктивність димових газів при номінальній (максимальній) потужності кг/год 59 53 54
Масова продуктивність димових газів при мінімальній потужності кг/год 61 59 52
CO 2 в Q. Ном. / Мін. 3.23 6,20 / 1,80 8,00 / 2,20 7,85 / 2,45
O до 0% O 2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на мільйон) 74 / 138 135 / 152 93 / 123
NOX до 0% від Oв Q. Ном. / Мін. мг/кВт год 95 / 67 127 / 76 115 / 67
Температура димових газів при номінальній потужності °C 96 106 105
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 86 94 96

ПОТУЖНІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА: 30 ВТ.
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3.17 CIHAZIN MANÜEL OLARAK YILLIK 
KONTROL VE BAKIMI.

En azından yıllık periyotlarla aşağıda belirtilen 
bakım ve kontrol işlemlerinin izlenmesi 
gereklidir.
- Duman tarafı eşanşörünü temizleyin.
- Ana brülörü temizleyin.
- Atık gaz bacasında bozulma ve aşınma olup 

olmadığını gözle kontrol edin.
- Ateşleme ve işlevlerin sağlıklı yürütülmesinin 

kontrol edin.
- Kullanma suyu ve kalorifer (kombi bir dış ka-

zan ünitesine bağlandığında) aşamalarındaki 
brülörün dara ayarının doğru olduğunu 
kontrol edin.

- Özellikle aşağıda belirtilen başta olmak üzere 
cihazın kumanda ve ayar aksamının sağlıklı 
çalışmasının kontrolü :

 - kombi dışında yer alan ana elektrik şalterinin 
müdahalesi;

 - tesisat düzenleme termostatı müdahalesi;
 - kullanma suyu düzenleme termostat 

müdahalesi (kombi bir dış kazan ünitesine 
bağlandığında).

- Cihazın ve tesisatın gaz devrelerinin 
sızdırmazlığı kontrol edin.

- Gaz eksikliği, iyonizasyonlu alev kontrol 
düzeneklerinin müdahalelerini kontrol edin, 
müdahale süresinin 10 saniyeden az olması 
gerekmektedir.

- Rakor ve bağlantılarda su kaçağı, sızıntısı ve 
paslanma olup olmadığını gözle kontrol edin.

- Su emniyet valfının tahliyesinin tıkalı 
olmadığını gözle kontrol edin.

- Genleşme tankının yükünün,tesisatın basıncını 
sıfıra getirerek boşalttıktan sonra (kombinin 
manometresi üzerinden okunabilir), 1,0 bar 
seviyesinde olduğunu denetleyin.

- Tesisatın statik basıncının (soğuk tesisatta 
ve doldurma musluğu aracılığı ile tesisatın 
doldurduktan sonra) 1 ile 1,2 bar arasında 
olduğunu kontrol edin.

- Güvenlik ve denetim araçlarının ihlal 
edilmediğini ve/veya kısa devre yapmadıklarını 
görerek kontrol edin ve özellikle:

 - Isı güvenlik termostatı;
 - su basınç şalteri;
 - hava basınç şalteri.

- Elektrik tesisatının bütünlüğü ve iletişimini 
kontrol edin ve bilhassa:

 - elektrik güç kaynağı kabloları kablo geçit 
yuvalarına yerleştirilmiş olmalıdırlar;

 - kararma ve yanma izlerinin olmaması gerekir.
Not: cihazın periyodik bakım fırsatında, 
yürürlükteki talimatlarda belirtilenlere uygun 
olarak termik tesisatında bakım ve kontrolünü 
yapmak gereklidir.

3.18 DEĞIŞKEN TERMIK GÜÇ.
Dikkat: kombi modeline göre (kurulu fan türünü 
kontrol ederek), uygun verileri kullanın.

Not: tabloda verilen basınçlar gaz valfı çıkışı 
ile yakıt haznesi arasında var olan basınçların 
farklarını temsil ederler. Dolayısıyla ayarların 
gaz ayar modülü valf çıkışı ile yanma odası 
basınç test yuvalarına sensör konularak ve 
değişken manometre (“U” şeklinde kolon veya 
dijital manometre) kullanılarak yapılması 
gerekmektedir. Tabloda yer alan güç değerleri 
0,5 m emiş-tahliye borusu ile elde edilmişlerdir. 
Gaz debileri için 15°C derecenin altındaki kalori 
gücü ile 1013 mbar basınç referans alınmıştır. 
Brülördeki basınç değerleri için gazın 15°C 
derecede kullanımı referans alınmıştır.

3.19 YANMA PARAMETRELERI. 
FAN GÜCÜ: 30W

METAN GAZI (G20) BÜTAN GAZI (G30) PROPAN GAZI (G31)

TERMİK 
GÜÇ

TERMİK 
GÜÇ

ISIT.
+

KULL. SU.

BRÜLÖR GAZ 
DEBİSİ

PRES. BRÜLÖR 
HORTUM AĞIZLARI

BRÜLÖR GAZ 
DEBİSİ

PRES. BRÜLÖR 
HORTUM AĞIZLARI

BRÜLÖR GAZ 
DEBİSİ

PRES. BRÜLÖR 
HORTUM AĞIZLARI

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

24,0 20640 2,71 11,19 114,1 2,03 27,77 283,2 1,99 35,95 366,6
23,0 19780 2,60 10,39 106,0 1,94 25,32 258,2 1,91 33,35 340,1
22,5 19353 2,55 10,00 102,0 1,90 24,15 246,3 1,87 32,10 327,4
21,0 18060 2,39 8,88 90,6 1,78 20,82 212,3 1,75 28,47 290,3
20,0 17200 2,28 8,17 83,3 1,70 18,76 191,3 1,67 26,18 267,0
19,0 16340 2,17 7,48 76,3 1,62 16,82 171,6 1,59 23,98 244,6
18,0 15480 2,06 6,83 69,6 1,54 15,01 153,1 1,52 21,88 223,1
17,0 14620 1,96 6,20 63,2 1,46 13,32 135,8 1,44 19,86 202,5
16,0 13760 1,85 5,59 57,0 1,38 11,74 119,7 1,36 17,93 182,8
15,0 12900 1,74 5,01 51,1 1,30 10,29 104,9 1,28 16,09 164,1
14,0 12040 1,63 4,46 45,5 1,22 8,94 91,2 1,20 14,33 146,1
13,0 11180 1,52 3,93 40,1 1,14 7,72 78,7 1,12 12,66 129,1
12,0 10320 1,41 3,42 34,9 1,06 6,62 67,5 1,04 11,07 112,9
11,0 9460 1,30 2,94 30,0 0,97 5,63 57,4 0,96 9,57 97,6
10,0 8600 1,19 2,49 25,4 0,89 4,76 48,6 0,88 8,15 83,1
9,3 7998 1,11 2,18 22,3 0,83 4,23 43,1 0,82 7,20 73,4
8,0 6880

KULL. SU.
0,97 1,65 16,8 0,72 3,40 34,7 0,71 5,56 56,7

7,2 6192 0,88 1,34 13,7 0,65 3,00 30,6 0,64 4,63 47,2

G20 G30 G31
Gaz hortum meme çapı mm 1,35 0,79 0,79
Güç kaynağı gerilimi mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Duman kütlesinin nominal kuvvette debisi kg/h 59 53 54
Asgari kuvvette duman kütle debisi kg/h 61 59 52
CO2 a Q. Nom./Asg. % 6,20 / 1,80 8,00 / 2,20 7,85 / 2,45
CO a 0% di O2 a Q. Nom./Asg. ppm 74 / 138 135 / 152 93 / 123
NOX a 0% di O2 a Q. Nom./Asg. mg/kWh 95 / 67 127 / 76 115 / 67
Nominal kuvvette atık gaz sıcaklığı °C 96 106 105
Asgari kuvvette atık gaz sıcaklığı °C 86 94 96

FAN GÜCÜ: 30W
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3.17 CONTROL Y MANTENIMIENTO 
ANUAL DEL APARATO.

Las siguientes operaciones de control y manteni-
miento se deben realizar al menos una vez al año.
- Limpiar el intercambiador lado humos.
- Limpiar el quemador principal.
- Controlar visualmente que en la campana de 

humos no existan signos de deterioro o corrosión.
- Controlar la regularidad del encendido y del 

funcionamiento.
- Controlar la calibración del quemador para agua 

sanitaria (cuando la caldera está conectada a una 
unidad acumulador externa) y para calefacción.

- Controlar el funcionamiento regular de los di-
spositivos de mando y regulación del aparato y 
en particular:

 - el funcionamiento del interruptor general 
situado fuera de la caldera;

 - el funcionamiento del termostato de regulación 
de la instalación de calefacción;

 - la intervención del termostato de regulación 
sanitario (cuando la caldera está conectada a 
una unidad acumulador externa).

- Controlar la estanqueidad del circuito de gas del 
equipo y de la instalación interior.

- Comprobar el funcionamiento del dispositivo 
contra la falta de gas mediante control de llama 
de ionización, el tiempo de funcionamiento debe 
ser menor a los 10 segundos.

- Controlar visualmente que no existan pérdidas 
de agua ni signos de oxidación en las uniones.

- Controlar visualmente que la salida de la válvula 
de seguridad del agua no esté obstruida.

- Comprobar que la carga del vaso de expansión 
para calefacción, tras haber descargado la presión 
de la instalación hasta situarla a cero (señalada 
por el manómetro de la caldera), sea 1,0 bar.

- Comprobar que la presión estática de la instala-
ción (en frío y tras haberla llenado abriendo el 
correspondiente grifo) se encuentre entre 1 y 1,2 
bar.

