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Год выпуска:

Котел настенный 
газовый:
EOLO MYTHOS 
DOM 24 1E

Тепловая мощность:
мин: 8,7 / 10,6 kW
макс.: 25,3 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
II 2H3+

Класс защиты
IPX5D

Тип
C12-C32-C42-C52-
C62-C82-B22p-B32

Максимальное 
давление системы 
отопления:
0,3 Мпа

Максимальное 
давление в контуре 
ГВС:
1 Мпа

Максимальная 
температура в 
контуре отопления:
90°C

Класс: 3 Габаритные размеры упаковки (длина Х 
ширина Х высота, см): 86,1x49,7x28,8
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Паспорт. Инструкция по 
монтажу и эксплуатации

Год выпуска:

Котел настенный 
газовый:
EOLO MYTHOS 
DOM 18 1E

Тепловая мощность:
мин: 8,7 / 10,6 kW
макс.: 25,3 / 20,2 kW

Тип камеры 
сгорания:
закрытая камера 
сгорания

Тип используемого 
газа: природный 
(Метан) (G20)

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

Напряжение электропитания / частота:
230 V ~ 50 Hz

Потребляемая 
электрическая 
мощность: 130 W

Категория
II 2H3+

Класс защиты
IPX5D

Тип
C12-C32-C42-C52-
C62-C82-B22p-B32

Максимальное 
давление системы 
отопления:
0,3 Мпа

Максимальное 
давление в контуре 
ГВС:
1 Мпа

Максимальная 
температура в 
контуре отопления:
90°C

Класс: 3 Габаритные размеры упаковки (длина Х 
ширина Х высота, см): 86,1x49,7x28,8
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Паспорт. Инструкция по 
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EOLO MYTHOS 
DOM 10 1E 

Год выпуска:

Котел настенный 
газовый:
EOLO MYTHOS 
DOM 10 1E

Тепловая мощность:
мин: 8,7 / 10,6 kW
макс.: 25,3 / 11,7 kW

Тип камеры 
сгорания:
закрытая камера 
сгорания

Тип используемого 
газа: природный 
(Метан) (G20)

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

Напряжение электропитания / частота:
230 V ~ 50 Hz

Потребляемая 
электрическая 
мощность: 130 W

Категория
II 2H3+

Класс защиты
IPX5D

Тип
C12-C32-C42-C52-
C62-C82-B22p-B32

Максимальное 
давление системы 
отопления:
0,3 Мпа

Максимальное 
давление в контуре 
ГВС:
1 Мпа

Максимальная 
температура в 
контуре отопления:
90°C

Класс: 3 Габаритные размеры упаковки (длина Х 
ширина Х высота, см): 86,1x49,7x28,8
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Паспорт. Инструкция по 
монтажу и эксплуатации
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Продукт не призначений для країн ЄС.  

Шановний клієнте,

Ми вітаємо Вас з придбанням Immergas - продукту високої якості, покликаного забезпечити Вам протягом тривалого часу зручність та безпеку.  
Як клієнт Immergas, Ви завжди можете розраховувати на професійну авторизовану клієнтську Сервісну службу, що підготовлена та володіє 
найновішими технологіями, щоб забезпечити постійну працездатність Вашого котла. Уважно прочитайте наступні сторінки: з них Ви 
можете отримати корисні поради щодо правильного користування приладом, дотримання яких принесе Вам задоволення від продукту Immergas.
 У випадку будь-якої необхідності втручання або планового технічного обслуговування звертайтеся до авторизованих сервісних центрів: вони 
мають оригінальні запасні частини та спеціальну підготовку, проведену виробником.

Загальні застереження.

Усі вироби Immergas захищені відповідною транспортною упаковкою.
Матеріал повинен зберігатися в сухому та захищеному від атмосферних факторів місці.
Посібник з інструкціями є невід'ємною та істотною частиною продукту та повинна бути передана новому користувачу у разі зміни власника 
або переходу права власності на виріб.
 Її необхідно дбайливо зберігати та ретельно вивчити, оскільки всі попередження містять важливі вказівки стосовно безпеки під час 
установлення, експлуатації та технічного обслуговування.
Цей посібник з інструкціями містить технічну інформацію щодо встановлення котлів Immergas. Щодо інших питань, пов'язаних із 
встановленням самих котлів (наприклад, безпека праці, охорона навколишнього середовища, запобігання нещасним випадкам), необхідно 
дотримуватись норм чинного законодавства та принципів розумності.
 Відповідно до норм чинного законодавства, становлення має бути здійснене кваліфікованими фахівцями, відповідно до норм чинного 
законодавства. Установлення та обслуговування повинно здійснюватися відповідно до чинних правил, у відповідності до інструкцій заводу-
виробника та уповноваженим персоналом, тобто особами, що мають специфічні технічні компетенції в галузі, пов'язаній із такими установкам, 
як того вимагає закон.
Неправильне встановлення або монтаж приладу та/або компонентів, аксесуарів, комплектів та пристроїв Immergas може привести до 
виникнення передбачуваних заздалегідь проблем з людьми, тваринами або майном. Щоб правильно встановити прилад, уважно прочитайте 
цю інструкцію.
Технічне обслуговування приладу повинно проводитись кваліфікованим технічним персоналом, авторизований сервісний центр виступає в 
цьому сенсі гарантом якості та професіоналізму.
 Прилад слід використовувати тільки для тієї мети, для якої він був призначений. Будь-яке інше використання вважається невідповідним, і 
тому потенційно небезпечним.
У випадку помилки під час встановлення, експлуатації або технічного обслуговування, або у зв'язку з недотриманням чинного технічного 
регламенту, норм законодавства, або інструкцій, що містяться в цьому посібнику (а також наданих виробником), виробник звільняється від 
будь-якої відповідальності, договірної та позадоговірної, за можливі збитки, а також анулюється гарантія на пристрій.

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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Технічне обслуговування приладу повинно проводитись кваліфікованим технічним персоналом, авторизований сервісний центр виступає в 
цьому сенсі гарантом якості та професіоналізму.
 Прилад слід використовувати тільки для тієї мети, для якої він був призначений. Будь-яке інше використання вважається невідповідним, і 
тому потенційно небезпечним.
У випадку помилки під час встановлення, експлуатації або технічного обслуговування, або у зв'язку з недотриманням чинного технічного 
регламенту, норм законодавства, або інструкцій, що містяться в цьому посібнику (а також наданих виробником), виробник звільняється від 
будь-якої відповідальності, договірної та позадоговірної, за можливі збитки, а також анулюється гарантія на пристрій.

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

Poštovani korisniče,

Zahvaljujemo Vam što ste izabrali proizvod kompanije Immergas visokog kvaliteta koji je u stanju da Vam na duže vreme obezbedi udobnost i sigurnost. Kao 
klijent kompanije Immergas možete u svakom trenutku da se oslonite na naš ovlašćeni Centar za tehničku podršku koji je stalno ukorak sa novim saznanjima 
da bi garantovao konstantnu efikasnost vašeg kotla. Pažljivo pročitajte sledeće stranice: dobićete korisne savete za pravilno korišćenje uređaja a poštovanje 
istog će potvrditi vaše zadovoljstvo proizvodom firme Immergas.
U slučaju potrebe za redovnim intervencijama održavanja, obratite se Ovlašćenim Servisnim Centrima: oni raspolažu originalnim rezervnim delovima i 
specifičnim znanjem koje su dobili direktno od proizvođača.

Opšta upozorenja

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

Proizvod nije namenjen zemljama EU. 

Уважаемый клиент!

Мы рады поздравить Вас с приобретением высококачественного изделия компании Immergas, которое на долгое время обеспечит Вам комфорт и 
надежность. Как клиент компании Immergas Вы всегда можете рассчитывать на надежную высококвалифицированную помощь авторизованной 
сервисной службы, которая обеспечит постоянную и эффективную работу приобретенного Вами котла. Внимательно прочитайте приведенные 
ниже страницы: Вы найдете на них полезные рекомендации по правильной эксплуатации котла, соблюдение которых позволит Вам получать 
удовлетворение от приобретенного Вами продукта фирмы Immergas.

При необходимости в проведении технического обслуживания или каких-либо работ рекомендуем Вам своевременно обращаться в 
авторизированные Сервисные центры, которые располагают оригинальными комплектующими, и в которых работает персонал, прошедший 
специальную подготовку под руководством представителей фирмы производителя.

Общие указания по технике безопасности

Ваш котел проверен на заводе изготовителе на работоспособность и соответствие всем параметрам, указанным в данной инструкции. 
Упаковка котла выполнена с учетом его особенностей в целях защиты в пути от механических повреждений и гарантирует его безопасную 
транспортировку до потребителя. 
В целях обеспечения сохранности котла, его работоспособности, а также безопасного ввода в эксплуатацию, хранение и транспортировка 
котла с момента приобретения до ввода в эксплуатацию должны соответствовать требованиям производителя.
А именно:
Котел должен храниться и перевозиться только в заводской упаковке.
Котел должен храниться в сухом закрытом помещении. 
Не допускается прямое попадание на котел атмосферных осадков и солнечной радиации. 
Не допускается попадание в котел пыли, грызунов или насекомых.
Не допускается коррозионное или химическое воздействие на котел.
Инструкция по эксплуатации является важной составной частью котла и должна передаваться новому пользователю, в том числе, в случае 
смены его владельца. 
Инструкцию следует тщательно хранить и внимательно изучать, так как в ней содержатся важные указания по безопасности при монтаже, 
эксплуатации и техобслуживании котла. 
В настоящей инструкции содержится техническая информация по монтажу котлов Immergas. В отношении прочих 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 действующему законодательству, проект установки должны разрабатывать только уполномоченные специалисты в пределах 
параметров, установленных законом. Монтаж и техобслуживание котла должны производиться с соблюдением всех действующих норм и 
в соответствии с указаниями изготовителя квалифицированным персоналом, под которым согласно законодательству понимаются лица, 
обладающие необходимой компетентностью в области соответствующего оборудования. 
Ненадлежащий монтаж и установка котла и/или его компонентов, принадлежностей, комплектов и устройств Immergas может вызвать 
непредвиденные проблемы в отношении физических лиц, животных или имущества. Чтобы обеспечить правильный монтаж котла, 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.
Котел должен использоваться исключительно по тому назначению, для которого он предназначен. Любое прочее использование следует считать 
неправильным и, следовательно, представляющим потенциальную 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 
на изделие.

Изделие не предназначено для стран ЕС.

Компания Immergas S.p.A. снимает с себя всякую ответственность, связанную с допущенными в тексте ошибками, и оставляет за собой право 
вносить в технические и рекламные проспекты на свою продукцию любые изменения без предварительного уведомления.

Уважаемый клиент!

Мы рады поздравить Вас с приобретением высококачественного изделия компании Immergas, которое на долгое время обеспечит Вам комфорт и 
надежность. Как клиент компании Immergas Вы всегда можете рассчитывать на надежную высококвалифицированную помощь авторизованной 
сервисной службы, которая обеспечит постоянную и эффективную работу приобретенного Вами котла. Внимательно прочитайте приведенные 
ниже страницы: Вы найдете на них полезные рекомендации по правильной эксплуатации котла, соблюдение которых позволит Вам получать 
удовлетворение от приобретенного Вами продукта фирмы Immergas.

При необходимости в проведении технического обслуживания или каких-либо работ рекомендуем Вам своевременно обращаться в 
авторизированные Сервисные центры, которые располагают оригинальными комплектующими, и в которых работает персонал, прошедший 
специальную подготовку под руководством представителей фирмы производителя.