- Controlar visualmente que los dispositivos de 
seguridad y de control no hayan sido manipulados 
y/o cortocircuitados, especialmente:

 - termostato de seguridad de la temperatura;
 - presostato agua;
 - presostato aire.
- Comprobar la conservación y la integridad de la 

instalación eléctrica, especialmente:

 - los cables de alimentación eléctrica deben estar 
dentro de los pasacables;

 - no deben existir signos de ennegrecimiento o 
quemaduras.

N.: para el mantenimiento periódico del equipo, es 
oportuno realizar también el control y el manteni-
miento de la instalación térmica, en conformidad 
con lo indicado por la normativa vigente.

3.18 POTENCIA TÉRMICA VARIABLE.
Atención: dependiendo del modelo de caldera (com-
probando el tipo de ventilador instalado), utilice los 
diafragmas adecuados.

N.:  las presiones indicadas en la tabla representan 
las diferencias entre las presiones que existen entre 
la salida de la válvula de gas y la cámara de combu-
stión. Por lo tanto, las regulaciones se deben realizar 
con un manómetro diferencial (columna en "U" o 
manómetro digital), con las sondas introducidas en 
el comprobador de presión de salida de la válvula 
modulregulable de gas y en el comprobador de 
presión positivo de la cámara estanca. Los datos de 
potencia en la tabla han sido obtenidos con tubo de 
aspiración-descarga de longitud 0,5 m. Los caudales 
de gas se refieren al poder calorífico inferior a una 
temperatura de 15°C y a una presión de 1013 mbar. 
Las presiones del quemador se refieren a gas a 15°C 
de temperatura.

3.19 PARÁMETROS DE LA COMBUSTIÓN. 
POTENCIA DEL VENTILADOR: 30W 

METANO (G20) BUTANO (G30) PROPANO (G31)

POTENCIA  
TÉRMICA

POTENCIA  
TÉRMICA

CALEF.
+

SANIT

CAUDAL GAS 
QUEMADOR

PRES. INYECTORES 
QUEMADOR

CAUDAL GAS 
QUEMADOR

PRES. INYECTORES 
QUEMADOR

CAUDAL GAS 
QUEMADOR

PRES. INYECTORES 
QUEMADOR

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

24,0 20640 2,71 11,19 114,1 2,03 27,77 283,2 1,99 35,95 366,6
23,0 19780 2,60 10,39 106,0 1,94 25,32 258,2 1,91 33,35 340,1
22,5 19353 2,55 10,00 102,0 1,90 24,15 246,3 1,87 32,10 327,4
21,0 18060 2,39 8,88 90,6 1,78 20,82 212,3 1,75 28,47 290,3
20,0 17200 2,28 8,17 83,3 1,70 18,76 191,3 1,67 26,18 267,0
19,0 16340 2,17 7,48 76,3 1,62 16,82 171,6 1,59 23,98 244,6
18,0 15480 2,06 6,83 69,6 1,54 15,01 153,1 1,52 21,88 223,1
17,0 14620 1,96 6,20 63,2 1,46 13,32 135,8 1,44 19,86 202,5
16,0 13760 1,85 5,59 57,0 1,38 11,74 119,7 1,36 17,93 182,8
15,0 12900 1,74 5,01 51,1 1,30 10,29 104,9 1,28 16,09 164,1
14,0 12040 1,63 4,46 45,5 1,22 8,94 91,2 1,20 14,33 146,1
13,0 11180 1,52 3,93 40,1 1,14 7,72 78,7 1,12 12,66 129,1
12,0 10320 1,41 3,42 34,9 1,06 6,62 67,5 1,04 11,07 112,9
11,0 9460 1,30 2,94 30,0 0,97 5,63 57,4 0,96 9,57 97,6
10,0 8600 1,19 2,49 25,4 0,89 4,76 48,6 0,88 8,15 83,1
9,3 7998 1,11 2,18 22,3 0,83 4,23 43,1 0,82 7,20 73,4
8,0 6880

SANIT
0,97 1,65 16,8 0,72 3,40 34,7 0,71 5,56 56,7

7,2 6192 0,88 1,34 13,7 0,65 3,00 30,6 0,64 4,63 47,2

G20 G30 G31
Diámetro inyector de gas mm 1,35 0,79 0,79
Presión de alimentación mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Caudal de masa de humos a potencia nominal kg/h 59 53 54
Caudal de masa de humos a potencia mínima kg/h 61 59 52
CO2 a C. Nom./Mín. % 6,20 / 1,80 8,00 / 2,20 7,85 / 2,45
CO a 0% de O2 a C. Nom./Mín. ppm 74 / 138 135 / 152 93 / 123
NOX a 0% de O2 a C. Nom./Mín. mg/kWh 95 / 67 127 / 76 115 / 67
Temperatura humos a potencia nominal °C 96 106 105
Temperatura humos a potencia mínima °C 86 94 96

POTENCIA DEL VENTILADOR: 30W 
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3.17 ЕЖЕГОДНЫЙ КОНТРОЛЬ И 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ АГРЕГАТА.

Не реже одного раза в год следует выполнять следующие 
операции по техобслуживанию.
- Производить чистку теплообменника со стороны дымо-

вых газов.
- Производить чистку главной горелки.
- Визуально проверить отсутсвие на вытяжном кожухе 

повреждений или коррозии.
- Проверять правильность включения и функционирова-

ния агрегата.
- Проверять правильность тарирования горелки в ре-

жимах подогрева сантехнической воды (когда бойлер 
подключён к внешнему водонагревателю) и воды в ото-
пительной системе.

- Проверять правильность функционирования управля-
ющих и регулирующих устройств агрегата, в частности:

 - срабатывание рубильника - переключателя, установ-
ленного за бойлером;

 - срабатывание термостата регулировки температуры 
воды в отопительной системе;

 - срабатывание термостата регулировки темпера-
туры ГВС (когда бойлер подключён к внешнему 
водонагревателю);

- Проверить герметичность газовой системы агрегата и 
всей установки.

- Проверить включение защитного устройства, против 
отсутствия газа проверки ионизированного пламени, 
затраченное на это время должно быть ниже 10 секунд.

- Визуально провери отсутсвие утечек води и окисления 
на переходниках.

- Визуально проверять, не засорились ли сливные от-
верстия предохранительных клапанов.

- Проверить, что нагрузка расширительного бака, после 
разгрузки давления установки до нуля (значение считы-
вается с манометра бойлера), равно 1,0 бар.

- Проверять, чтобы статическое давление системы (при 
системе в холодном состоянии и после доливки воды в 
нее через кран заполнения) составляло от 1 до 1,2 бар.

- Визуально проверять, чтобы предохранительные и 
управляющие устройства не были короткозамкнуты и/
или подвергну ты несанкционированным изменениям, 
в частности проверять

 - предохранительный термостат температуры;
 - реле давления воды;
 - реле давления воздуха.
- Проверять сохранность и целостность электрооборудо-

вания, в частности, следующее:

 - электрические провода должны проходить через 
специально предназначенные для этого кабельные 
каналы;

 - они не должны быть почерневшими или подгоревши-
ми.

Примечание: при проведении периодического техобслу-
живания агрегата, следует провести проверку и техобслу-
живание тепловой установки, в соответствии с указаниями 
действующих нормативных требований.

3.18 ПЕРЕМЕННАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ.
Внимание: в зависимости от модели бойлера (проверяя 
вид установленной вентиляции), использовать подходя-
щие данные.

Примечание: давления, приведенные в таблице, пред-
ставляют собой перепады давлений между выходом 
газового клапана и камерой сгорания. Настройки про-
изводятся цифровым дифференциальным манометром 
(с“U”-образной колонкой или цифровым) с датчиками 
установленными в отводы давления на выходе газового 
клапана с регулируемым модулем и на положительном 
отводе давления герметичной камеры. Данные мощности, 
приведенные в таблице, получены при длине воздуховода 
всасывания/ дымоудаления равной 0,5 м. Величины рас-
хода газа приведены для минимальной тепловой мощности 
при температуре 15°C и давлении 1013 мбар. Величины 
давлений на горелке приведены для использования газа 
при температуре 15°C.

3.19 ПАРАМЕТРЫ ГОРЕНИЯ. 
МОЩНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА: 30 ВТ

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

МОЩНОСТЬ  
ТЕРМОРЕЛЕ

МОЩНОСТЬ  
ТЕРМОРЕЛЕ

ОТОП
+

ГВС

РАСХОД ГАЗА 
ГОРЕЛКА

ДАВЛ. СОПЛА 
ГОРЕЛКА

РАСХОД ГАЗА 
ГОРЕЛКА

ДАВЛ. СОПЛА 
ГОРЕЛКА

РАСХОД ГАЗА 
ГОРЕЛКА

ДАВЛ. СОПЛА 
ГОРЕЛКА

(кВт) (ккал/ч) (м3/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O)

24,0 20640 2,71 11,19 114,1 2,03 27,77 283,2 1,99 35,95 366,6
23,0 19780 2,60 10,39 106,0 1,94 25,32 258,2 1,91 33,35 340,1
22,5 19353 2,55 10,00 102,0 1,90 24,15 246,3 1,87 32,10 327,4
21,0 18060 2,39 8,88 90,6 1,78 20,82 212,3 1,75 28,47 290,3
20,0 17200 2,28 8,17 83,3 1,70 18,76 191,3 1,67 26,18 267,0
19,0 16340 2,17 7,48 76,3 1,62 16,82 171,6 1,59 23,98 244,6
18,0 15480 2,06 6,83 69,6 1,54 15,01 153,1 1,52 21,88 223,1
17,0 14620 1,96 6,20 63,2 1,46 13,32 135,8 1,44 19,86 202,5
16,0 13760 1,85 5,59 57,0 1,38 11,74 119,7 1,36 17,93 182,8
15,0 12900 1,74 5,01 51,1 1,30 10,29 104,9 1,28 16,09 164,1
14,0 12040 1,63 4,46 45,5 1,22 8,94 91,2 1,20 14,33 146,1
13,0 11180 1,52 3,93 40,1 1,14 7,72 78,7 1,12 12,66 129,1
12,0 10320 1,41 3,42 34,9 1,06 6,62 67,5 1,04 11,07 112,9
11,0 9460 1,30 2,94 30,0 0,97 5,63 57,4 0,96 9,57 97,6
10,0 8600 1,19 2,49 25,4 0,89 4,76 48,6 0,88 8,15 83,1
9,3 7998 1,11 2,18 22,3 0,83 4,23 43,1 0,82 7,20 73,4
8,0 6880

ГВС
0,97 1,65 16,8 0,72 3,40 34,7 0,71 5,56 56,7

7,2 6192 0,88 1,34 13,7 0,65 3,00 30,6 0,64 4,63 47,2

G20 G30 G31
Диаметр газового сопла мм 1,35 0,79 0,79
Давление питания мбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности кг/ч 59 53 54
Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности кг/ч 61 59 52
CO2 при Q. Ном./Mин. % 6,20 / 1,80 8,00 / 2,20 7,85 / 2,45
CO при 0% O22 при Q. Ном./Mин. ppm 74 / 138 135 / 152 93 / 123
NOX при 0% O2 при Q. Ном./Mин. мг/кВтч 95 / 67 127 / 76 115 / 67
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 96 106 105
Температура дымовых газов при минимальной мощности °C 86 94 96

МОЩНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА: 30 ВТ

3.17 YEARLY APPLIANCE CHECK AND 
MAINTENANCE.

The following checks and maintenance should 
be performed at least once a year.
- Clean the flue side of the heat exchanger.
- Clean the main burner.
- Visually check the flue hood for deterioration 

or corrosion.
- Check correct lighting and operation.
- Ensure correct calibration of the burner in 

domestic water (when the boiler is connected 
to an external cylinder) and heating phases.

- Check correct operation of control and 
adjustment devices and in particular:

 - intervention of main electrical switch 
positioned outside of the boiler;

 - system control thermostat intervention;
 - domestic hot water control thermostat 

intervention (when the boiler is connected to 
an external cylinder).

- Check sealing efficiency of gas circuit and the 
internal system.

- Check the intervention of the device against no 
gas ionisation flame control. Intervention time 
must be less than 10 seconds.

- Visually check for water leaks or oxidation 
from/on connections.

- Visually check that the water safety drain valve 
is not blocked.

- Check that, after discharging system pressure 
and bringing it to zero (read on boiler 
manometer), the expansion vessel charge is at 
1.0 bar.

- Check that the system static pressure (with 
system cold and after refilling the system by 
means of the filling valve) is between 1 and 1.2 
bar.

- Check visually that the safety and control 
devices have not been tampered with and/or 
shorted, in particular:

 - temperature safety thermostat;
 - water pressure switch,
 - air pressure switch
- Check the condition and integrity of the 

electrical system and in particular:
 - electrical power cables must be inside the 

fairleads;
 - there must be no traces of blackening or 

burning.

N.B.: when performing periodical maintenance 
of the appliance it is appropriate also to check and 
perform maintenance on the heating system, in 
compliance with that indicated by the regulations 
in force.

3.18 VARIABLE HEAT OUTPUT.
Attention: based on the boiler model (checking 
which type of fan is installed), use appropriate 
data.

N.B.: the pressures indicated in the table 
represent the difference in existing pressures 
between the gas valve outlet and the combustion 
chamber. The adjustments should therefore,be 
carried out using a differential manometer 
(small "U"-shaped column or digital manometer) 
with the probes inserted in the pressure test gas 
valve outlet and on the sealed chamber positive 
pressure test. The power data in the table has been 
obtained with intake-exhaust pipe measuring 0.5 
m in length. Gas flow rates refer to heating power 
below a temperature of 15°C and at a pressure of 
1013 mbar. Burner pressure values refer to use 
of gas at 15°C.

3.19 COMBUSTION PARAMETERS. 
FAN POWER: 30W

METHANE (G20) BUTANE (G30) PROPANE (G31)

HEAT  
THERMAL

HEAT  
THERMAL

CH
+

D.H.W.

GAS FLOW 
RATE 

BURNER

PRESS. NOZZLE 
BURNER

GAS FLOW 
RATE 

BURNER

PRESS. NOZZLE 
BURNER

GAS FLOW 
RATE 

BURNER

PRESS. NOZZLE 
BURNER

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

24.0 20640 2.71 11.19 114.1 2.03 27.77 283.2 1.99 35.95 366.6
23.0 19780 2.60 10.39 106.0 1.94 25.32 258.2 1.91 33.35 340.1
22.5 19353 2.55 10.00 102.0 1.90 24.15 246.3 1.87 32.10 327.4
21.0 18060 2.39 8.88 90.6 1.78 20.82 212.3 1.75 28.47 290.3
20.0 17200 2.28 8.17 83.3 1.70 18.76 191.3 1.67 26.18 267.0
19.0 16340 2.17 7.48 76.3 1.62 16.82 171.6 1.59 23.98 244.6
18.0 15480 2.06 6.83 69.6 1.54 15.01 153.1 1.52 21.88 223.1
17.0 14620 1.96 6.20 63.2 1.46 13.32 135.8 1.44 19.86 202.5
16.0 13760 1.85 5.59 57.0 1.38 11.74 119.7 1.36 17.93 182.8
15.0 12900 1.74 5.01 51.1 1.30 10.29 104.9 1.28 16.09 164.1
14.0 12040 1.63 4.46 45.5 1.22 8.94 91.2 1.20 14.33 146.1
13.0 11180 1.52 3.93 40.1 1.14 7.72 78.7 1.12 12.66 129.1
12.0 10320 1.41 3.42 34.9 1.06 6.62 67.5 1.04 11.07 112.9
11.0 9460 1.30 2.94 30.0 0.97 5.63 57.4 0.96 9.57 97.6
10.0 8600 1.19 2.49 25.4 0.89 4.76 48.6 0.88 8.15 83.1
9.3 7998 1.11 2.18 22.3 0.83 4.23 43.1 0.82 7.20 73.4
8.0 6880

D.H.W.
0.97 1.65 16.8 0.72 3.40 34.7 0.71 5.56 56.7

7.2 6192 0.88 1.34 13.7 0.65 3.00 30.6 0.64 4.63 47.2

G20 G30 G31
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 59 53 54
Flue flow rate at min heat output kg/h 61 59 52
CO2 at Nom Q./Min. % 6.20 / 1.80 8.00 / 2.20 7.85 / 2.45
CO with 0% O2 at Nom Q /Min. ppm 74 / 138 135 / 152 93 / 123
NOX with 0% O2 at Nom Q /Min. mg/kWh 95 / 67 127 / 76 115 / 67
Flue temperature at nominal output °C 96 106 105
Flue temperature at minimum output °C 86 94 96

FAN POWER: 30W
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- 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 ви-
явлені відразу на виході з котла в той час, як 
для отримання заявлених даних потрібно 
змішування з холодною водою.

- Максимальна потужність звуку, що ви-
дається при роботі котла складає <55dBA. 
Вимір звукової потужності відноситься до 
випробувань в напів-безеховій камері при 
роботі котла на максимальній потужності 
і довжині труби згідно з нормами.

- (*) Питома витрата «D»: витрати гарячої 
сантехнічної води відпо відні до середнього 
підвищення температури на 30 K, які котел 
може забезпечити за два наступні відбиран-
ня.

- (**) При під’єднанні котла до блоку зовніш-
нього водонагрівача.

3.20 ТЕХНІЧНІ ДАНІ 
ПОТУЖНІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА: 30 ВТ.

Номінальна (максимальна) теплова продуктивність kW (kcal/h) 25,6 (22051)
(**) Мінімальна теплова продуктивність системи ГВП kW (kcal/h) 8,3 (7117)
Мiнiмальна теплова продуктивність системи опалення kW (kcal/h) 10,5 (9057)
Номінальна (максимальна) теплова потужність (корисна) kW (kcal/h) 24,0 (20640)
(**) Мінімальна теплова потужність системи ГВП (корисна) kW (kcal/h) 7,2 (6192)
Мінімальна теплова потужність системи опалення (корисна) kW (kcal/h) 9,3 (7998)
ККД при номінальній потужності % 93,6
ККД при 30% від номінальної потужності % 90,3
Втрати тепла через корпус при увімкн. або вимкн. пальнику % 0,80 / 0,60
Втрати тепла через димар при увімкн. або вимкн. пальнику % 5,60 / 0,06
Максимальний робочий тиск контуру опалення bar 3
Максимальна робоча температура контуру опалення °C 90
Регульована температура опалення °C 35 - 85
Загальний об’єм розширювального баку для системи опалення l 4,0
Підпор в розширювальному баці bar 1
Вміст води в теплогенераторі l 2,5
Напір при продуктивності 1000 л/год kPa (m H2O) 24,52 (2,5)
(**) Корисна теплова потужність виробництва гарячої води kW (kcal/h) 24,0 (20640)
(**) Регульована температура гарячої сантехнiчної води °C 30 - 60
(**) Обмежувач протоку в контурі ГВП при 2 барах l/min 7,1
(**) Мін. тиск (динамічний) в конутрі ГВП bar 0,3
(**) Максимальний робочий тиск контуру ГВП bar 10
(**) Мінімальний відбор гарячої сантехнічної води l/min 1,5
(*) Питома витрата «D» UB Immergas 80 l (∆T 30°C) згідно до EN 625 l/min 20,7
(*) Питома витрата «D» UB Immergas 105 l (∆T 30°C) згідно до EN 625 l/min 24,4
(*) Питома витрата «D» UB Immergas 120 l (∆T 30°C) згідно до EN 625 l/min 26,7
(*) Питома витрата «D» UB Immergas 200 l (∆T 30°C) згідно до EN 625 l/min 35,1
(**) Здатність до безперервного відбирання за допомогою UB Immergas (∆T 30°C) l/min 11,1
Вага повного котла kg 33,9
Вага порожнього котла kg 31,4
Електричне підключення V/Hz 220/50
Номінальне споживання A 0,66
Установлена електрична потужність W 130
Потужність, споживана циркуляційним насосом W 87,0
Потужність, споживана вентилятором W 35,0
Клас електричного захисту котла - IPX5D
Клас NOX - 3
Зважений NOX mg/kWh 138
Зважений CO mg/kWh 95
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 ви-
явлені відразу на виході з котла в той час, як 
для отримання заявлених даних потрібно 
змішування з холодною водою.