Общие указания по технике безопасности

Ваш котел проверен на заводе изготовителе на работоспособность и соответствие всем параметрам, указанным в данной инструкции. 
Упаковка котла выполнена с учетом его особенностей в целях защиты в пути от механических повреждений и гарантирует его безопасную 
транспортировку до потребителя. 
В целях обеспечения сохранности котла, его работоспособности, а также безопасного ввода в эксплуатацию, хранение и транспортировка 
котла с момента приобретения до ввода в эксплуатацию должны соответствовать требованиям производителя.
А именно:
Котел должен храниться и перевозиться только в заводской упаковке.
Котел должен храниться в сухом закрытом помещении. 
Не допускается прямое попадание на котел атмосферных осадков и солнечной радиации. 
Не допускается попадание в котел пыли, грызунов или насекомых.
Не допускается коррозионное или химическое воздействие на котел.
Инструкция по эксплуатации является важной составной частью котла и должна передаваться новому пользователю, в том числе, в случае 
смены его владельца. 
Инструкцию следует тщательно хранить и внимательно изучать, так как в ней содержатся важные указания по безопасности при монтаже, 
эксплуатации и техобслуживании котла. 
В настоящей инструкции содержится техническая информация по монтажу котлов Immergas. В отношении прочих 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 действующему законодательству, проект установки должны разрабатывать только уполномоченные специалисты в пределах 
параметров, установленных законом. Монтаж и техобслуживание котла должны производиться с соблюдением всех действующих норм и 
в соответствии с указаниями изготовителя квалифицированным персоналом, под которым согласно законодательству понимаются лица, 
обладающие необходимой компетентностью в области соответствующего оборудования. 
Ненадлежащий монтаж и установка котла и/или его компонентов, принадлежностей, комплектов и устройств Immergas может вызвать 
непредвиденные проблемы в отношении физических лиц, животных или имущества. Чтобы обеспечить правильный монтаж котла, 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.
Котел должен использоваться исключительно по тому назначению, для которого он предназначен. Любое прочее использование следует считать 
неправильным и, следовательно, представляющим потенциальную 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 
на изделие.

Изделие не предназначено для стран ЕС.

Компания Immergas S.p.A. снимает с себя всякую ответственность, связанную с допущенными в тексте ошибками, и оставляет за собой право 
вносить в технические и рекламные проспекты на свою продукцию любые изменения без предварительного уведомления.

Уважаемый клиент!

Мы рады поздравить Вас с приобретением высококачественного изделия компании Immergas, которое на долгое время обеспечит Вам комфорт и 
надежность. Как клиент компании Immergas Вы всегда можете рассчитывать на надежную высококвалифицированную помощь авторизованной 
сервисной службы, которая обеспечит постоянную и эффективную работу приобретенного Вами котла. Внимательно прочитайте приведенные 
ниже страницы: Вы найдете на них полезные рекомендации по правильной эксплуатации котла, соблюдение которых позволит Вам получать 
удовлетворение от приобретенного Вами продукта фирмы Immergas.

При необходимости в проведении технического обслуживания или каких-либо работ рекомендуем Вам своевременно обращаться в 
авторизированные Сервисные центры, которые располагают оригинальными комплектующими, и в которых работает персонал, прошедший 
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Упаковка котла выполнена с учетом его особенностей в целях защиты в пути от механических повреждений и гарантирует его безопасную 
транспортировку до потребителя. 
В целях обеспечения сохранности котла, его работоспособности, а также безопасного ввода в эксплуатацию, хранение и транспортировка 
котла с момента приобретения до ввода в эксплуатацию должны соответствовать требованиям производителя.
А именно:
Котел должен храниться и перевозиться только в заводской упаковке.
Котел должен храниться в сухом закрытом помещении. 
Не допускается прямое попадание на котел атмосферных осадков и солнечной радиации. 
Не допускается попадание в котел пыли, грызунов или насекомых.
Не допускается коррозионное или химическое воздействие на котел.
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в соответствии с указаниями изготовителя квалифицированным персоналом, под которым согласно законодательству понимаются лица, 
обладающие необходимой компетентностью в области соответствующего оборудования. 
Ненадлежащий монтаж и установка котла и/или его компонентов, принадлежностей, комплектов и устройств Immergas может вызвать 
непредвиденные проблемы в отношении физических лиц, животных или имущества. Чтобы обеспечить правильный монтаж котла, 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.
Котел должен использоваться исключительно по тому назначению, для которого он предназначен. Любое прочее использование следует считать 
неправильным и, следовательно, представляющим потенциальную опасность. 
В случае ошибок при монтаже, эксплуатации или техобслуживании, вызванных несоблюдением действующих технических норм и положений 
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Изделие не предназначено для стран ЕС.

Компания Immergas S.p.A. снимает с себя всякую ответственность, связанную с допущенными в тексте ошибками, и оставляет за собой право 
вносить в технические и рекламные проспекты на свою продукцию любые изменения без предварительного уведомления.

Produsul nu este destinat țărilor UE.  

Stimate Client,

Vă felicităm pentru alegerea unui produs de înaltă calitate Immergas, în măsură să vă asigure timp îndelungat confort și siguranță. În calitate de Client 
Immergas vă veți putea baza întotdeauna pe un Serviciu de Asistență Autorizat, calificat, pregătit și actualizat pentru a asigura eficiența centralei dvs. de-a 
lungul timpului. Citiți cu atenție paginile următoare: veți putea descoperi sugestii utile referitoare la utilizarea corectă a aparatului, a căror respectare va 
confirma satisfacția dvs. față de produsul Immergas.
Pentru eventuale intervenții de rutină sau întreținere ordinară, adresați-vă Centrelor de asistență autorizate: acestea dispun de componente originale și au 
avantajul unei pregătiri asigurate direct de către producător.

Recomandări generale

Toate produsele Immergas sunt protejate cu ambalaj adecvat pentru transport.
Materialul trebuie depozitat la loc uscat și ferit de acțiunea agenților atmosferici.
Aceste instrucțiuni constituie parte integrantă și importantă a produsului și trebuie puse la dispoziția utilizatorului chiar și în cazul schimbării proprietarului.
Acestea trebuie păstrate și consultate cu atenție, deoarece furnizează informații importante privind fazele de instalare, utilizare și întreținere.
Acest manual de instrucțiuni conține informații tehnice privind instalarea centralelor Immergas. În ceea ce privesc celelalte aspecte legate de instalarea 
centralelor (de ex.: siguranța la locul de muncă, protecția mediului înconjurător, prevenirea accidentelor), este obligatorie respectarea prevederilor normelor 
în vigoare și principiile tehnicii.
Instalațiile trebuie proiectate de către personal autorizat și profesional calificat conform prevederilor legilor în vigoare. Instalarea și întreținerea trebuie efectuate 
conform normelor în vigoare, conform instrucțiunilor producătorului, de către o societate autorizată, înțelegând prin aceasta că deține competența tehnică 
specifică în sectorul instalațiilor, conform prevederilor Legale.
Instalarea sau montarea neadecvată a aparatului și/sau a componentelor, accesoriilor, kit-urilor și dispozitivelor Immergas pot provoca probleme care nu pot 
fi prevăzute, persoanelor, animalelor și lucrurilor. Citiți cu atenție instrucțiunile puse la dispoziție împreună cu produsul pentru instalarea corectă a acestuia.
Întreținerea trebuie efectuată de personal tehnic autorizat, Serviciul de Asistență Tehnică Autorizat reprezintă în acest sens o garanție de calificare și 
profesionalitate.
Aparatul trebuie utilizat doar în scopul pentru care a fost proiectat. Orice utilizare diferită este considerată neadecvată și deci potențial periculoasă.
Se exclude orice responsabilitate contractuală sau extracontractuală a producătorului în caz de daune provocate de instalarea, utilizarea sau întreținerea 
greșită sau în caz de nerespectare a legislației tehnice în vigoare sau a instrucțiunilor din acest manual (sau oricum puse la dispoziție de producător), iar 
garanția aparatului își pierde valabilitatea.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru greșeli de tipar sau transcriere, rezervându-și dreptul de a aduce modificări fără preaviz propriilor 
documente tehnice și comerciale.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression ou de transcription et se réserve le droit de modifier, sans préavis, les projets tech-
niques et commerciaux.

Cher Client,

Nous vous félicitons d’avoir choisi un produit de haute qualité Immergas, il vous offrira le bien-être et la sécurité pendant longtemps. En tant que Client 
Immergas, vous pourrez toujours faire confiance à un Service d’Assistance Autorisé qualifié, préparé et mis à jour pour garantir un rendement constant de 
votre chaudière. Lisez avec attention les pages qui suivent : vous pourrez y trouver des suggestions utiles sur l'utilisation correcte de l'appareil, et leur respect 
confirmera votre satisfaction pour le produit Immergas.
En cas de nécessité d’intervention et d’entretien ordinaire, contacter les Centres d’Assistance Autorisés : ils disposent de composants originaux et ont été formés 
directement par le fabricant.

Avertissements généraux

Tous les produits Immergas sont protégés avec un emballage de transport adéquat.
Le matériel doit être stocké dans un lieu sec et à l'abri des intempéries.
Le manuel d'instructions fait partie intégrante et essentielle du produit et devra être remis au nouvel utilisateur même en cas de passage de propriété ou de 
succession.
Il devra être conservé avec soin et consulté attentivement, car tous les avertissements fournissent des indications importantes sur la sécurité pour les phases 
d'installation, d'utilisation et d'entretien.
Ce manuel d'instructions contient des informations techniques relatives à l'installation des chaudières Immergas. En ce qui concerne les autres thèmes liés 
à l'installation des chaudières (par exemple : sécurité sur les lieux de travail, sauvegarde de l'environnement, prévention des accidents), il est nécessaire de 
respecter les directives des normes en vigueur et les règles de la bonne technique.
En vertu de la loi en vigueur, les installations doivent être conçues par des professionnels qualifiés, dans les limites dimensionnelles établies par la Loi. L'installation 
et l'entretien doivent être effectués conformément aux normes en vigueur, selon les instructions du fabricant et par une entreprise autorisée, ce qui veut dire 
une entreprise une compétence technique spécifique dans le secteur des installations, comme prévu par la Loi.
L'installation ou le montage impropre de l'appareil et/ou des composants, accessoires, des kits et des dispositifs Immergas pourrait donner lieu à des problèmes 
non prévisibles à priori aux personnes, animaux et objets. Lire attentivement les instructions qui accompagnent le produit pour son installation correcte.
L'entretien doit être effectué par un personnel technicien qualifié, le service d'Assistance Technique Autorisé représente dans ce sens une garantie de qualification 
et de professionnalisme.
L'appareil devra être destiné uniquement à l'usage pour lequel il a été exclusivement prévu. Tout autre usage est à considérer impropre et donc potentiellement 
dangereux.
En cas d'erreurs lors de l'installation, dans l'exercice ou dans l'entretien, dues à l'inobservation de la législation technique en vigueur, de la règlementation ou 
des instructions contenues dans ce manuel (ou de toute façon fournies par le fabricant), toute responsabilité contractuelle et extra-contractuelle du fabricant 
est exclue pour les éventuels dommages et par conséquent, la garantie de l'appareil déchoit.

Produit non destiné aux pays UE.  Product not intended for EU countries.  

Dear Customer,

Our compliments for having chosen a top-quality Immergas product, able to ensure 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. By respecting these suggestions, you will no doubt be satisfied with your 
Immergas product.
For any assistance and scheduled maintenance please contact Authorised After-Sales centres: they have original spare parts and are specifically trained by the 
manufacturer.

General warnings

All Immergas products are protected with suitable transport packaging.
The material must be stored in a dry place protected from the weather.
The instruction book is an integral and essential part of the product and must also be given to the new user in the case of transfer or succession of ownership.
It must be stored with care and consulted carefully, as all of the warnings provide important safety indications for installation, use and maintenance stages.
This instructions manual provides technical information for installing Immergas boilers. As for the other issues related to boiler installation (e.g. safety at the work 
site, environmental protection, injury prevention), it is necessary to comply with the provisions specified in the regulations in force and principles of good practice.
In compliance with the legislation in force, the systems must be designed by qualified professionals, within the dimensional limits established by the Law. 
Installation and maintenance must be performed in compliance with the regulations in force, according to the manufacturer's instructions and by an agreed 
company, intended as a company with specific technical skills in the system sector, as envisioned by the Law.
Improper installation or assembly of the appliance and/or Immergas components, accessories, kit and devices can cause unexpected problems to people, animals 
and objects. Read the instructions provided with the product carefully to ensure proper installation.
Maintenance must be carried out by authorised technical personnel. The 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.
تعلن الشركة المصنعة أنها ال تتحمل أي مسئولية ناتجة عن أخطاء في الطباعة أو النسخ مع احتفاظها لنفسها بحق إسناد أمكانية القيام بأي تعديل فني أو تقني لفنييها ولمتخصصيها الفنيين والتجاريين 

دون سابق إنذار.