- Максимальна потужність звуку, що ви-
дається при роботі котла складає <55dBA. 
Вимір звукової потужності відноситься до 
випробувань в напів-безеховій камері при 
роботі котла на максимальній потужності 
і довжині труби згідно з нормами.

- (*) Питома витрата «D»: витрати гарячої 
сантехнічної води відпо відні до середнього 
підвищення температури на 30 K, які котел 
може забезпечити за два наступні відбиран-
ня.

- (**) При під’єднанні котла до блоку зовніш-
нього водонагрівача.

3.20 ТЕХНІЧНІ ДАНІ 
ПОТУЖНІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА: 30 ВТ.

Номінальна (максимальна) теплова продуктивність kW (kcal/h) 25,6 (22051)
(**) Мінімальна теплова продуктивність системи ГВП kW (kcal/h) 8,3 (7117)
Мiнiмальна теплова продуктивність системи опалення kW (kcal/h) 10,5 (9057)
Номінальна (максимальна) теплова потужність (корисна) kW (kcal/h) 24,0 (20640)
(**) Мінімальна теплова потужність системи ГВП (корисна) kW (kcal/h) 7,2 (6192)
Мінімальна теплова потужність системи опалення (корисна) kW (kcal/h) 9,3 (7998)
ККД при номінальній потужності % 93,6
ККД при 30% від номінальної потужності % 90,3
Втрати тепла через корпус при увімкн. або вимкн. пальнику % 0,80 / 0,60
Втрати тепла через димар при увімкн. або вимкн. пальнику % 5,60 / 0,06
Максимальний робочий тиск контуру опалення bar 3
Максимальна робоча температура контуру опалення °C 90
Регульована температура опалення °C 35 - 85
Загальний об’єм розширювального баку для системи опалення l 4,0
Підпор в розширювальному баці bar 1
Вміст води в теплогенераторі l 2,5
Напір при продуктивності 1000 л/год kPa (m H2O) 24,52 (2,5)
(**) Корисна теплова потужність виробництва гарячої води kW (kcal/h) 24,0 (20640)
(**) Регульована температура гарячої сантехнiчної води °C 30 - 60
(**) Обмежувач протоку в контурі ГВП при 2 барах l/min 7,1
(**) Мін. тиск (динамічний) в конутрі ГВП bar 0,3
(**) Максимальний робочий тиск контуру ГВП bar 10
(**) Мінімальний відбор гарячої сантехнічної води l/min 1,5
(*) Питома витрата «D» UB Immergas 80 l (∆T 30°C) згідно до EN 625 l/min 20,7
(*) Питома витрата «D» UB Immergas 105 l (∆T 30°C) згідно до EN 625 l/min 24,4
(*) Питома витрата «D» UB Immergas 120 l (∆T 30°C) згідно до EN 625 l/min 26,7
(*) Питома витрата «D» UB Immergas 200 l (∆T 30°C) згідно до EN 625 l/min 35,1
(**) Здатність до безперервного відбирання за допомогою UB Immergas (∆T 30°C) l/min 11,1
Вага повного котла kg 33,9
Вага порожнього котла kg 31,4
Електричне підключення V/Hz 220/50
Номінальне споживання A 0,66
Установлена електрична потужність W 130
Потужність, споживана циркуляційним насосом W 87,0
Потужність, споживана вентилятором W 35,0
Клас електричного захисту котла - IPX5D
Клас NOX - 3
Зважений NOX mg/kWh 138
Зважений CO mg/kWh 95
Тип агрегату C12 / C32 / C42 / C52 / C82 / B22 / B32
Категорія II2H3+
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- Atık gaz sıcaklık değerleri, 15°C sıcaklıkta giren 
hava içindir.

- Kullanma sıcak su verimi ile ilgili veriler,2 
bar dinamik giriş basıncı ve 15°C lik bir giriş 
sıcaklığını bildirirler; açıklanmış değerleri elde 
etmek için soğuk su ile karışımın gerekli olduğu 
göz önünde tutularak hemen kombiden çıkışta 
saptanmış değerlerdir.

- Kombi çalışırken ortaya çıkan azami ses gücü 
< 55dBA'dir. Ses gücü ölçümleri, ürünün 
talimatlarına göre,genleşmiş duman haznesi 
ile azami termik kapasiteye çıkarılarak 
çalıştırılan kombiye yarı anekoik odada yapılan 
provalarında elde edilirler.

- (*) Özgül debi “D”: debisi ortalama 30 K bir ısı 
artışına denk geliyor, böylelikle kombi diğer iki 
su çekişini karşılayabilir.

- (**) Kombi bir dış kazan ünitesine bağlandığında.

3.20 TEKNIK VERILER. 
FAN GÜCÜ: 30W

Nominal termik debi kW (kcal/h) 25,6 (22051)
(**) Kullanım suyu termik debi kW (kcal/h) 8,3 (7117)
Kalorifer asgari termik kapasitesi kW (kcal/h) 10,5 (9057)
Nominal termik kuvvet (kullanılan) kW (kcal/h) 24,0 (20640)
(**) Kullanma suyu asgari termik kuvvet (kullanılan) kW (kcal/h) 7,2 (6192)
Isıtma termik asgari kuvveti (kullanılan) kW (kcal/h) 9,3 (7998)
Nominal kuvvette kullanılan termik verim % 93,6
Nominal kuvvetin %30 unu yükleyen kullanılan termik verim % 90,3
Brülör Off/On ile kombi kasasından ısı kaybı % 0,80 / 0,60
Brülör Off/On ile bacadan ısı kaybı % 5,60 / 0,06
Isıtma devresinin azami çalışma basıncı bar 3
Isıtma devresinin azami çalışma basıncı °C 90
Kalorifer ayarlanabilir ısısı °C 35 - 85
Tesisat genleşme tankı toplam hacmi l 4,0
Genleşme tankı ön dolum bar 1
Jeneratör su muhteviyatı l 2,5
1000 l/h debi ile mümkün prevalans kPa (m H2O) 24,52 (2,5)
(**) Sıcak su üretimi için kullanılan termik kuvvet kW (kcal/h) 24,0 (20640)
(**) Kullanma suyu ayarlanabilir ısısı °C 30 - 60
(**) Kullanma suyu akımı 2 barda sınırlayıcı l/min 7,1
(**) Asg. basınç (dinamik) kullanma suyu devresi bar 0,3
(**) Kullanım suyu devresi azami çalışma basıncı bar 10
(**) Asgari sıcak kullanma suyu çekişi l/min 1,5
(*) Özgül debi “D” UB Immergas 80 l (∆T 30°C) EN 625 göre l/min 20,7
(*) Özgül debi “D” UB Immergas 105 l (∆T 30°C) EN 625 göre l/min 24,4
(*) Özgül debi “D” UB Immergas 120 l (∆T 30°C) EN 625 göre l/min 26,7
(*) Özgül debi “D” UB Immergas 200 l (∆T 30°C) EN 625 göre l/min 35,1
(**) UB Immergas daimi alım kapasitesi (∆T 30°C) l/min 11,1
Dolu kombi ağırlığı kg 33,9
Boş kombi ağırlığı kg 31,4
Elektrik bağlantısı V/Hz 230/50
Nominal sarfiyat A 0,66
Yüklenmiş elektrik gücü W 130
Devirdaim güç sarfiyatı W 87,0
Vantilatör güç sarfiyatı W 35,0
Tesisat elektrik cihazları muhafazası - IPX5D
NO sınıfıX - 3
HAYIRX tartılmış mg/kWh 138
CO tartılmış mg/kWh 95
Cihaz türü C12 / C32 / C42 / C52 / C82 / B22 / B32
Kategori II2H3+
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- Los valore de temperatura de humos se refieren 
a la temperatura de aire en entrada de 15°C.

- Los datos relativos a las prestaciones para agua 
caliente sanitaria se refieren a una presión de 
entrada dinámica de 2 bares y a una tempe-
ratura de entrada de 15°C; los valores se han 
medido inmediatamente después de la salida 
de la caldera, considerando que para obtener 
los datos declarados es necesaria la mezcla con 
agua fría.

- La máxima potencia sonora emitida durante 
el funcionamiento de la caldera es < 55 dBA. 
La medida de potencia sonora se refiere a 
pruebas en cámara semianecoica con la caldera 
que funciona con el caudal térmico máximo, 
con extensión de toma de aire/evacuación de 
humos según las normas del producto.

3.20 DATOS TÉCNICOS. 
POTENCIA DEL VENTILADOR: 30W 

Caudal térmico nominal kW (kcal/h) 25,6 (22051)
(**) Capacidad térmica mínima sanitaria kW (kcal/h) 8,3 (7117)
Capacidad térmica mínima calentamiento kW (kcal/h) 10,5 (9057)
Potencia térmica nominal (útil) kW (kcal/h) 24,0 (20640)
(**) Potencia térmica mínima sanitaria (útil) kW (kcal/h) 7,2 (6192)
Potencia térmica mínima calentamiento (útil) kW (kcal/h) 9,3 (7998)
Rendimiento térmico útil a potencia nominal % 93,6
Rendimiento térmico útil al 30% de la potencia nominal % 90,3
Pérdida de calor en el revestimiento con quemador On/Off % 0,80 / 0,60
Pérdida de calor en la chimenea con quemador On/Off % 5,60 / 0,06
Presión máx. de ejercicio en circuito de calefacción bar 3
Temperatura máx. de trabajo en circuito de calefacción °C 90
Temperatura regulable de calefacción °C 35 - 85
Vaso de expansión de la instalación volumen total l 4,0
Precarga vaso de expansión bar 1
Contenido de agua del generador l 2,5
Columna de agua disponible capacidad 1000 l/h kPa (m H2O) 24,52 (2,5)
(**) Potencia térmica útil a la producción de agua caliente kW (kcal/h) 24,0 (20640)
(**) Temperatura regulable agua caliente sanitaria °C 30 - 60
(**) Limitador de flujo sanitario a 2 bar l/min 7,1
(**) Presión mín. (dinámica) circuito sanitario bar 0,3
(**) Presión máx. de ejercicio en circuito sanitario bar 10
(**) Extracción mínima de agua caliente sanitaria l/min 1,5
(*) Capacidad específica “D” UB Immergas 80 l  (∆T 30°C) según EN 625 l/min 20,7
(*) Capacidad específica “D” UB Immergas 105 l  (∆T 30°C) según EN 625 l/min 24,4
(*) Capacidad específica “D” UB Immergas 120 l  (∆T 30°C) según EN 625 l/min 26,7
(*) Capacidad específica “D” UB Immergas 200 l  (∆T 30°C) según EN 625 l/min 35,1
(**) Capacidad de suministro continuo con UB Immergas (∆T 30°C) l/min 11,1
Peso caldera llena kg 33,9
Peso caldera vacía kg 31,4
Conexión eléctrica V/Hz 230/50
Absorción nominal A 0,66
Potencia eléctrica instalada W 130
Potencia absorbida por el circulador W 87,0
Potencia absorbida por el ventilador W 35,0
Protección de la instalación eléctrica del aparato - IPX5D
Clase de NOX - 3
NOX ponderado mg/kWh 138
CO ponderado mg/kWh 95
Tipo aparato C12 /C32 / C42 / C52 / C82 / B22 / B32
Categoría II2H3+

- (*) Capacidad específica “D”: caudal del agua 
caliente sanitaria correspondiente a un au-
mento medio de temperatura de 30 K, que la 
caldera puede suministrar en dos extracciones 
sucesivas.

- (**) Cuando la caldera está conectada a una 
unidad acumulador externa.
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- Значения температуры дымовых газов приве-
дены при температуре воздуха на входе, равной 
15°C.

- Данные по подогретой сантехнической воде 
приведены для динамического давления 2 бар и 
температуры на входе 15°C; значения измерены 
непосредственно на выходе бойлера, при этом 
считается, что для получения заявленных харак-
теристик необходимо смешивание с холодной 
водой.

- Максимальный уровень шума, издаваемого при 
работе бойлера, составляет< 55 дБA. Уровень 
шума замеренный при испытаниях в частично 
звукопоглощающей камере при работе бойлера 
на полную тепловую мощность и длине воз-
духоводов, соответствующей установленным 
нормам.

3.20 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ. 
МОЩНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА: 30 ВТ

Номинальная тепловая мощность кВт (ккал/ч) 25,6 (22051)
(**) Минимальная тепловая мощность ГВС кВт (ккал/ч) 8,3 (7117)
Минимальная тепловая мощность отопления кВт (ккал/ч) 10,5 (9057)
Номинальная тепловая мощность (полезная) кВт (ккал/ч) 24,0 (20640)
(**) Минимальная тепловая мощность ГВС (полезная) кВт (ккал/ч) 7,2 (6192)
Минимальная тепловая мощность отопления (полезная) кВт (ккал/ч) 9,3 (7998)
Полезное тепловое КПД при номинальной мощности % 93,6
Полезное тепловое КПД при 30% от номинальной мощности % 90,3
Потери тепла на корпусе при вкл/выкл. горелке % 0,80 / 0,60
Потери тепла на камине при вкл./выкл. горелке % 5,60 / 0,06
Макс. рабочее давление в отопительной системе бар 3
Макс. рабочая температура в отопительной системе °C 90
Регулируемая температура отопления °C 35 - 85
Полный объем расширительного бака установки Л 4,0
Предв. объём расширительного бака установки бар 1
Содержание воды генератора Л 2,5
Напор при расходе 1000 л/час кПа (м H2O) 24,52 (2,5)
(**) Полезная тепловая мощность подогрева сантехнической воды кВт (ккал/ч) 24,0 (20640)
(**) Диапазон регулировки температуры подогретой сантехнической воды °C 30 - 60
(**) Ограничитель потока сантехнической воды до 2 бар Л/мин 7,1
(**) Мин. давление (динамическое) системы ГВС бар 0,3
(**) Макс. рабочее давление в системе ГВС бар 10
(**) Минимальный забор ГВС Л/мин 1,5
(*) Удельный расход «D» UB Immergas 80 л. (∆T 30°C) согласно стандарту EN 625 Л/мин 20,7
(*) Удельный расход «D» UB Immergas 105 л. (∆T 30°C) согласно стандарту EN 625 Л/мин 24,4
(*) Удельный расход «D» UB Immergas 120 л. (∆T 30°C) согласно стандарту EN 625 Л/мин 26,7
(*) Удельный расход «D» UB Immergas 200 л. (∆T 30°C) согласно стандарту EN 625 Л/мин 35,1
(**) Способность постоянного отбора UB Immergas (∆T 30°C) Л/мин 11,1
Вес полного бойлера кг 33,9
Вес пустого бойлера кг 31,4
Подключение к электрической сети В/Гц 230/50
Номинальный потребляемый ток A 0,66
Установленная электрическая мощность Вт 130
Потребляемая мощность цирк. насоса Вт 87,0
Потребляемая мощность вентилятора Вт 35,0
Класс защиты электрооборудования агрегата - IPX5D
Класс NOX - 3
NOX взвешенный мг/кВтч 138
Взвешенный CO мг/кВтч 95
Тип агрегата C12 / C32 / C42 / C52 / C82 / B22 / B32
Категория II2H3+

- (*)  Удельный рас ход «D»:  рас ход ГВ С 
соответствует увеличению средней температуры 
на 30 K, который может обеспечить бойлер в два 
последующих отбора.

- (**) Когда бойлер подключён к внешнему 
водонагревателю.

- Flue temperature values refer to an air inlet 
temperature of 15°C.

- The data relevant to domestic hot water 
performance refers to a dynamic inlet pressure 
of 2 bar and an inlet temperature of 15°C; the 
values are measured directly at the boiler outlet 
considering that to obtain the data declared 
mixing with cold water is necessary.

- The max. sound level emitted during boiler 
operation is < 55dBA. The sound level value is 
referred to semianechoic chamber tests with 
boiler operating at max. heat output, with 
extension of flue gas exhaust system according 
to product standards.

- (*) Specific capacity “D”: domestic hot water 
flow rate corresponding to an average increase 
of 30K, which the boiler can supply in two suc-
cessive withdrawals.

- (**) When the boiler is connected to an external 
cylinder.

3.20 TECHNICAL DATA. 
FAN POWER: 30W

Nominal heat input kW (kcal/h) 25.6 (22051)
(**) DHW minimum heat input kW (kcal/h) 8.3 (7117)
CH minimum heat input kW (kcal/h) 10.5 (9057)
Nominal heat output (useful) kW (kcal/h) 24.0 (20640)
(**) DHW minimum heat output (useful) kW (kcal/h) 7.2 (6192)
CH minimum heat output (useful) kW (kcal/h) 9.3 (7998)
Efficiency at nominal heat output % 93.6
Efficiency at 30% nominal heat output load % 90.3
Heat loss at case with burner On/Off % 0.80 / 0.60
Heat loss at flue with burner On/Off % 5.60 / 0.06
Central heating circuit max. operating pressure bar 3
Central heating circuit max. operating temperature °C 90
Adjustable central heating temperature °C 35 - 85
System expansion vessel total volume l 4.0
Expansion vessel factory-set pressure bar 1
Water content in generator l 2.5
Total head available with 1000 l/h flow rate kPa (m H2O) 24.52 (2.5)
(**) Hot water production useful heat output kW (kcal/h) 24.0 (20640)
(**) Domestic hot water adjustable temperature °C 30 - 60
(**) Domestic hot water circuit flow limiter at 2 bar l/min 7.1
(**) Min. pressure (dynamic) domestic hot water circuit bar 0.3
(**) Domestic hot water circuit max. working pressure bar 10
(**) Minimum D.H.W. flow rate l/min 1.5
(*) Specific capacity “D” UB Immergas 80 l (∆T 30°C) according to EN 625 l/min 20.7
(*) Specific capacity “D” UB Immergas 105 l (∆T 30°C) according to EN 625 l/min 24.4
(*) Specific capacity “D” UB Immergas 120 l (∆T 30°C) according to EN 625 l/min 26.7
(*) Specific capacity “D” UB Immergas 200 l (∆T 30°C) according to EN 625 l/min 35.1
(**) Drawing capacity in continuous duty with UB Immergas (∆T 30°C) l/min 11.1
Weight of full boiler kg 33.9
Weight of empty boiler kg 31.4
Electrical connection V/Hz 230/50
Power input A 0.66
Installed electric power W 130
Pump consumption W 87.0
Fan consumption W 35.0
Equipment electrical system protection - IPX5D
NOX class - 3
Weighted NOX mg/kWh 138
Weighted CO mg/kWh 95
Type of appliance C12 / C32 / C42 / C52 / C82 / B22 / B32
Category II2H3+
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3.23 ТЕХНІЧНІ ДАНІ. 
ПОТУЖНІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА 33ВТ/39ВТ