،عزيزي العميل

شكرا لشرائك منتجا عال الجودة من Immergas مصمما لضمان الراحة واألمان طويلي األمد. وباعتبارك من عمالء Immergas تستطيع أن تعتمد على مركز الدعم الفني الُمؤهل والمعتمد لضمان 
.Immergas الكفاءة الدائمة لغاليتك. اقرأ الصفحات التالية بعناية ألنها تحتوي على معلومات هامة حول االستخدام الصحيح لغاليتك، على أن تراعي جميع التعليمات ألقصى استفادة من منتجات

في حالة وجود مشاكل أو صيانة عادية، اتصل بمراكز الدعم المعتمدة: فهذه المراكز لديها قطع الغيار األصلية وكذلك العاملون المؤهلون تأهيال متخصصا والمدربون بواسطة الشركة الصانعة.

تحذيرات عامة

جميع منتجات Immergas محمية بواسطة تغليف نقل مناسب.
يجب تخزين المواد والمعدات في مكان جاف وبعيدا عن العوامل الجوية السيئة.

يعتبر كتيب التعليمات هذا جزءا ال يتجزأ وجوهريا من المنتج ويجب تسليمه للمستخدم أو المالك الجديد للمنتج.
احفظ الكتيب في مكان آمن واقرأه بعناية قبل استخدام الجهاز ألنه يحتوي على معلومات هامة لضمان التركيب والتشغيل والصيانة على نحو صحيح.

يحتوي كتيب التعليمات هذا على المعلومات التقنية التي تتعلق بتركيب غاليات Immergas. فيما يتعلق بالمسائل األخرى الُمتعلقة بتركيب الغاليات نفسها )على سبيل المثال ال الحصر: السالمة 
في مكان العمل، وحماية البيئة، والوقاية من الحوادث(، فإنه من المهم إتباع التوجيهات السارية ومبادئ الممارسة الجيدة.

طبقاً للقوانين المعمول بها، يجب أن تتم عمليات التركيب والصيانة على يد فنيين مؤهلين ولديهم الخبرة الفنية للقيام بذلك في اإلطار الذي يسمح به القانون ويحدده. يجب إجراء التركيب والصيانة 
وفًقا للوائح السارية، ووفًقا لتعليمات الجهة المصنعة وبواسطة شركة مؤهلة، ويقصد بذلك أن تكون هذه الشركة تتمتع بالكفاءة التقنية المتخصصة في مجال نظم التجهيزات، كما ينص القانون. 

قد يؤدي تثبيت أو تركيب غير سليم للجهاز و/أو المكونات والملحقات، في مجموعات وأجهزة Immergas في مشاكل ال يمكن التنبؤ بها مسبقاً ضد الناس والحيوانات واألشياء. اقرأ بعناية 
التعليمات الملحقة بالمنتج لتثبيته تثبيتا صحيحا.

ويجب أن يضطلع بالصيانة موظفون فنيون مؤهلون، وتمثل إدارة الدعم الفني المرخص لها في هذا الصدد ضمانا للمؤهالت واالحتراف المهني.
يجب أن يستخدم الجهاز طبقا للتطبيقات المحددة في التصميم. أي استخدام آخر يعتبر غير الئق وبالتالي خطير جداً.

في حالة الخطأ في التركيب أو التشغيل أو الصيانة، الناشئ عن عدم االمتثال للقواعد التقنية الحالية والمعايير والتعليمات الواردة في هذا الكتيب )أو الُمقدمة من الشركة الُمصّنعة بأي حال( فإن 
الشركة الُمصّنعة ُتعفى من أية مسئولية تعاقدية أو غير تعاقدية عن الضرر المحتمل ويصبح ضمان الجهاز غير سار.

المنتج غير مخصص لبلدان االتحاد األوروبي.  



 ТЕХНІК стр. МОТАЖНИК стр.  КОРИСТУВАЧ стр.

ЗМІСТ

1 Інструкція з монтажу. ............................ 5
1.1 Інструкція з монтажу. ............................ 5
1.2 Основні розміри. ..................................... 6
1.3 Захист від замерзання. ........................... 6
1.4 підключення газу..................................... 7
1.5 гідравлічні підключення. ...................... 7
1.6 Підключення електроживлення. ......... 7
1.7 Пульти дистанційного керування 

і програмовані хронотермостати 
(опціонально)........................................... 8

1.8 Димові системи. ...................................... 8
1.9 Таблиці коефіцієнтів опору та 

еквівалентних довжин. ........................10
1.10 Встановлення комплекту покриття. .11
1.11 Встановлення горизонтального 

концентричного комплекту. ...............12
1.12 Встановлення вертикального 

концентричного комплекту. ...............13
1.13 Встановлення комплекту  

сепаратора...............................................14
1.14 Димовідвід через димоходи або 

технічні канали. .....................................16
1.15 Конфігурація типу B22 з відкритою 

камерою і примусовою тягою для 
встановлення всередині приміщень. 16

1.16 Відведення диму через димохід / 
димар. .......................................................16

1.17 Димові канали, димові труби, димарі 
та термінали дахових димарів. ..........16

1.18 Обробка води для заповнення 
системи. ...................................................16

1.19 Заповнення системи. ............................16
1.20 Введення газової системи в 

експлуатацію. .........................................16
1.21 Введення в експлуатацію котла 

(включення). ..........................................17
1.22 Циркуляційний насос. .........................17
1.23 Комплекти доступні за запитом. ......17
1.24 Компоненти котла. ...............................18

2 Інструкція по експлуатації та  
обслуговуванню. ...................................19

2.1 Використання за призначенням. ......19
2.2 Правила для транспортування та 

зберігання. ..............................................19
2.3 Вторинна переробка та утилізація. ..19
2.4 Чистка та технічне обслуговування. 19
2.5 Загальна інформація. ...........................19
2.6 Панель управління. ..............................19
2.7 Сигнали про несправності та  

аномалії. ..................................................20
2.8 Інформаційне меню. .............................22
2.9 Обнуління журналу несправностей. 22
2.10 Вимикання котла. .................................22
2.11 Відновлення тиску в системі  

опалення. .................................................22
2.12 Спорожнення системи. .......................22
2.13 Захист від замерзання. .........................22
2.14 Очищення корпусу. ..............................22
2.15 Остаточне вимкнення. .........................22

3 Введення в експлуатацію котла  
(первісна перевірка). ............................23

3.1 Гідравлічна схема. .................................23
3.2 Електрична схема. .................................24
3.3 Можливі проблеми та їх причини. ...24
3.4 Переоснащення котла в разі зміни 

газу. ...........................................................25
3.5 Перевірки, які повинні бути виконані після 

газової конверсії. ..................................................... 25
3.6 Тарування газового клапану. ................. 25
3.7 Програмування електронної плати. .26
3.8 Функція «Сажотрус». ...........................27
3.9 Таймер опалення. ..................................27
3.10 Функція анти-блокування триходового 

вузла. ........................................................27
3.11 Функція анти-блокування насоса. ....27
3.12 функція захисту від замерзання. ......27
3.13 Періодичне самотестування 

електронних плат. .................................27
3.14 Зняття обшивки. ...................................28
3.15 Щорічний огляд і технічне 

обслуговування агрегату. ....................29
3.16 Змінна теплова потужність. ...............29
3.17 Параметри горіння. ..............................31
3.18 Технічні дані. ..........................................32
3.19 Умовні позначення заводської 

таблички. .................................................33

 ТЕХНІК стр. МОТАЖНИК стр.  КОРИСТУВАЧ стр.

ЗМІСТ

1 Інструкція з монтажу. ............................ 5
1.1 Інструкція з монтажу. ............................ 5
1.2 Основні розміри. ..................................... 6
1.3 Захист від замерзання. ........................... 6
1.4 підключення газу..................................... 7
1.5 гідравлічні підключення. ...................... 7
1.6 Підключення електроживлення. ......... 7
1.7 Пульти дистанційного керування 

і програмовані хронотермостати 
(опціонально)........................................... 8

1.8 Димові системи. ...................................... 8
1.9 Таблиці коефіцієнтів опору та 

еквівалентних довжин. ........................10
1.10 Встановлення комплекту покриття. .11
1.11 Встановлення горизонтального 

концентричного комплекту. ...............12
1.12 Встановлення вертикального 

концентричного комплекту. ...............13
1.13 Встановлення комплекту сепаратора. 14
1.14 Димовідвід через димоходи або 

технічні канали. .....................................16
1.15 Конфігурація типу B22 з відкритою 

камерою і примусовою тягою для 
встановлення всередині приміщень. 16

1.16 Відведення диму через димохід / 
димар. .......................................................16

1.17 Димові канали, димові труби, димарі 
та термінали дахових димарів. ..........16

1.18 Обробка води для заповнення 
системи. ...................................................16

1.19 Заповнення системи. ............................16
1.20 Введення газової системи в 

експлуатацію. .........................................16
1.21 Введення в експлуатацію котла 

(включення). ..........................................17
1.22 Циркуляційний насос. .........................17
1.23 Комплекти доступні за запитом. ......17
1.24 Компоненти котла. ...............................18

2 Інструкція по експлуатації та  
обслуговуванню. ...................................19

2.1 Використання за призначенням. ......19
2.2 Правила для транспортування та 

зберігання. ..............................................19
2.3 Вторинна переробка та утилізація. ..19
2.4 Чистка та технічне обслуговування. 19
2.5 Загальна інформація. ...........................19
2.6 Панель управління. ..............................19
2.7 Сигнали про несправності та аномалії. 20
2.8 Інформаційне меню. .............................22
2.9 Обнуління журналу несправностей. 22
2.10 Вимикання котла. .................................22
2.11 Відновлення тиску в системі опалення. ..22
2.12 Спорожнення системи. .......................22
2.13 Захист від замерзання. .........................22
2.14 Очищення корпусу. ..............................22
2.15 Остаточне вимкнення. .........................22

3 Введення в експлуатацію котла  
(первісна перевірка). ............................23

3.1 Гідравлічна схема. .................................23
3.2 Електрична схема. .................................24
3.3 Можливі проблеми та їх причини. ...24
3.4 Переоснащення котла в разі зміни 

газу. ...........................................................25
3.5 Перевірки, які повинні бути виконані після 

газової конверсії. ..................................................... 25
3.6 Тарування газового клапану. ................. 25
3.7 Програмування електронної плати. .26
3.8 Функція «Сажотрус». ...........................27
3.9 Таймер опалення. ..................................27
3.10 Функція анти-блокування  

триходового вузла. ................................27
3.11 Функція анти-блокування насоса. ....27
3.12 функція захисту від замерзання. ......27
3.13 Періодичне самотестування 

електронних плат. .................................27
3.14 Зняття обшивки. ...................................28
3.15 Щорічний огляд і технічне 

обслуговування агрегату. ....................29
3.16 Змінна теплова потужність. ...............29
3.17 Параметри горіння. ..............................31
3.18 Технічні дані. ..........................................32
3.19 Умовні позначення заводської 

таблички. .................................................33

SADRŽAJ

 KORISNIK str. INSTALATER str.  ODRŽAVAOC str.

1 Instalacija kotla. ......................................... 5
1.1 Upozorenja prilikom instalacije. ............. 5
1.2 Glavne dimenzije. ...................................... 6
1.3 Zaštita od zamrzavanja. ............................ 6
1.4 Povezivanje na gas. .................................... 7
1.5 Hidraulično povezivanje. ......................... 7
1.6 Električno povezivanje. ............................ 7
1.7 Daljinski upravljači i prostorni  

vremenski termostati (Opciono)............. 8
1.8 Sistemi dimovoda. ..................................... 8
1.9 Tabele faktora otpora i ekvivalentnih 

dužina. ......................................................10
1.10 Instalacija kompleta za pokrivanje. .......11
1.11 Instalacija horizontalnih koncentričnih 

kompleta. ..................................................12
1.12 Instalacija vertikalnih koncentričnih 

kompleta. ..................................................13
1.13 Instalacija kompleta separatora. ............14
1.14 Povezivanje cevima kamina ili  

tehničkih otvora. .....................................16
1.15 Konfiguracija tipa B22 sa otvorenom 

komorom i prinudnim odvođenjem  
za unutrašnje prostore. ...........................16

1.16 Odvod dimova u dimnjak/kamin. ........16
1.17 Dimnjaci, kamini, slemena i terminali. 16
1.18 Tretman vode za punjenje sistema. .......16
1.19 Punjenje sistema. .....................................16
1.20 Puštanje u rad sistema na gas. ...............16
1.21 Puštanje kotla u rad (uključivanje). ......17
1.22 Cirkulaciona pumpa. ..............................17
1.23 Kompleti dostupni na zahtev. ................17
1.24 Delovi kotla. .............................................18

2 Uputstva za upotrebu i održavanje .......19
2.1 Čišćenje i održavanje. .............................19
2.2 Opšta upozorenja. ...................................19
2.3 Kontrolni panel........................................19
2.4 Signalizacija kvara i anomalije...............20
2.5 Meni sa informacijama. ..........................22
2.6 Resetovanje istorijskog pregleda 

anomalija.  ................................................22
2.7 Isključenje kotla.  .....................................22
2.8 Vraćanje u prethodno stanje pritiska 

uređaja za grejanje. ..................................22
2.9 Pražnjenje uređaja. ..................................22
2.10 Zaštita od zamrzavanja. ..........................22
2.11 Čišćenje kućišta. ......................................22
2.12 Definitivno isključenje. ...........................22

3 Puštanje u rad kotla  
(početne provere) ....................................23

3.1 Hidraulični dijagram. .............................23
3.2 Električni dijagram. ................................24
3.3 Eventualni problemi i njihovi uzroci. ...24
3.4 Konverzija kotla u slučaju  

promene gasa  ..........................................24
3.5 Kontrole koje moraju da se obave posle 

konverzije gasa. ........................................25
3.6 Kalibrisanje gasnog ventila. ...................25
3.7 Programiranje elektronske kartice. .......26
3.8 Funkcija "Dimničar". ..............................27
3.9 Tajming grejanja. .....................................27
3.10 Funkcija protiv blokade trokrakog 

ventila. ......................................................27
3.11 Funkcija protiv blokade pumpe. ...........27
3.12 Funkcija protiv zamrzavanja radijatora. .... 27
3.13 Periodična automatska kontrola 

elektronske kartice. .................................27
3.14 Rastavljanje kućišta. ................................28
3.15 Godišnja kontrola i održavanje uređaja...29
3.16 Promenjiva toplotna snaga. ...................29
3.17 Parametri sagorevanja. ...........................31
3.18 Tehnički podaci. ......................................32
3.19 Objašnjenja pločice sa podacima. .........33

 РЕМОНТНИК стр. УСТАНОВЩИК стр.  ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ стр.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Монтаж котла. ......................................... 5
1.1 Указания по технике безопасности при 

монтаже. .................................................... 5
1.2 Основные размеры. ................................ 6
1.3 Защита от замерзания. .......................... 6
1.4 Подключение к газовой магистрали. .7
1.5 Гидравлическое соединение. ................ 7
1.6 Подключение к электрической сети. .. 7
1.7 Дистанционное управление и 

комнатные хронотермостаты (опция). 8
1.8 Системы дымоудаления. ....................... 8
1.9 Таблицы коэффициентов 

сопротивления и  
эквивалентных длин. ...........................10

1.10 Установка снаружи в частично 
защищенном помещении. ...................11

1.11 Установка горизонтальных 
коаксиальных комплектов. .................12

1.12 Установка вертикальных 
коаксиальных комплектов. .................13

1.13 Установка комплекта раздельных 
дымоходов. .............................................14

1.14 Прокладка труб для дымоходов или 
технические отверстия. .......................16

1.15 Конфигурация типа b22 с открытой 
камерой и принудительной тягой для 
установки в помещениях. ...................16

1.16 Дымоудаление с помощью 
дымоотвода/дымохода. ........................16

1.17 Дымоотводы, дымоходы, дымовые 
трубы и терминалы. ....................................16

1.18 Обработка воды для подпитки 
системы. ..................................................16

1.19 Заполнение системы.............................16
1.20 Подключение газовой установки. .....17
1.21 Ввод котла в эксплуатацию 

(включение). ...........................................17
1.22 Циркуляционный насос. .....................17
1.23 Комплекты, поставляемые по заказу. 17
1.24 Комплектующие котла.........................18

2 Инструкция по эксплуатации и 
техническому обслуживанию. ...........19

2.1 Очистка и техническое  
обслуживание. .......................................19

2.2 Общие требования по технике 
безопасности. .........................................19

2.3 Панель управления. ..............................19
2.4 Неисправности. .....................................20
2.5 Информационное меню. .....................22
2.6 Обнуление истории возникновения 

неисправностей. ....................................22
2.7 Выключение котла. ...............................22
2.8 Восстановление давления в 

отопительной системе. ........................22
2.9 Слив воды из системы. ........................22
2.10 Защита от замерзания. ........................22
2.11 Очистка внешних панелей котла. .....22
2.12 Окончательное отключение. ..............22

3 Ввод котла в эксплуатацию. ...............23
3.1 Гидравлическая схема. .........................23
3.2 Электрическая схема. ...........................24
3.3 Возможные неисправности и их 

причины. .................................................24
3.4 Перевод котла на другой тип газа. ....25
3.5 Необходимые проверки после перехода 

на другой тип газа. .......................................25
3.6 Тарирование газового клапана. .........25
3.7 Программирование электронной 

платы. .......................................................26
3.8 Функция «трубочиста». .......................27
3.9 Задержка повторного включения 

горелки. ...................................................27
3.10 Функция антиблокирования 

трёхходовой группы. ............................27
3.11 Функция антиблокирования насоса. 27
3.12 Защита от замерзания. ........................27
3.13 Периодическая самопроверка 

электронного блока. .............................27
3.14 Демонтаж кожуха. ................................28
3.15 Ежегодный контроль и 

техобслуживание системы. ................29
3.16 Изменяемая тепловая мощность. .....29
3.17 Параметры горения. .............................31
3.18 Технические данные. ............................32
3.19 Условные обозначения на заводской 

паспортной табличке. ..........................33

 РЕМОНТНИК стр. УСТАНОВЩИК стр.  ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ стр.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Монтаж котла. ......................................... 5
1.1 Указания по технике безопасности при 

монтаже. .................................................... 5
1.2 Основные размеры. ................................ 6
1.3 Защита от замерзания. .......................... 6
1.4 Подключение к газовой магистрали. .7
1.5 Гидравлическое соединение. ................ 7
1.6 Подключение к электрической сети. .. 7
1.7 Дистанционное управление и 

комнатные хронотермостаты (опция). 8
1.8 Системы дымоудаления. ....................... 8
1.9 Таблицы коэффициентов 

сопротивления и  
эквивалентных длин. ...........................10

1.10 Установка снаружи в частично 
защищенном помещении. ...................11

1.11 Установка горизонтальных 
коаксиальных комплектов. .................12

1.12 Установка вертикальных 
коаксиальных комплектов. .................13

1.13 Установка комплекта раздельных 
дымоходов. .............................................14

1.14 Прокладка труб для дымоходов или 
технические отверстия. .......................16

1.15 Конфигурация типа b22 с открытой 
камерой и принудительной тягой для 
установки в помещениях. ...................16

1.16 Дымоудаление с помощью 
дымоотвода/дымохода. ........................16

1.17 Дымоотводы, дымоходы, дымовые 
трубы и терминалы. ....................................16

1.18 Обработка воды для подпитки 
системы. ..................................................16

1.19 Заполнение системы.............................16
1.20 Подключение газовой установки. .....17
1.21 Ввод котла в эксплуатацию 

(включение). ...........................................17
1.22 Циркуляционный насос. .....................17
1.23 Комплекты, поставляемые по заказу. 17
1.24 Комплектующие котла.........................18

2 Инструкция по эксплуатации и 
техническому обслуживанию. ...........19

2.1 Очистка и техническое  
обслуживание. .......................................19

2.2 Общие требования по технике 
безопасности. .........................................19

2.3 Панель управления. ..............................19
2.4 Неисправности. .....................................20
2.5 Информационное меню. .....................22
2.6 Обнуление истории возникновения 

неисправностей. ....................................22
2.7 Выключение котла. ...............................22
2.8 Восстановление давления в 

отопительной системе. ........................22
2.9 Слив воды из системы. ........................22
2.10 Защита от замерзания. ........................22
2.11 Очистка внешних панелей котла. .....22
2.12 Окончательное отключение. ..............22

3 Ввод котла в эксплуатацию. ...............23
3.1 Гидравлическая схема. .........................23
3.2 Электрическая схема. ...........................24
3.3 Возможные неисправности и их 

причины. .................................................24
3.4 Перевод котла на другой тип газа. ....25
3.5 Необходимые проверки после перехода 

на другой тип газа. .......................................25
3.6 Тарирование газового клапана. .........25
3.7 Программирование электронной 

платы. .......................................................26
3.8 Функция «трубочиста». .......................27
3.9 Задержка повторного включения 

горелки. ...................................................27
3.10 Функция антиблокирования 

трёхходовой группы. ............................27
3.11 Функция антиблокирования насоса. 27
3.12 Защита от замерзания. ........................27
3.13 Периодическая самопроверка 

электронного блока. .............................27
3.14 Демонтаж кожуха. ................................28
3.15 Ежегодный контроль и 

техобслуживание системы. ................29
3.16 Изменяемая тепловая мощность. .....29
3.17 Параметры горения. .............................31
3.18 Технические данные. ............................32
3.19 Условные обозначения на заводской 

паспортной табличке. ..........................33

 РЕМОНТНИК стр. УСТАНОВЩИК стр.  ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ стр.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Монтаж котла. ......................................... 5
1.1 Указания по технике безопасности  

при монтаже. ............................................ 5
1.2 Основные размеры. ................................ 6
1.3 Защита от замерзания. .......................... 6
1.4 Подключение к газовой магистрали. .7
1.5 Гидравлическое соединение. ................ 7
1.6 Подключение к электрической сети. .. 7
1.7 Дистанционное управление и 

комнатные хронотермостаты (опция). .8
1.8 Системы дымоудаления. ....................... 8
1.9 Таблицы коэффициентов  

сопротивления и эквивалентных длин. ...10
1.10 Установка снаружи в частично 

защищенном помещении. ...................11
1.11 Установка горизонтальных 

коаксиальных комплектов. .................12
1.12 Установка вертикальных 

коаксиальных комплектов. .................13
1.13 Установка комплекта раздельных 

дымоходов. .............................................14
1.14 Прокладка труб для дымоходов или 

технические отверстия. .......................16
1.15 Конфигурация типа b22 с открытой 

камерой и принудительной тягой для 
установки в помещениях. ...................16

1.16 Дымоудаление с помощью 
дымоотвода/дымохода. ........................16

1.17 Дымоотводы, дымоходы, дымовые 
трубы и терминалы. ....................................16

1.18 Обработка воды для подпитки 
системы. ..................................................16

1.19 Заполнение системы.............................16
1.20 Подключение газовой установки. .....17
1.21 Ввод котла в эксплуатацию 

(включение). ...........................................17
1.22 Циркуляционный насос. .....................17
1.23 Комплекты, поставляемые по заказу. ...17
1.24 Комплектующие котла.........................18

2 Инструкция по эксплуатации и 
техническому обслуживанию. ...........19

2.1 Очистка и техническое обслуживание. ..19
2.2 Общие требования по технике 

безопасности. .........................................19
2.3 Панель управления. ..............................19
2.4 Неисправности. .....................................20
2.5 Информационное меню. .....................22
2.6 Обнуление истории возникновения 

неисправностей. ....................................22
2.7 Выключение котла. ...............................22
2.8 Восстановление давления в 

отопительной системе. ........................22
2.9 Слив воды из системы. ........................22
2.10 Защита от замерзания. ........................22
2.11 Очистка внешних панелей котла. .....22
2.12 Окончательное отключение. ..............22

3 Ввод котла в эксплуатацию. ...............23
3.1 Гидравлическая схема. .........................23
3.2 Электрическая схема. ...........................24
3.3 Возможные неисправности и их 

причины. .................................................24
3.4 Перевод котла на другой тип газа. ....25
3.5 Необходимые проверки после  

перехода на другой тип газа. ....................25
3.6 Тарирование газового клапана. .........25
3.7 Программирование электронной 

платы. .......................................................26
3.8 Функция «трубочиста». .......................27
3.9 Задержка повторного включения 

горелки. ...................................................27
3.10 Функция антиблокирования 

трёхходовой группы. ............................27
3.11 Функция антиблокирования насоса. ....27
3.12 Защита от замерзания. ........................27
3.13 Периодическая самопроверка 

электронного блока. .............................27
3.14 Демонтаж кожуха. ................................28
3.15 Ежегодный контроль и 

техобслуживание системы. ................29
3.16 Изменяемая тепловая мощность. .....29
3.17 Параметры горения. .............................31
3.18 Технические данные. ............................32
3.19 Условные обозначения на заводской 

паспортной табличке. ..........................33

 TEHNICIAN pag. INSTALATOR pag.  UTILIZATOR pag.