Електричне підключення В/Гц 220/50
Номінальне споживання A 0,66
Установлена електрична потужність W 130
Потужність, споживана циркуляційним насосом W 87,0
Потужність, споживана вентилятором W 35,0
Захист електрообладнання - IPX5D
Клас NO X - 3
NO X зважений мг/кВт год 138
Зважений CO мг/кВт год 95
Тип агрегату C12 /C32 / C42 / C52 / C82 / B22 / B32
Категорія II2H3+

3.22 ПАРАМЕТРИ ГОРІННЯ 
ПОТУЖНІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА 33ВТ/39ВТ

G20 G30 G31
Діаметр газової форсунки мм 1,35 0,79 0,79
Тиск живлення мбар (мм HО) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масова продуктивність димових газів при номінальній потужності кг/год 55 55 56
Масова продуктивність димових газів при мінімальній потужності кг/год 45 43 42
CO 2 в Q. Ном. / Мін. % 6,65 / 2,50 7,70 / 3,00 7,50 / 3,10
O до 0% O 2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на мільйон) 92 / 80 137 / 95 90 / 80
NOX до 0% від Oв Q. Ном. / Мін. мг/кВт год 180 / 140 260 / 160 240 / 160
Температура димових газів при номінальній потужності °C 101 103 101
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 94 96 99

3.21 ЗМІННА ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ. 
ПОТУЖНІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА 33ВТ/39ВТ

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

РИЗИК
+

ГВП

ПРОПУСКНА ЗДАТ-
НІСТЬ, ВИТРАТА ГАЗУ 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК сопла 
ПАЛЬНИКИ

ПРОПУСКНА ЗДАТ-
НІСТЬ, ВИТРАТА ГАЗУ 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК ПАЛЬНИКИ 
ПАЛЬНИКИ

ПРОПУСКНА ЗДАТ-
НІСТЬ, ВИТРАТА ГАЗУ 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК ПАЛЬНИКИ 
ПАЛЬНИКИ

(кВт) (kcal/h) (м3/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O)

24,0 20640 2,71 12,51 127,6 2,03 29,01 295,8 1,99 36,80 375,3
23,0 19780 2,60 11,53 117,6 1,94 26,65 271,7 1,91 34,07 347,4
22,5 19353 2,55 11,06 112,8 1,90 25,52 260,2 1,87 32,76 334,0
21,0 18060 2,39 9,70 99,0 1,78 22,29 227,3 1,75 28,95 295,2
20,0 17200 2,28 8,86 90,3 1,70 20,28 206,8 1,67 26,55 270,8
19,0 16340 2,17 8,06 82,2 1,62 18,38 187,5 1,59 24,26 247,4
18,0 15480 2,06 7,30 74,4 1,54 16,60 169,2 1,52 22,06 225,0
17,0 14620 1,96 6,58 67,1 1,46 14,92 152,1 1,44 19,97 203,7
16,0 13760 1,85 5,91 60,2 1,38 13,34 136,0 1,36 17,98 183,3
15,0 12900 1,74 5,27 53,7 1,30 11,87 121,1 1,28 16,08 163,9
14,0 12040 1,63 4,68 47,7 1,22 10,51 107,1 1,20 14,27 145,5
13,0 11180 1,52 4,12 42,0 1,14 9,24 94,3 1,12 12,56 128,1
12,0 10320 1,41 3,61 36,8 1,06 8,09 82,5 1,04 10,94 111,6
11,0 9460 1,30 3,13 31,9 0,97 7,03 71,7 0,96 9,42 96,0
10,0 8600 1,19 2,70 27,5 0,89 6,09 62,1 0,88 7,99 81,5
9,3 7998 1,11 2,42 24,7 0,83 5,49 56,0 0,82 7,05 71,8
8,0 6880

ГВП
0,97 1,96 20,0 0,72 4,52 46,1 0,71 5,42 55,3

7,2 6192 0,88 1,71 17,4 0,65 4,02 41,0 0,64 4,50 45,9

3.23 ТЕХНІЧНІ ДАНІ. 
ПОТУЖНІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА 33ВТ/39ВТ

Електричне підключення В/Гц 220/50
Номінальне споживання A 0,66
Установлена електрична потужність W 130
Потужність, споживана циркуляційним насосом W 87,0
Потужність, споживана вентилятором W 35,0
Захист електрообладнання - IPX5D
Клас NO X - 3
NO X зважений мг/кВт год 138
Зважений CO мг/кВт год 95
Тип агрегату C12 /C32 / C42 / C52 / C82 / B22 / B32
Категорія II2H3+

3.22 ПАРАМЕТРИ ГОРІННЯ 
ПОТУЖНІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА 33ВТ/39ВТ

G20 G30 G31
Діаметр газової форсунки мм 1,35 0,79 0,79
Тиск живлення мбар (мм HО) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масова продуктивність димових газів при номінальній потужності кг/год 55 55 56
Масова продуктивність димових газів при мінімальній потужності кг/год 45 43 42
CO 2 в Q. Ном. / Мін. % 6,65 / 2,50 7,70 / 3,00 7,50 / 3,10
O до 0% O 2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на мільйон) 92 / 80 137 / 95 90 / 80
NOX до 0% від Oв Q. Ном. / Мін. мг/кВт год 180 / 140 260 / 160 240 / 160
Температура димових газів при номінальній потужності °C 101 103 101
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 94 96 99

3.21 ЗМІННА ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ. 
ПОТУЖНІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА 33ВТ/39ВТ

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

РИЗИК
+

ГВП

ПРОПУСКНА ЗДАТ-
НІСТЬ, ВИТРАТА ГАЗУ 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК сопла 
ПАЛЬНИКИ

ПРОПУСКНА ЗДАТ-
НІСТЬ, ВИТРАТА ГАЗУ 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК ПАЛЬНИКИ 
ПАЛЬНИКИ

ПРОПУСКНА ЗДАТ-
НІСТЬ, ВИТРАТА ГАЗУ 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК ПАЛЬНИКИ 
ПАЛЬНИКИ

(кВт) (kcal/h) (м3/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O)

24,0 20640 2,71 12,51 127,6 2,03 29,01 295,8 1,99 36,80 375,3
23,0 19780 2,60 11,53 117,6 1,94 26,65 271,7 1,91 34,07 347,4
22,5 19353 2,55 11,06 112,8 1,90 25,52 260,2 1,87 32,76 334,0
21,0 18060 2,39 9,70 99,0 1,78 22,29 227,3 1,75 28,95 295,2
20,0 17200 2,28 8,86 90,3 1,70 20,28 206,8 1,67 26,55 270,8
19,0 16340 2,17 8,06 82,2 1,62 18,38 187,5 1,59 24,26 247,4
18,0 15480 2,06 7,30 74,4 1,54 16,60 169,2 1,52 22,06 225,0
17,0 14620 1,96 6,58 67,1 1,46 14,92 152,1 1,44 19,97 203,7
16,0 13760 1,85 5,91 60,2 1,38 13,34 136,0 1,36 17,98 183,3
15,0 12900 1,74 5,27 53,7 1,30 11,87 121,1 1,28 16,08 163,9
14,0 12040 1,63 4,68 47,7 1,22 10,51 107,1 1,20 14,27 145,5
13,0 11180 1,52 4,12 42,0 1,14 9,24 94,3 1,12 12,56 128,1
12,0 10320 1,41 3,61 36,8 1,06 8,09 82,5 1,04 10,94 111,6
11,0 9460 1,30 3,13 31,9 0,97 7,03 71,7 0,96 9,42 96,0
10,0 8600 1,19 2,70 27,5 0,89 6,09 62,1 0,88 7,99 81,5
9,3 7998 1,11 2,42 24,7 0,83 5,49 56,0 0,82 7,05 71,8
8,0 6880

ГВП
0,97 1,96 20,0 0,72 4,52 46,1 0,71 5,42 55,3

7,2 6192 0,88 1,71 17,4 0,65 4,02 41,0 0,64 4,50 45,9
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3.23 TEKNIK VERILER. 
FAN GÜCÜ: 33W / 39W

Elektrik bağlantısı V/Hz 230/50
Nominal güç çekimi A 0,66
Kurulu elektrik gücü W 130
Sirkülasyon pompasının çektiği güç W 87,0
Fanın çektiği güç W 35,0
Elektrik tesisatı koruma derecesi - IPX5D
NOX sınıfı - 3
Ağırlıklı NOX mg/kWh 138
Ağırlıklı CO mg/kWh 95
Cihaz türü C12 /C32 / C42 / C52 / C82 / B22 / B32
Kategori II2H3+

3.22 YANMA PARAMETRELERI. 
FAN GÜCÜ: 33W / 39W

G20 G30 G31
Gaz hortum meme çapı mm 1,35 0,79 0,79
Güç kaynağı gerilimi mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Duman kütlesinin nominal kuvvette debisi kg/h 55 55 56
Asgari kuvvette duman kütle debisi kg/h 45 43 42
CO2 a Q. Nom./Asg. % 6,65 / 2,50 7,70 / 3,00 7,50 / 3,10
CO a 0% di O2 a Q. Nom./Asg. ppm 92 / 80 137 / 95 90 / 80
NOX a 0% di O2 a Q. Nom./Asg. mg/kWh 180 / 140 260 / 160 240 / 160
Nominal kuvvette atık gaz sıcaklığı °C 101 103 101
Asgari kuvvette atık gaz sıcaklığı °C 94 96 99

3.21 DEĞIŞKEN TERMIK GÜÇ. 
FAN GÜCÜ: 33W / 39W

METAN GAZI (G20) BÜTAN GAZI (G30) PROPAN GAZI (G31)

TERMİK 
GÜÇ

TERMİK 
GÜÇ

ISIT.
+

KULL. SU.