CUPRINS

1 Instalare centrală. ...................................... 5
1.1 Recomandări pentru instalare. ................ 5
1.2 Dimensiunile principale. .......................... 6
1.3 Protecția împotriva înghețului. ............... 6
1.4 Racordarea la conductele de gaz. ............ 7
1.5 Racordările hidraulice. ............................. 7
1.6 Conexiunile electrice. ............................... 7
1.7 Comenzi de la distanță și 

cronotermostate (Opțional). .................... 8
1.8 Sisteme de evacuare a gazelor de ardere. 8
1.9 Tabele cu factorii de rezistență și 

lungimile echivalente. .............................10
1.10 Instalare Kit acoperire. ...........................11
1.11 Instalarea kit-urilor orizontale 

concentrice. ..............................................12
1.12 Instalarea kit-urilor verticale concentrice. .13
1.13 Instalarea kit-ului cu conducte separate. . 14
1.14 Întubarea coșurilor de fum sau a nișelor 

tehnice. .....................................................16
1.15 Configurația de tip B22 cu cameră 

deschisă și tiraj forțat pentru interior. ..16
1.16 Evacuarea gazelor de ardere în coșuri de 

fum. ...........................................................16
1.17 Coșuri de fum și terminale. ...................16
1.18 Tratarea apei de umplere a instalației. ..16
1.19 Umplerea instalației. ...............................16
1.20 Punerea în funcțiune a instalației de gaz. 16
1.21 Punerea în funcțiune a centralei 

(aprinderea). ............................................17
1.22 Pompa de circulație. ................................17
1.23 Kit-uri disponibile la cerere. ..................17
1.24 Componentele centralei. ........................18

2 Instrucțiuni de utilizare și întreținere...19
2.1 Curățarea și întreținerea. ........................19
2.2 Recomandări generale. ...........................19
2.3 Panoul de comandă. ................................19
2.4 Semnalarea defecțiunilor și anomaliilor. ....20
2.5 Meniul informații. ...................................22
2.6 Resetarea istoricului anomaliilor...........22
2.7 Oprirea centralei. ....................................22
2.8 Restabilirea presiunii din instalația de 

încălzire. ...................................................22
2.9 Golirea instalației. ...................................22
2.10 Protecția împotriva înghețului. .............22
2.11 Curățarea mantalei. .................................22
2.12 Scoaterea definitivă din uz. ....................22

3 Punerea în funcțiune a centralei  
(verificări iniţiale). ..................................23

3.1 Schemă hidraulică. ..................................23
3.2 Schema electrică. .....................................24
3.3 Defecte și cauzele lor. ..............................24
3.4 Modificarea centralei în cazul schimbării 

tipului de gaz. ................................................... 25
3.5 Controale de efectuat după modificarea 

tipului de gaz. ...........................................25
3.6 Calibrarea vanei de gaz. ..........................25
3.7 Programarea plăcii electronice. .............26
3.8 Funcția “Coșar“. .......................................27
3.9 Temporizare încălzire. ............................27
3.10 Funcţia antiblocare a vanei cu trei căi. .27
3.11 Funcția antiblocare pompă. ...................27
3.12 Funcția antiîngheț calorifere. .................27
3.13 Verificarea periodică automată a plăcii 

electronice. ...................................................... 27
3.14 Demontarea mantalei. ............................28
3.15 Verificarea și întreținerea anuală a 

aparatului..................................................29
3.16 Puterea utilă variabilă. ............................29
3.17 Parametrii combustiei. ...........................31
3.18 Date tehnice. ............................................32
3.19 Legendă plăcuță de timbru. ...................33

INDEX

 UTILISATEUR page INSTALLATEUR page  TECHNICIEN DE MAINTENANCE page

1 Installation chaudière. .............................. 5
1.1 Avertissements d'installation. .................. 5
1.2 Principales dimensions............................. 6
1.3 Protection antigel. ..................................... 6
1.4 Branchement du gaz. ................................ 7
1.5 Branchement hydraulique. ....................... 7
1.6 Branchement électrique. .......................... 7
1.7 Commandes à distance et thermostats 

d'ambiance programmables (Option). ... 8
1.8 Systèmes d'évacuation des fumées .......... 8
1.9 Tableaux des facteurs de résistance et 

longueurs équivalentes. ..........................10
1.10 Installation du kit de couverture. ..........11
1.11 Installation des kits horizontaux 

concentriques. ..........................................12
1.12 Installation des kits verticaux 

concentriques. ..........................................13
1.13 Installation du kit séparateur. ................14
1.14 Tubage de cheminées ou de fentes 

techniques. ...............................................16
1.15 Configuration de type B22 à chambre 

ouverte et tirage forcé pour intérieur. ...16
1.16 Évacuation des fumées en conduit 

d'évacuation fumée/cheminée. ..............16
1.17 Conduits d'évacuation de fumées, 

cheminées, pots de cheminée et 
terminaux. ................................................16

1.18 Traitement de l'eau de remplissage de 
l'installation. .............................................16

1.19 Remplissage de l'installation. .................16
1.20 Mise en service de l'installation de gaz. 16
1.21 Mise en fonction de la chaudière 

(allumage). ...............................................17
1.22 Pompe de circulation. .............................17
1.23 Kits disponibles sur demande. ...............17
1.24 Composants chaudière. ..........................18

2 Mode d’emploi et d’entretien ..................19
2.1 Nettoyage et entretien. ............................19
2.2 Avertissements généraux. .......................19
2.3 Panneau de contrôle................................19
2.4 Signalisations des pannes et des 

anomalies. ................................................20
2.5 Menu informations. ................................22
2.6 Remise à zéro historique anomalies.  ...22
2.7 Arrêt de la chaudière.  ............................22
2.8 Rétablissement pression installation de 

chauffage. ..................................................22
2.9 Vidange de l'installation. ........................22
2.10 Protection antigel. ...................................22
2.11 Nettoyage du revêtement. ......................22
2.12 Désactivation définitive. .........................22

3 Mise en fonction de la chaudière  
(vérification initiale) ...............................23

3.1 Schéma hydraulique. ...............................23
3.2 Schéma électrique. ..................................24
3.3 Problèmes éventuels et leurs causes. .....24
3.4 Conversion de la chaudière en cas de 

changement de gaz  .................................24
3.5 Contrôles à effectuer après les  

conversions du gaz. .................................25
3.6 Étalonnage vanne du gaz. .......................25
3.7 Programmation de la carte  

électronique. ............................................26
3.8 Fonction « Ramoneur ». .........................27
3.9 Minuterie chauffage. ...............................27
3.10 Fonction anti-blocage trois voies. .........27
3.11 Fonction anti-blocage pompe. ...............27
3.12 Fonction antigel radiateurs. ........................ 27
3.13 Auto-vérification périodique de la carte 

électronique. ............................................27
3.14 Démontage de l'enveloppe. ....................28
3.15 Contrôle et entretien annuel  

de l'appareil. .............................................29
3.16 Puissance thermique variable. ...............29
3.17 Paramètres de la combustion. ................31
3.18 Données techniques. ...............................32
3.19 Légende de la plaque des données. .......33

 MAINTENANCE TECHNICIAN page INSTALLER page  USER page 

INDEX

1 Boiler installation. ..................................... 5
1.1 Installation recommendations. ................ 5
1.2 Main dimensions. ...................................... 6
1.3 Antifreeze protection. ............................... 6
1.4 Gas connection. ......................................... 7
1.5 Hydraulic connection. .............................. 7
1.6 Electrical connection. ............................... 7
1.7 Remote controls and room chrono-

thermostats (Optional). ............................ 8
1.8 Flue systems. .............................................. 8
1.9 Tables of resistance factors and equivalent 

lengths. ......................................................10
1.10 Cover kit installation. .............................11
1.11 Concentric horizontal kit installation. .12
1.12 Concentric vertical Kit installation. ......13
1.13 Separator kit installation. .......................14
1.14 Ducting of flues or technical slots. ........16
1.15 Configuration type B22, open chamber 

and forced draught for indoors. ............16
1.16 Flue exhaust to flue/chimney. ................16
1.17 Flues, chimneys and chimney caps. ......16
1.18 Water treatment system filling. .............16
1.19 System filling. ...........................................16
1.20 Gas system start-up. ................................16
1.21 Boiler start up (ignition). .......................17
1.22 Circulation pump. ...................................17
1.23 Kits available on request. ........................17
1.24 Boiler components. .................................18

2 Instructions for use and maintenance. .19
2.1 Cleaning and maintenance. ...................19
2.2 General warnings. ...................................19
2.3 Control panel. ..........................................19
2.4 Fault and anomaly signals. .....................20
2.5 Information Menu. .................................22
2.6 Resetting the anomaly history. ..............22
2.7 Boiler shutdown. .....................................22
2.8 Restore central heating system pressure. . 22
2.9 Draining the system. ...............................22
2.10 Antifreeze protection. .............................22
2.11 Case cleaning. ..........................................22
2.12 Decommissioning. ..................................22

3 Commissioning the boiler  
(initial check). ..........................................23

3.1 Hydraulic diagram. .................................23
3.2 Wiring diagram. ......................................24
3.3 Troubleshooting. .....................................24
3.4 Converting the boiler to other types of 

gas. .............................................................24
3.5 Checks following conversion to another 

type of gas. ................................................25
3.6 Gas valve calibration. ..............................25
3.7 Programming the P.C.B. .........................26
3.8 „Chimney sweep” function. ...................27
3.9 Heating Timer. .........................................27
3.10 Three-way anti-block system. ................27
3.11 Pump anti-block function. .....................27
3.12 Radiators antifreeze function. ...............27
3.13 P.C.B. periodical self-check. ...................27
3.14 Casing removal. .......................................28
3.15 Yearly appliance check and maintenance. .29
3.16 Variable heat output. ...............................29
3.17 Combustion parameters. ........................31
3.18 Technical data. .........................................32
3.19 Key for data nameplate. ..........................33

فهرس

ص ص المستخدم   ص القائم على التركيب   القائم بالصيانة  

5 تركيب الغالية.      1

5 تحذيرات خاصة بالتركيب.   1.1
6 األبعاد األساسية.    2.1
6 3.1  حماية من التجمد.  
7 4.1  توصيل الغاز.  

5.1  التوصيل الهيدروليكي )توصيل
7               المياه(.   
7 6.1  التوصيل الكهربائي.  
7.1   أوامر التحكم عن بعد وترموستاتات
              قياس وضبط حرارة المكان المحيط 
8              )الكرونترمستاتات( )اختياري(. 
8 نظم المداخن     8.1

جدول عوامل المقاومة واألطوال    9.1
10              المكافئة.    
11 10.1  تركيب أغطية المجموعة. 

11.1  تركيب مجموعات أفقية متحدة 
12               المركز.   

12.1  تركيب مجموعات عمودية متحدة 
13               المركز.   
14 13.1   تركيب مجموعة الفاصل. 
14.1  التنبيب للمداخن أو الفتحات الفنية. 16

15.1       تهيئة تكوين النوع B22 بغرفة 
16              مفتوحة وسحب قسري للداخل.  

تصريف عوادم االحتراق عن طريق  16.1
16              أنابيب المداخن \ المدخنة. 

17.1  أنابيب المداخن والموقد وأغطية 
16               المداخن النهائية.  
16 معالجة نظام تعبئة الماء.   18.1
16 ملء النظام.    19.1
16 تشغيل نظام الغاز.    20.1
17 تشغيل الغالية )اإلشعال(.   21.1
17 مضخة الدوران.    22.1
17 مجموعة متاحة عند الطلب.   23.1
18 مكونات الغالية.    24.1

19 تعليمات االستخدام والصيانة.    2

19 التنظيف والصيانة.    1.2
19 2.2  تحذيرات عامة.  
19 لوحة األوامر التشغيلية.   3.2
20 إبالغ األخطاء واألعطال.    2.4
22 5.2   قائمة المعلومات.  
22 تصفير تاريخ األعطال.    6.2
22 إطفاء الغالية.      7.2
22 استعادة ضغط شبكة التدفئة.   8.2
22 تفريغ النظام.    9.2
22 10.2  الحماية من التجمد.  
22 11.2  تنظيف الطالء   
22 12.2   تعطيل نهائي   

23 3   تشغيل الغالية )المراجعة األولية(. 

23 مخطط هيدروليكي.    1.3
24 مخطط األسالك.     3.2
24 المشاكل المحتملة وحلولها.    3.3

تحويل الغالية في حالة تغيير   4.3
24              الغاز   

المراجعات التي سيتم إجراؤها   5.3
25              بعد تحويل الغاز.  
25 6.3  معايرة صمام غاز  
26 برمجة  البطاقة اإللكترونية.    7.3
27 8.3  وظيفة "كنس المدخنة". 
27 وضع توقيت التدفئة.    9.3
27 وظيفة ثالثية ضد اإليقاف.   10.3

 11.3   وظيفة مكافحة تعثر أو توقف 
27 المضخة.    
27 أجهزة إشعاع مضادة للتجمد.   12.3

تحقق ذاتي دوري للبطاقة    13.3
27              اإللكترونية.  
28 إزالة الحامل.    14.3

الفحص والصيانة السنوية   15.3
29               لألجهزة.   
29 القدرة الحرارية المتغيرة.   16.3
31 معامل االحتراق.    17.3
32 البيانات التقنية.    18.3
33 بيان لوحة البيانات.    19.3



5

1-1

М
О

Н
ТА

Ж
Н

И
К

К
О

РИ
С

ТУ
ВА

Ч
ТЕ

Х
Н

ІК

НІТАК

з а по біжног о  к ла па н у  (якщо в ін  не 
підключений до зливної лійки) або у 
разі протікання гідравлічних з'єднань; 
у протилежному випадку, виробник не 
несе відповідальність за можливу шкоду, 
спричинену побутовим приладам.
Бажано також з причин, перерахованих 
вище, не ставити під котлом меблі та інші 
предмети вжитку.
У  р а з і  не с п р а в но с т і ,  полом к и  а б о 
неефективної роботи пристрій повинен 
бути вимкнений, після цього слід звернутися 
до кваліфікованого фахівця авторизованого 
сервісного центру (далі в тексті АСЦ), який 
має відповідні технічні знання і оригінальні 
запчастини. Ні в якому разі не слід намагатися 
відремонтувати або перевірити прилад 
самостійно, без сторонньої допомоги.
Недотримання наведених вище правил тягне 
за собою особисту відповідальність та втрату 
гарантії.

• Стандарти монтажу:
 - З а б о р о н я є т ь с я  в с т а н о в л е н н я  в 

приміщеннях,  де  існує не безпека 
виникнення пожежі (наприклад, гаражі), 
у потенційно небезпечних для газового 
обладнання, витяжних повітропроводів 
і каналів для забору повітря для горіння 
приміщеннях.

 - Забороняється встановлювати котел 
прямо над кухонною плитою.

 - З а б о р он яє т ь с я  в с т а новл юв ат и  в 
приміщеннях / складових частинах 
загальних частин будівлі кондомініуму, 
внутрішніх сходах та в інших місцях 
евакуаційних шляхів (наприклад, сходові 
майданчики, вестибюлі).

 - Крім того, не слід встановлювати котел 
у приміщеннях/ місцях, які належать 
до місць загального вжитку в будинку, 
таких як, наприклад, підвали, під'їзди, 
тощо, якщо інше не передбачено чинним 
місцевим законодавством.

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

П Р И М І Т К А : г в и н т и  д л я  а н к е р і в  з 
шестигранною головкою, прису тні у 
блістері, можна використовувати тільки для 
кріплення кронштейна на стіну.

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

Hе можуть безпосередньо бути підключені 
до систем з низькою температурою.

1 ІНСТРУКЦІЯ  
З МОНТАЖУ.

1.1 ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ.
Котел Eolo Mythos Dom 10-18-24 1E 
призначений виключно для встановлення на 
стіну, для опалення та виробництва гарячої 
води в побутових та аналогічних їм умовах.
Місце встановлення приладу Immergas та 
його аксесуарів повинно мати відповідні 
характеристики (технічні та структурні), що 
дозволяють (завжди безпечно, ефективно 
та легко):
- здійснення монтажу (відповідно до вимог 

технічного законодавства та технічних 
норм);

- здійснення технічного обслуговування (в 
тому числі запланованого, регулярного, 
звичайного, позачергового);

- здійснення демонтажу (назовні, в місці, 
пе р ед б аче ном у  д л я  з а в а н т а же н н я 
і  т ра нспорт у в ання о бла днання т а 
компонентів), а також його можливої заміни 
аналогічним приладом і/або компонентами.

Стіна повинна бути рівною, без виступів 
або заглиблень, щоб дозволяти доступ із 
заднього боку. Ні в якому разі не передбачена 
установка цих пристроїв та устаткування на 
підлогу або на основу (Мал. 1-1).
У залежності від зміні типу установки також 
змінюється класифікація котла, а саме:

- Ко тел  тип у  B 22 в с т а новлю ється  з 
використанням спеціального терміналу для 
впуску повітря безпосередньо з середовища, 
у якому встановлено котел.

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

Встановлення газових пристроїв Immergas 
має право проводити лише уповноважене на 
виконання цих робіт підприємство.

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

Встановлення повинне проводитися у 
відповідності до норм та положень чинного 
законодавства, з дотриманням місцевих 
технічних регламентів, а також згідно 
загальних принципів поводження з технікою.
До початк у вс тановлення прис трою 
необхідно перевірити його цілісність після 
перевезення; у разі виникнення сумнівів 
негайно зверніться до постачальника. 
Елементи упаковки (скоби, цвяхи, пластикові 
паке ти,  пінопласти,  тощо..)  повинні 
залишатися поза досяжністю дітей, оскільки 
вони є потенційно небезпечними. У випадку, 
якщо пристрій буде розміщуватися всередині 
або між меблями, необхідно передбачити 
достатній простір для проведення планового 
технічного обслуговування, рекомендується 
залишити 45 см між верхньою частиною 
котла і стелею та проміжок у 3 см між 
обшивкою котла і вертикальним стінками 
меблів. Біля приладу не повинні знаходитися 
жодні легкозаймисті предмети (папір, 
ганчірки, пластик, полістирол, тощо).
Не розташовувати під котлом побутові 
електроприлади, оскільки вони можуть 
зазнати пошкоджень при спрацюванні 
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з а по біжног о  к ла па н у  (якщо в ін  не 
підключений до зливної лійки) або у 
разі протікання гідравлічних з'єднань; 
у протилежному випадку, виробник не 
несе відповідальність за можливу шкоду, 
спричинену побутовим приладам.
Бажано також з причин, перерахованих 
вище, не ставити під котлом меблі та інші 
предмети вжитку.
У  р а з і  не с п р а в но с т і ,  полом к и  а б о 
неефективної роботи пристрій повинен 
бути вимкнений, після цього слід звернутися 
до кваліфікованого фахівця авторизованого 
сервісного центру (далі в тексті АСЦ), який 
має відповідні технічні знання і оригінальні 
запчастини. Ні в якому разі не слід намагатися 
відремонтувати або перевірити прилад 
самостійно, без сторонньої допомоги.
Недотримання наведених вище правил тягне 
за собою особисту відповідальність та втрату 
гарантії.

• Стандарти монтажу:
 - З а б о р о н я є т ь с я  в с т а н о в л е н н я  в 

приміщеннях,  де  існує не безпека 
виникнення пожежі (наприклад, гаражі), 
у потенційно небезпечних для газового 
обладнання, витяжних повітропроводів 
і каналів для забору повітря для горіння 
приміщеннях.

 - Забороняється встановлювати котел 
прямо над кухонною плитою.

 - З а б о р он яє т ь с я  в с т а новл юв ат и  в 
приміщеннях / складових частинах 
загальних частин будівлі кондомініуму, 
внутрішніх сходах та в інших місцях 
евакуаційних шляхів (наприклад, сходові 
майданчики, вестибюлі).

 - Крім того, не слід встановлювати котел 
у приміщеннях/ місцях, які належать 
до місць загального вжитку в будинку, 
таких як, наприклад, підвали, під'їзди, 
тощо, якщо інше не передбачено чинним 
місцевим законодавством.

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

П Р И М І Т К А : г в и н т и  д л я  а н к е р і в  з 
шестигранною головкою, прису тні у 
блістері, можна використовувати тільки для 
кріплення кронштейна на стіну.

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

Hе можуть безпосередньо бути підключені 
до систем з низькою температурою.

1 ІНСТРУКЦІЯ  
З МОНТАЖУ.

1.1 ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ.
Котел Eolo Mythos Dom 10-18-24 1E 
призначений виключно для встановлення на 
стіну, для опалення та виробництва гарячої 
води в побутових та аналогічних їм умовах.
Місце встановлення приладу Immergas та 
його аксесуарів повинно мати відповідні 
характеристики (технічні та структурні), що 
дозволяють (завжди безпечно, ефективно 
та легко):
- здійснення монтажу (відповідно до вимог 

технічного законодавства та технічних 
норм);

- здійснення технічного обслуговування (в 
тому числі запланованого, регулярного, 
звичайного, позачергового);

- здійснення демонтажу (назовні, в місці, 
пе р ед б аче ном у  д л я  з а в а н т а же н н я 
і  т ра нспорт у в ання о бла днання т а 
компонентів), а також його можливої заміни 
аналогічним приладом і/або компонентами.

Стіна повинна бути рівною, без виступів 
або заглиблень, щоб дозволяти доступ із 
заднього боку. Ні в якому разі не передбачена 
установка цих пристроїв та устаткування на 
підлогу або на основу (Мал. 1-1).
У залежності від зміні типу установки також 
змінюється класифікація котла, а саме:

- Ко тел  тип у  B 22 в с т а новлю ється  з 
використанням спеціального терміналу для 
впуску повітря безпосередньо з середовища, 
у якому встановлено котел.

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

Встановлення газових пристроїв Immergas 
має право проводити лише уповноважене на 
виконання цих робіт підприємство.