BRÜLÖR GAZ 
DEBİSİ

PRES. BRÜLÖR 
HORTUM AĞIZLARI

BRÜLÖR GAZ 
DEBİSİ

PRES. BRÜLÖR 
HORTUM AĞIZLARI

BRÜLÖR GAZ 
DEBİSİ

PRES. BRÜLÖR 
HORTUM AĞIZLARI

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

24,0 20640 2,71 12,51 127,6 2,03 29,01 295,8 1,99 36,80 375,3
23,0 19780 2,60 11,53 117,6 1,94 26,65 271,7 1,91 34,07 347,4
22,5 19353 2,55 11,06 112,8 1,90 25,52 260,2 1,87 32,76 334,0
21,0 18060 2,39 9,70 99,0 1,78 22,29 227,3 1,75 28,95 295,2
20,0 17200 2,28 8,86 90,3 1,70 20,28 206,8 1,67 26,55 270,8
19,0 16340 2,17 8,06 82,2 1,62 18,38 187,5 1,59 24,26 247,4
18,0 15480 2,06 7,30 74,4 1,54 16,60 169,2 1,52 22,06 225,0
17,0 14620 1,96 6,58 67,1 1,46 14,92 152,1 1,44 19,97 203,7
16,0 13760 1,85 5,91 60,2 1,38 13,34 136,0 1,36 17,98 183,3
15,0 12900 1,74 5,27 53,7 1,30 11,87 121,1 1,28 16,08 163,9
14,0 12040 1,63 4,68 47,7 1,22 10,51 107,1 1,20 14,27 145,5
13,0 11180 1,52 4,12 42,0 1,14 9,24 94,3 1,12 12,56 128,1
12,0 10320 1,41 3,61 36,8 1,06 8,09 82,5 1,04 10,94 111,6
11,0 9460 1,30 3,13 31,9 0,97 7,03 71,7 0,96 9,42 96,0
10,0 8600 1,19 2,70 27,5 0,89 6,09 62,1 0,88 7,99 81,5
9,3 7998 1,11 2,42 24,7 0,83 5,49 56,0 0,82 7,05 71,8
8,0 6880

KULL. SU.
0,97 1,96 20,0 0,72 4,52 46,1 0,71 5,42 55,3

7,2 6192 0,88 1,71 17,4 0,65 4,02 41,0 0,64 4,50 45,9
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3.23 DATOS TÉCNICOS. 
POTENCIA DEL VENTILADOR: 33W / 39W

Conexión eléctrica V/Hz 230/50
Absorción nominal A 0,66
Potencia eléctrica instalada W 130
Potencia absorbida por el circulador W 87,0
Potencia absorbida por el ventilador W 35,0
Protección de la instalación eléctrica del aparato - IPX5D
Clase de NOX - 3
NOX ponderado mg/kWh 138
CO ponderado mg/kWh 95
Tipo aparato C12 /C32 / C42 / C52 / C82 / B22 / B32
Categoría II2H3+

3.22 PARÁMETROS DE LA COMBUSTIÓN. 
POTENCIA DEL VENTILADOR: 33W / 39W

G20 G30 G31
Diámetro inyector de gas mm 1,35 0,79 0,79
Presión de alimentación mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Caudal de masa de humos a potencia nominal kg/h 55 55 56
Caudal de masa de humos a potencia mínima kg/h 45 43 42
CO2 a QC. Nom./Mín. % 6,65 / 2,50 7,70 / 3,00 7,50 / 3,10
CO a 0% de O2 a C. Nom./Mín. ppm 92 / 80 137 / 95 90 / 80
NOX a 0% de O2 a C. Nom./Mín. mg/kWh 180 / 140 260 / 160 240 / 160
Temperatura humos a potencia nominal °C 101 103 101
Temperatura humos a potencia mínima °C 94 96 99

3.21 POTENCIA TÉRMICA VARIABLE. 
POTENCIA DEL VENTILADOR: 33W / 39W

METANO (G20) BUTANO (G30) PROPANO (G31)

POTENCIA  
TÉRMICA

POTENCIA  
TÉRMICA

CALEF.
+

SANIT

CAUDAL GAS 
QUEMADOR

PRES. INYECTORES 
QUEMADOR

CAUDAL GAS 
QUEMADOR

PRES. INYECTORES 
QUEMADOR

CAUDAL GAS 
QUEMADOR

PRES. INYECTORES 
QUEMADOR

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

24,0 20640 2,71 12,51 127,6 2,03 29,01 295,8 1,99 36,80 375,3
23,0 19780 2,60 11,53 117,6 1,94 26,65 271,7 1,91 34,07 347,4
22,5 19353 2,55 11,06 112,8 1,90 25,52 260,2 1,87 32,76 334,0
21,0 18060 2,39 9,70 99,0 1,78 22,29 227,3 1,75 28,95 295,2
20,0 17200 2,28 8,86 90,3 1,70 20,28 206,8 1,67 26,55 270,8
19,0 16340 2,17 8,06 82,2 1,62 18,38 187,5 1,59 24,26 247,4
18,0 15480 2,06 7,30 74,4 1,54 16,60 169,2 1,52 22,06 225,0
17,0 14620 1,96 6,58 67,1 1,46 14,92 152,1 1,44 19,97 203,7
16,0 13760 1,85 5,91 60,2 1,38 13,34 136,0 1,36 17,98 183,3
15,0 12900 1,74 5,27 53,7 1,30 11,87 121,1 1,28 16,08 163,9
14,0 12040 1,63 4,68 47,7 1,22 10,51 107,1 1,20 14,27 145,5
13,0 11180 1,52 4,12 42,0 1,14 9,24 94,3 1,12 12,56 128,1
12,0 10320 1,41 3,61 36,8 1,06 8,09 82,5 1,04 10,94 111,6
11,0 9460 1,30 3,13 31,9 0,97 7,03 71,7 0,96 9,42 96,0
10,0 8600 1,19 2,70 27,5 0,89 6,09 62,1 0,88 7,99 81,5
9,3 7998 1,11 2,42 24,7 0,83 5,49 56,0 0,82 7,05 71,8
8,0 6880

SANIT
0,97 1,96 20,0 0,72 4,52 46,1 0,71 5,42 55,3

7,2 6192 0,88 1,71 17,4 0,65 4,02 41,0 0,64 4,50 45,9
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3.23 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ. 
МОЩНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА: 33 ВТ/39 ВТ

Подключение к электрической сети В/Гц 230/50
Номинальный потребляемый ток A 0,66
Установленная электрическая мощность Вт 130
Потребляемая мощность цирк. насоса Вт 87,0
Потребляемая мощность вентилятора Вт 35,0
Класс защиты электрооборудования агрегата - IPX5D
Класс NOX - 3
Взвешенный NOX мг/кВтч 138
Взвешенный CO мг/кВтч 95
Тип агрегата C12 /C32 / C42 / C52 / C82 / B22 / B32
Категория II2H3+

3.22 ПАРАМЕТРЫ ГОРЕНИЯ. 
МОЩНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА: 33 ВТ/39 ВТ

G20 G30 G31
Диаметр газового сопла мм 1,35 0,79 0,79
Давление питания мбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности кг/ч 55 55 56
Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности кг/ч 45 43 42
CO2 при Q. Ном./Mин. % 6,65 / 2,50 7,70 / 3,00 7,50 / 3,10
CO при 0% O22 при Q. Ном./Mин. ppm 92 / 80 137 / 95 90 / 80
NOX при 0% O2 при Q. Ном./Mин. мг/кВтч 180 / 140 260 / 160 240 / 160
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 101 103 101
Температура дымовых газов при минимальной мощности °C 94 96 99

3.21 ПЕРЕМЕННАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ. 
МОЩНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА: 33 ВТ/39 ВТ

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

МОЩНОСТЬ  
ТЕРМОРЕЛЕ

МОЩНОСТЬ  
ТЕРМОРЕЛЕ

ОТОП
+

ГВС

РАСХОД ГАЗА 
ГОРЕЛКА

ДАВЛ. СОПЛА 
ГОРЕЛКА

РАСХОД ГАЗА 
ГОРЕЛКА

ДАВЛ. СОПЛА 
ГОРЕЛКА

РАСХОД ГАЗА 
ГОРЕЛКА

ДАВЛ. СОПЛА 
ГОРЕЛКА

(кВт) (ккал/ч) (м3/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O)

24,0 20640 2,71 12,51 127,6 2,03 29,01 295,8 1,99 36,80 375,3
23,0 19780 2,60 11,53 117,6 1,94 26,65 271,7 1,91 34,07 347,4
22,5 19353 2,55 11,06 112,8 1,90 25,52 260,2 1,87 32,76 334,0
21,0 18060 2,39 9,70 99,0 1,78 22,29 227,3 1,75 28,95 295,2
20,0 17200 2,28 8,86 90,3 1,70 20,28 206,8 1,67 26,55 270,8
19,0 16340 2,17 8,06 82,2 1,62 18,38 187,5 1,59 24,26 247,4
18,0 15480 2,06 7,30 74,4 1,54 16,60 169,2 1,52 22,06 225,0
17,0 14620 1,96 6,58 67,1 1,46 14,92 152,1 1,44 19,97 203,7
16,0 13760 1,85 5,91 60,2 1,38 13,34 136,0 1,36 17,98 183,3
15,0 12900 1,74 5,27 53,7 1,30 11,87 121,1 1,28 16,08 163,9
14,0 12040 1,63 4,68 47,7 1,22 10,51 107,1 1,20 14,27 145,5
13,0 11180 1,52 4,12 42,0 1,14 9,24 94,3 1,12 12,56 128,1
12,0 10320 1,41 3,61 36,8 1,06 8,09 82,5 1,04 10,94 111,6
11,0 9460 1,30 3,13 31,9 0,97 7,03 71,7 0,96 9,42 96,0
10,0 8600 1,19 2,70 27,5 0,89 6,09 62,1 0,88 7,99 81,5
9,3 7998 1,11 2,42 24,7 0,83 5,49 56,0 0,82 7,05 71,8
8,0 6880