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

Встановлення повинне проводитися у 
відповідності до норм та положень чинного 
законодавства, з дотриманням місцевих 
технічних регламентів, а також згідно 
загальних принципів поводження з технікою.
До початк у вс тановлення прис трою 
необхідно перевірити його цілісність після 
перевезення; у разі виникнення сумнівів 
негайно зверніться до постачальника. 
Елементи упаковки (скоби, цвяхи, пластикові 
паке ти,  пінопласти,  тощо..)  повинні 
залишатися поза досяжністю дітей, оскільки 
вони є потенційно небезпечними. У випадку, 
якщо пристрій буде розміщуватися всередині 
або між меблями, необхідно передбачити 
достатній простір для проведення планового 
технічного обслуговування, рекомендується 
залишити 45 см між верхньою частиною 
котла і стелею та проміжок у 3 см між 
обшивкою котла і вертикальним стінками 
меблів. Біля приладу не повинні знаходитися 
жодні легкозаймисті предмети (папір, 
ганчірки, пластик, полістирол, тощо).
Не розташовувати під котлом побутові 
електроприлади, оскільки вони можуть 
зазнати пошкоджень при спрацюванні 

IN
ST

A
LA

TE
R

K
O

R
IS

N
IK

O
D

R
ŽA

VA
O

C

1 INSTALACIJA  
KOTLA.

1.1 UPOZORENJA PRILIKOM 
INSTALACIJE.

Kotao Eolo Mythos Dom 10-18-24 1E je 
projektovan samo za zidnu instalaciju; mora se 
koristiti za grejanje prostorija i proizvodnju tople 
vode za kućnu upotrebu i slično.
Mesto gde postavljate ovaj uređaj i dodatnu 
opremu kompanije Immergas mora posedovati 
odgovarajuće (tehničke i strukturne) karakteri-
stike koje omogućavaju (uvek pod bezbednim 
i efikasnim uslovima i onim koji omogućuju 
lak pristup):
- instalaciju (uz poštovanje tehničkih propisa i 

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

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

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

Zid mora biti gladak odnosno ne sme da ima 
izbočine ili udubljenja tako da se omogući pri-
stup kotlu sa zadnje strane. Oni nisu ni u kom 
slučaju dizajnirani za instalaciju na postolja ili 
podove (Sl. 1-1).
Promenom vrste instalacije menja se i klasifika-
cija kotla odnosno:

- Kotao tipa B22 ako se instalira korišćenjem 
prikladnog terminala za usis vazduha direktno 
sa mesta u kojem je instaliran kotao.

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

Samo stručno osposobljeno preduzeće je 
ovlašćeno za instalaciju gasnih uređaja kompa-
nije Immergas.

Pažnja: proizvođač neće odgovarati za even-
tualnu štetu uzrokovanu kotlovima uklonje-
nim iz drugih sistema kao ni za eventualnu 
neusklađenost takve opreme.

Instalacija se mora obaviti u skladu sa propisi-
ma, zakonima na snazi i poštovanjem lokalnih 
tehničkih propisa u skladu sa pravilima dobre 
montaže.
Pre instalacije proizvoda se savetuje da proverite 
da li je isti dostavljen kompletan u originalnom 
pakovanju, slučaju sumnje, odmah se obratite 
dobavljaču. Ambalažni materijal (spajalice, 
ekseri, plastične kesice, stiropor, itd.) se ne smeju 
ostaviti na dohvat dece budući da predstavljaju 
izvor opasnosti. U slučaju da će se uređaj posta-
viti u nameštaj ili između delova istog potrebno 
je ostaviti dovoljno prostora za normalno 
održavanje; zato savetujemo da ostavite barem 
45 cm između gornjeg dela kotla i plafona i 
međuprostor od 3 cm između kućišta kotla i 
vertikalnih delova nameštaja. Nijedan zapaljivi 
materijal se ne sme nalaziti u blizini uređaja 
(papir, krpe, plastika, stiropor, itd.).
Ne postavljajte kućanske uređaje ispod kotla 
jer bi se mogli oštetiti u slučaju intervencije 
bezbednosnog ventila (ako nije pravilno prove-
den u levak za pražnjenje) ili u slučaju curenja 
iz hidrauličnih cevi; u suprotnom slučaju se 
proizvođač neće smatrati odgovornim za even-
tualnu štetu na kućanskim uređajima.
Sem toga, zbog gore navedenih razloga se save-
tuje da ne postavljate nameštaj, itd. ispod kotla.

U slučaju problema, kvara ili nepravilnog 
rada, uređaj mora da se deaktivira i treba da se 
obratite osposobljenom preduzeću (na primer 
Ovlašćenom Tehničkom Servisu za Pomoć 
koji raspolaže posebnim tehničkim znanjem i 
originalnim rezervnim delovima). Ne preduzi-
majte nikakve intervencije i ne pokušavajte ga 
popraviti.
Nepoštovanje navedenog podrazumeva ličnu 
odgovornost i nevaženje garancije.

• Propisi prilikom instalacije:
 - zabranjuje se instalacija u prostorijama u koji-

ma postoji opasnost od požara (na primer: u 
garažama, parkirnim mestima), potencijalno 
opasnim prostorijama, uređaja koji koriste 
gas i odgovarajućih dimovoda, cevi za odvod 
dima i usis vazduha za sagorevanje.

 - Zabranjuje se instalacija na vertikalnim 
projekcijama površina za kuvanje.

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

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

Upozorenje: pri instalaciji kotla na zid mora 
se obezbediti stabilan i efikasan držač za sam 
generator.
Zaglavice (serijski se prilažu) u slučaju da postoji 
kvaka za pridržavanje ili šablon za pričvršćivanje 
se koriste isključivo za pričvršćivanje na zid; oni 
mogu obezbediti pravilno pridržavanje samo 
ako se pravilno postave u skladu sa pravilima 
dobre tehnike) na zidove izrađene od cigle ili 
polucigle. U slučaju zidova izrađenih od cigle ili 
šupljih blokova, zidova ograničene statike ili u 
svakom slučaju zidova koji se razlikuju od onih 
navedenih, neophodno je provesti preliminarnu 
strukturnu analizu sistema podrške.

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

Ovi kotlovi služe grejanju vode na nižoj tempera-
turi od one ključanja na atmosferskom pritisku.
Moraju biti priključeni na sistem za grejanje ili 
na mrežu snabdevanja vodom koja odgovara 
njihovom radu i njihovoj snazi.

Ne mogu se direktno priključiti na sisteme na 
niskoj temperaturi.
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подъездах, на чердаках, в мансардах и т.п., 
если на этот счет нет иных действующих 
местных нормативных требований.

Внимание: установка котла на стену требует 
надежного и эффективного крепления для 
самого котла.
Дюбели (входящие в серийный комплект 
поставки), в том случае если в наличие 
имеются опорная скоба или крепежный 
шаблон, поставляемые вместе с котлом, 
долж ны использоватьс я только для 
настенного крепления котла; они могут 
гарантировать надлежащую опору только 
при их правильной установке (согласно 
общепринятым правилам) в стене, состоящей 
из полнотелого или полуполнотелого 
кирпича. В том случае, если стена сооружена 
из дырчатых кирпичей или блоков, если это 
простенок с ограниченной статичностью или 
с любой другой не указанной в документации 
к л а д к о й ,  н е о б х о д и м о  п р о и з в е с т и 
предварительную статическую проверку 
опорной системы.

Примечание: шурупы для дюбелей с 
шестиугольной головкой в блистерной 
упаковке предназначены только для 
крепления соответствующей опорной 
скобы на стене.

Котлы данного типа служат для нагрева воды 
до температуры ниже точки кипения при 
атмосферном давлении.
О н и  д о л ж н ы  б ы т ь  п о д к л ю ч е н ы  к 
отопительной системе и к водопроводной 
м а г и с т р а л и ,  с о о т в е т с т в у ю щ е й  и х 
характеристикам и мощности.

Не могут подсоединяться непосредственно к 
установке с низкой температурой.

котла и вертикальными панелями шкафа. 
Вблизи котла не должны находиться 
легковоспламеняющиеся предметы (бумага, 
тряпки, пластик, пенопласт и т.д.).
Не рекомендуется устанавливать под котлом 
электробытовые приборы, так как они 
могут выходить из строя при срабатывании 
п р ед ох р а н и т ел ь н ы х  к л а п а н ов ,  п ри 
образовании засора в сливном сифоне или в 
случае утечки из гидравлических соединений; 
в противном случае, изготовитель не может 
считаться ответственным за возможные 
повреждения электробытовых приборов.
Принимая во внимание вышеперечисленное, 
рекомендуется также не устанавливать под 
котлом мебель, предметы обстановки и т.д.
При возникновении неисправностей, поломок 
или сбоев в работе необходимо выключить 
котел и вызвать квалифицированного техника 
(например, техника авторизированного 
Сервисного центра Immergas, который 
обладает специализированной технической 
п о д г о т о в к о й  и  о р и г и н а л ь н ы м и 
запчастями). Не следует проводить никаких 
самостоятельных действий или пытаться 
отремонтировать котел.
Необходимо, чтобы помещение, в котором 
устанавливается котел, было оснащено 
п р и т о ч н о - в ы т я ж н о й  в е н т и л я ц и е й . 
Удаление воздуха должно производиться 
непосредственно на улицу; приток воздуха 
может осуществляться как с улицы, так 
посредством забора воздуха из смежных 
помещений.
Приток и удаление воздуха естественным 
путем может 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 
местными техническими нормативными 
требованиями.
Несоблюдение вышеуказанных правил лежит 
на личной ответственности пользователя и 
приводит к утрате гарантии.

• Правила монтажа:
 - Запрещается установка в пожароопасных 

помещениях (например, в гаражах, 
подземных автостоянках), приборов, 
работающих на газе, и соответствующих 
дымоотводящих каналов и каналов для 
забора воздуха для сгорания.

 - Запр ещае тся  ус т ановка  котла  на 
вертикальной проекции варочных 
панелей.

 -  Запр ещае тся ус т ановка котлов в 
помещениях  и ли пр о с т р а нс тв ах , 
являющимися общими для пользования 
жильцами многоквартирного дома, 
на внутренних лестницах и прочих 
элементах здания, представляющих собой 
пути экстренной эвакуации (например: 
лестничные площадки, подъезды).

 - Также запрещается установка котлов 
в помещениях или пространствах, 
являющимися общими для пользования 
жильцами многоквартирного дома, 
например, в подвальных помещениях, в 

1 МОНТАЖ КОТЛА. 

1.1 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ.

Котел Eolo Mythos Dom 10-18-24 1E разработан 
только для настенной установки и должен 
использоваться для обогрева помещений и 
производства горячей сантехнической воды 
для бытовых и подобных целей.
Помещение  для  ус т а новки ко тла  и 
соответствующих принадлежностей Immer-
gas должно обладать соответствующими 
техническими и конс трукционными 
характеристиками, которые обеспечивают 
(в условиях безопасности, эффективной и 
удобной работы):
- м о н т а ж  ( с о г л а с н о  п р е д п и с а н и я м 

технических норм законодательства и 
технических стандартов);

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

- демонт аж (в  том числе  нару ж у,  в 
место, предназначенное для загрузки и 
транспортировки агрегатов и компонентов), 
а также их возможная замена аналогичными 
агрегатами и/или компонентами.

Стена должна быть гладкой, на ней должны 
отсутствовать выступы или неровности, 
препятствующие доступу с задней стороны. 
Данный котел не предназначен для установки 
на фундамент или пол (Рис. 1-1).
При изменении типа установки котла 
меняется также классификация котлов, а 
именно:

- Котел типа В22,  если при установке 
используется специальный кожух для 
всасывания воздуха, непосредственно с 
места, где был установлен котел

- Котел типа С, если устанавливается 
с использованием коаксиальных труб 
и л и  д р у г и х  т и п ов  п е р е х од н и ков , 
предусмотренных для котлов с герметичной 
камерой для всасывания возду ха и 
дымоудаления.

Только специализированные предприятия 
уполномочены устанавливать газовые котлы 
Immergas.

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

Установка должна производиться согласно 
предписаниям нормативных требований, 
действующего законодательства, согласно 
местным техническим нормативным 
требованиям и в соответствии с указаниями 
инструкции.
П е р е д  у с т а н о в к о й  к о т л а  с л е д у е т 
убедиться в его целостности; в случае 
сомнений необходимо незамедлительно 
обратиться к поставщику. Детали упаковки 
(скобы, саморезы, пластиковые пакеты, 
пенополис тир ол  и  т.д . )  не  должны 
оставляться в доступном для детей месте, 
так как они являются источником опасности. 
В том случае, если котел размещается внутри 
или между шкафами, необходимо наличие 
достаточного пространства для проведения 
техобслуживания; рекомендуется оставлять 
не менее 45 см между верхом котла и 
потолком и не менее 3 см между кожухом 
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подъездах, на чердаках, в мансардах и т.п., 
если на этот счет нет иных действующих 
местных нормативных требований.