ГВС
0,97 1,96 20,0 0,72 4,52 46,1 0,71 5,42 55,3

7,2 6192 0,88 1,71 17,4 0,65 4,02 41,0 0,64 4,50 45,9

3.23 TECHNICAL DATA. 
FAN POWER: 33W / 39W

Electrical connection V/Hz 230/50
Nominal absorption A 0.66
Installed electric output W 130
Pump consumption W 87.0
Fan power consumption W 35.0
Equipment electrical system protection - IPX5D
NOX class - 3
Weighted NOX mg/kWh 138
Weighted CO mg/kWh 95
Type of appliance C12 /C32 / C42 / C52 / C82 / B22 / B32
Category II2H3+

3.22 COMBUSTION PARAMETERS. 
FAN POWER: 33W / 39W

G20 G30 G31
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 55 55 56
Flue flow rate at min heat output kg/h 45 43 42
CO2 at Nom Q./Min. % 6.65 / 2.50 7.70 / 3.00 7.50 / 3.10
CO with 0% O2 at Nom Q /Min. ppm 92 / 80 137 / 95 90 / 80
NOX with 0% O2 at Nom Q /Min. mg/kWh 180 / 140 260 / 160 240 / 160
Flue temperature at nominal output °C 101 103 101
Flue temperature at minimum output °C 94 96 99

3.21 VARIABLE HEAT OUTPUT. 
FAN POWER: 33W / 39W

METHANE (G20) BUTANE (G30) PROPANE (G31)

HEAT  
THERMAL

HEAT  
THERMAL

CH
+

D.H.W.

GAS FLOW 
RATE 

BURNER

PRESS. NOZZLE 
BURNER

GAS FLOW 
RATE 

BURNER

PRESS. NOZZLE 
BURNER

GAS FLOW 
RATE 

BURNER

PRESS. NOZZLE 
BURNER

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

24.0 20640 2.71 12.51 127.6 2.03 29.01 295.8 1.99 36.80 375.3
23.0 19780 2.60 11.53 117.6 1.94 26.65 271.7 1.91 34.07 347.4
22.5 19353 2.55 11.06 112.8 1.90 25.52 260.2 1.87 32.76 334.0
21.0 18060 2.39 9.70 99.0 1.78 22.29 227.3 1.75 28.95 295.2
20.0 17200 2.28 8.86 90.3 1.70 20.28 206.8 1.67 26.55 270.8
19.0 16340 2.17 8.06 82.2 1.62 18.38 187.5 1.59 24.26 247.4
18.0 15480 2.06 7.30 74.4 1.54 16.60 169.2 1.52 22.06 225.0
17.0 14620 1.96 6.58 67.1 1.46 14.92 152.1 1.44 19.97 203.7
16.0 13760 1.85 5.91 60.2 1.38 13.34 136.0 1.36 17.98 183.3
15.0 12900 1.74 5.27 53.7 1.30 11.87 121.1 1.28 16.08 163.9
14.0 12040 1.63 4.68 47.7 1.22 10.51 107.1 1.20 14.27 145.5
13.0 11180 1.52 4.12 42.0 1.14 9.24 94.3 1.12 12.56 128.1
12.0 10320 1.41 3.61 36.8 1.06 8.09 82.5 1.04 10.94 111.6
11.0 9460 1.30 3.13 31.9 0.97 7.03 71.7 0.96 9.42 96.0
10.0 8600 1.19 2.70 27.5 0.89 6.09 62.1 0.88 7.99 81.5
9.3 7998 1.11 2.42 24.7 0.83 5.49 56.0 0.82 7.05 71.8
8.0 6880

D.H.W.
0.97 1.96 20.0 0.72 4.52 46.1 0.71 5.42 55.3

7.2 6192 0.88 1.71 17.4 0.65 4.02 41.0 0.64 4.50 45.9
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Md Cod. Md
Sr N° CHK Cod. PIN
Type
Qnw/Qn min. Qnw/Qn max. Pn min. Pn max.
PMS PMW D TM
NOx Class

3.24 УМОВНІ ПОЗНАЧКИ ЗАВОДСЬКА ТАБЛИЧКА.

Примітка: технічні дані взяті  із  паспортних  даних,  вказаних  на котлі

UKR
Md Модель

Cod. Md Код  моделі

Sr N° Серійний номер

CHK Контр. Перевірка

Cod. PIN ПІН-Код

Type Тип установки 

Qnw min. Мін. витрати тепла для побутових потреб

Qn min. Мін. витрати тепла для опалення

Qnw max. Мін. витрати тепла для побутових потреб

Qn max. Макс. витрати тепла  для опалення

Pn min. Мін. теплова потужність

Pn max. Макс. Теплова потужність

PMS Макс. тиск установки

PMW Макс. тиск для побутових потреб

D Питома потужність

TM Макс. робоча температура

NOx Class Клас NOx

3.24 УМОВНІ ПОЗНАЧКИ ЗАВОДСЬКА ТАБЛИЧКА.

Примітка: технічні дані взяті  із  паспортних  даних,  вказаних  на котлі

UKR
Md Модель

Cod. Md Код  моделі

Sr N° Серійний номер

CHK Контр. Перевірка

Cod. PIN ПІН-Код

Type Тип установки 

Qnw min. Мін. витрати тепла для побутових потреб

Qn min. Мін. витрати тепла для опалення

Qnw max. Мін. витрати тепла для побутових потреб

Qn max. Макс. витрати тепла  для опалення

Pn min. Мін. теплова потужність

Pn max. Макс. Теплова потужність

PMS Макс. тиск установки

PMW Макс. тиск для побутових потреб

D Питома потужність

TM Макс. робоча температура

NOx Class Клас NOx

3.24 VERİLER PLAKASI AÇIKLAMASI.

Ö.N.: teknik veriler kombinin veri plakasında belirtilmiştir

TUR
Md Model

Cod. Md Model kodu

Sr N° Sicil numarası

CHK Check (kontrol)

Cod. PIN PİN kodu

Type Kurulum tipi

Qnw min. Kullanım suyu minimum termik debisi

Qn min. Kalorifer minimum termik debisi

Qnw max. Kullanım suyu maksimum termik debisi

Qn max. Kalorifer maksimum termik debisi

Pn min. Minimum termik güç

Pn max. Maksimum termik güç

PMS Maksimum tesisat basıncı

PMW Maksimum kullanım suyu basıncı

D Kütle akış hızı

TM Maksimum çalışma sıcaklığı

NOx Class Nox Sınıfı

3.24 LEYENDA DE LA PLACA DE DATOS.

NOTA: los datos técnicos se indican en la placa de datos de la caldera

SPA
Md Modelo

Cod. Md Código del modelo

Sr N° Matrícula

CHK Check (control)

Cod. PIN Código PIN

Type Tipo de instalación

Qnw min. Capacidad térmica del sanitario

Qn min. Capacidad térmica mínima de la calefacción

Qnw max. Capacidad térmica máxima del sanitario

Qn max. Capacidad térmica máxima de la calefacción

Pn min. Potencia térmica mínima

Pn max. Potencia térmica máxima

PMS Presión máxima de la instalación

PMW Presión máxima del sanitario

D Caudal específico

TM Temperatura máxima de trabajo

NOx Class Clase NOx

3.24 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ТАБЛИЧКЕ.

ПРИМ. Технические данные приведены на табличке данных котла

RUS
Md Модель 

Cod. Md Код модели

Sr N° Паспортный номер

CHK Check (проверка)

Cod. PIN Код PIN

Type Тип установки

Qnw min. Минимальная тепловая нагрузка ГВС

Qn min. Минимальная тепловая нагрузка отопления

Qnw max. Максимальная тепловая нагрузка ГВС

Qn max. Максимальная тепловая нагрузка отопления

Pn min. Минимальная тепловая мощность

Pn max. Максимальная тепловая мощность

PMS Максимальное давление системы

PMW Максимальное давление ГВС

D Удельный расход

TM Максимальная рабочая температура

NOx Class Класс NOx

3.24 DATA PLATE KEY.

Note: the technical data are shown on the boiler data plate

ENG
Md Model

Cod. Md Model code

Sr N° Serial Number

CHK Check

Cod. PIN PIN code

Type Type of installation

Qnw min. Minimum heating capacity (domestic)

Qn min. Minimum heating capacity (heating)

Qnw max. Maximum heating capacity (domestic)

Qn max. Maximum heating capacity (heating)

Pn min. Minimum heat output

Pn max. Maximum heat output

PMS Maximum pressure (system)

PMW Maximum pressure (domestic)

D Specific flow rate

TM Maximum working temperature

NOx Class Nox Class
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Уповноважений Представник в Україні:

ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ОПТІМ»
за адресою: Україна, 03134, м. Київ, вул. Пшенична, 9.
У разі виникнення питань звертайтесь за телефоном гарячої лінії:
0800-50-70-45 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів на території України)

Будь-яку додаткову інформацію про сервіс Ви можете отримати на сайті www.optim.ua
Гарантія на котли Immergas дійсна в термін зазначений в гарантійних зобов’язаннях, що поставляються з котлами.
Термін служби виробу вказаний у гарантійних зобовязаннях.
Дата виготовлення вказана на виробі.

Представитель изготовителя на территории РФ:
ООО «ИММЕРГАЗ» Москва, Наб. Академика Туполева, дом 15 стр.2 
Тел. (495)150-57-75



Follow us

Immergas Italia

immergas.com

Immergas S.p.A.
42041 Brescello (RE) - Italy
Tel. 0522.689011
Fax 0522.680617

Certified company ISO 9001
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