Внимание: установка котла на стену требует 
надежного и эффективного крепления для 
самого котла.
Дюбели (входящие в серийный комплект 
поставки), в том случае если в наличие 
имеются опорная скоба или крепежный 
шаблон, поставляемые вместе с котлом, 
долж ны использоватьс я только для 
настенного крепления котла; они могут 
гарантировать надлежащую опору только 
при их правильной установке (согласно 
общепринятым правилам) в стене, состоящей 
из полнотелого или полуполнотелого 
кирпича. В том случае, если стена сооружена 
из дырчатых кирпичей или блоков, если это 
простенок с ограниченной статичностью или 
с любой другой не указанной в документации 
к л а д к о й ,  н е о б х о д и м о  п р о и з в е с т и 
предварительную статическую проверку 
опорной системы.

Примечание: шурупы для дюбелей с 
шестиугольной головкой в блистерной 
упаковке предназначены только для 
крепления соответствующей опорной 
скобы на стене.

Котлы данного типа служат для нагрева воды 
до температуры ниже точки кипения при 
атмосферном давлении.
О н и  д о л ж н ы  б ы т ь  п о д к л ю ч е н ы  к 
отопительной системе и к водопроводной 
м а г и с т р а л и ,  с о о т в е т с т в у ю щ е й  и х 
характеристикам и мощности.

Не могут подсоединяться непосредственно к 
установке с низкой температурой.

котла и вертикальными панелями шкафа. 
Вблизи котла не должны находиться 
легковоспламеняющиеся предметы (бумага, 
тряпки, пластик, пенопласт и т.д.).
Не рекомендуется устанавливать под котлом 
электробытовые приборы, так как они 
могут выходить из строя при срабатывании 
п р ед ох р а н и т ел ь н ы х  к л а п а н ов ,  п ри 
образовании засора в сливном сифоне или в 
случае утечки из гидравлических соединений; 
в противном случае, изготовитель не может 
считаться ответственным за возможные 
повреждения электробытовых приборов.
Принимая во внимание вышеперечисленное, 
рекомендуется также не устанавливать под 
котлом мебель, предметы обстановки и т.д.
При возникновении неисправностей, поломок 
или сбоев в работе необходимо выключить 
котел и вызвать квалифицированного техника 
(например, техника авторизированного 
Сервисного центра Immergas, который 
обладает специализированной технической 
п о д г о т о в к о й  и  о р и г и н а л ь н ы м и 
запчастями). Не следует проводить никаких 
самостоятельных действий или пытаться 
отремонтировать котел.
Необходимо, чтобы помещение, в котором 
устанавливается котел, было оснащено 
п р и т о ч н о - в ы т я ж н о й  в е н т и л я ц и е й . 
Удаление воздуха должно производиться 
непосредственно на улицу; приток воздуха 
может осуществляться как с улицы, так 
посредством забора воздуха из смежных 
помещений.
Приток и удаление воздуха естественным 
путем может 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 
местными техническими нормативными 
требованиями.
Несоблюдение вышеуказанных правил лежит 
на личной ответственности пользователя и 
приводит к утрате гарантии.

• Правила монтажа:
 - Запрещается установка в пожароопасных 

помещениях (например, в гаражах, 
подземных автостоянках), приборов, 
работающих на газе, и соответствующих 
дымоотводящих каналов и каналов для 
забора воздуха для сгорания.

 - Запр ещае тся  ус т ановка  котла  на 
вертикальной проекции варочных 
панелей.

 -  Запр ещае тся ус т ановка котлов в 
помещениях  и ли пр о с т р а нс тв ах , 
являющимися общими для пользования 
жильцами многоквартирного дома, 
на внутренних лестницах и прочих 
элементах здания, представляющих собой 
пути экстренной эвакуации (например: 
лестничные площадки, подъезды).

 - Также запрещается установка котлов 
в помещениях или пространствах, 
являющимися общими для пользования 
жильцами многоквартирного дома, 
например, в подвальных помещениях, в 

1 МОНТАЖ КОТЛА. 

1.1 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ.

Котел Eolo Mythos Dom 10-18-24 1E разработан 
только для настенной установки и должен 
использоваться для обогрева помещений и 
производства горячей сантехнической воды 
для бытовых и подобных целей.
Помещение  для  ус т а новки ко тла  и 
соответствующих принадлежностей Immer-
gas должно обладать соответствующими 
техническими и конс трукционными 
характеристиками, которые обеспечивают 
(в условиях безопасности, эффективной и 
удобной работы):
- м о н т а ж  ( с о г л а с н о  п р е д п и с а н и я м 

технических норм законодательства и 
технических стандартов);

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

- демонт аж (в  том числе  нару ж у,  в 
место, предназначенное для загрузки и 
транспортировки агрегатов и компонентов), 
а также их возможная замена аналогичными 
агрегатами и/или компонентами.

Стена должна быть гладкой, на ней должны 
отсутствовать выступы или неровности, 
препятствующие доступу с задней стороны. 
Данный котел не предназначен для установки 
на фундамент или пол (Рис. 1-1).
При изменении типа установки котла 
меняется также классификация котлов, а 
именно:

- Котел типа В22,  если при установке 
используется специальный кожух для 
всасывания воздуха, непосредственно с 
места, где был установлен котел

- Котел типа С, если устанавливается 
с использованием коаксиальных труб 
и л и  д р у г и х  т и п ов  п е р е х од н и ков , 
предусмотренных для котлов с герметичной 
камерой для всасывания возду ха и 
дымоудаления.

Только специализированные предприятия 
уполномочены устанавливать газовые котлы 
Immergas.

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

Установка должна производиться согласно 
предписаниям нормативных требований, 
действующего законодательства, согласно 
местным техническим нормативным 
требованиям и в соответствии с указаниями 
инструкции.
П е р е д  у с т а н о в к о й  к о т л а  с л е д у е т 
убедиться в его целостности; в случае 
сомнений необходимо незамедлительно 
обратиться к поставщику. Детали упаковки 
(скобы, саморезы, пластиковые пакеты, 
пенополис тир ол  и  т.д . )  не  должны 
оставляться в доступном для детей месте, 
так как они являются источником опасности. 
В том случае, если котел размещается внутри 
или между шкафами, необходимо наличие 
достаточного пространства для проведения 
техобслуживания; рекомендуется оставлять 
не менее 45 см между верхом котла и 
потолком и не менее 3 см между кожухом 

НЕТДА

подъездах, на чердаках, в мансардах и т.п., 
если на этот счет нет иных действующих 
местных нормативных требований.

Внимание: установка котла на стену требует 
надежного и эффективного крепления для 
самого котла.
Дюбели (входящие в серийный комплект 
поставки), в том случае если в наличие 
имеются опорная скоба или крепежный 
шаблон, поставляемые вместе с котлом, 
долж ны использоватьс я только для 
настенного крепления котла; они могут 
гарантировать надлежащую опору только 
при их правильной установке (согласно 
общепринятым правилам) в стене, состоящей 
из полнотелого или полуполнотелого 
кирпича. В том случае, если стена сооружена 
из дырчатых кирпичей или блоков, если это 
простенок с ограниченной статичностью или 
с любой другой не указанной в документации 
к л а д к о й ,  н е о б х о д и м о  п р о и з в е с т и 
предварительную статическую проверку 
опорной системы.

Примечание: шурупы для дюбелей с 
шестиугольной головкой в блистерной 
упаковке предназначены только для 
крепления соответствующей опорной 
скобы на стене.

Котлы данного типа служат для нагрева воды 
до температуры ниже точки кипения при 
атмосферном давлении.
О н и  д о л ж н ы  б ы т ь  п о д к л ю ч е н ы  к 
отопительной системе и к водопроводной 
м а г и с т р а л и ,  с о о т в е т с т в у ю щ е й  и х 
характеристикам и мощности.

Не могут подсоединяться непосредственно к 
установке с низкой температурой.

котла и вертикальными панелями шкафа. 
Вблизи котла не должны находиться 
легковоспламеняющиеся предметы (бумага, 
тряпки, пластик, пенопласт и т.д.).
Не рекомендуется устанавливать под котлом 
электробытовые приборы, так как они 
могут выходить из строя при срабатывании 
п р ед ох р а н и т ел ь н ы х  к л а п а н ов ,  п ри 
образовании засора в сливном сифоне или в 
случае утечки из гидравлических соединений; 
в противном случае, изготовитель не может 
считаться ответственным за возможные 
повреждения электробытовых приборов.
Принимая во внимание вышеперечисленное, 
рекомендуется также не устанавливать под 
котлом мебель, предметы обстановки и т.д.
При возникновении неисправностей, поломок 
или сбоев в работе необходимо выключить 
котел и вызвать квалифицированного техника 
(например, техника авторизированного 
Сервисного центра Immergas, который 
обладает специализированной технической 
п о д г о т о в к о й  и  о р и г и н а л ь н ы м и 
запчастями). Не следует проводить никаких 
самостоятельных действий или пытаться 
отремонтировать котел.
Необходимо, чтобы помещение, в котором 
устанавливается котел, было оснащено 
п р и т о ч н о - в ы т я ж н о й  в е н т и л я ц и е й . 
Удаление воздуха должно производиться 
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- отверстия в стенах проветриваемого 

помещения, выходящие наружу;
- каналы вентиляции, индивидуальные или 

общие.
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и л и  д р у г и х  т и п ов  п е р е х од н и ков , 
предусмотренных для котлов с герметичной 
камерой для всасывания возду ха и 
дымоудаления.

Только специализированные предприятия 
уполномочены устанавливать газовые котлы 
Immergas.

В н и м а н и е :  И з г о тов и тел ь  не  не с ё т 
ответственности за урон, нанесённый 
котлами, снятыми с других установок, и за их 
несоответствие с другими приборами.
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действующего законодательства, согласно 
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убедиться в его целостности; в случае 
сомнений необходимо незамедлительно 
обратиться к поставщику. Детали упаковки 
(скобы, саморезы, пластиковые пакеты, 
пенополис тир ол  и  т.д . )  не  должны 
оставляться в доступном для детей месте, 
так как они являются источником опасности. 
В том случае, если котел размещается внутри 
или между шкафами, необходимо наличие 
достаточного пространства для проведения 
техобслуживания; рекомендуется оставлять 
не менее 45 см между верхом котла и 
потолком и не менее 3 см между кожухом 
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În caz de anomalii, defecțiuni sau mod de fun-
cționare incorect, aparatul trebuie oprit și trebuie 
solicitată intervenția unei societăți autorizate (de 
exemplu Centrul Autorizat de Asistență Tehnică, 
care dispune de pregătirea tehnică specifică și de 
piese de schimb originale). Nu efectuați singuri 
nicio intervenție sau tentativă de reparație.
Nerespectarea celor de mai sus duce la asumarea 
de responsabilități personale și la pierderea 
garanției.

• Norme de instalare:
 - este interzisă instalarea în interiorul încăpe-

rilor cu risc de incendiu (de exemplu: garaje, 
boxe), spații potențial periculoase, a aparate-
lor care funcționează cu gaz, a conductelor de 
evacuare a gazelor de ardere și a conductelor 
de admisie a aerului pentru ardere.

 - Este interzisă instalarea în proiecția verticală 
a suprafețelor destinate gătitului.

 - Este interzisă instalarea în următoarele 
încăperi care reprezintă părți comune ale 
clădirilor de locuințe, scări interioare sau alte 
elemente care reprezintă căi de evacuare (de 
ex: paliere, holuri).

 - Este, de asemenea, interzisă instalarea în 
încăperi/medii care reprezintă părți comune 
ale clădirilor de locuințe precum: subsoluri, 
holuri, planșeu, mansarde nelocuibile etc., 
excepție făcând cazul în care există alte 
prevederi în acest sens cuprinse în normele 
locale în vigoare.

Atenție: instalarea centralei pe perete, trebuie să 
garanteze o susținere stabilă și eficientă a acesteia.
Diblurile (furnizate standard) trebuie folosite 
numai pentru fixarea centralei pe perete în cazul 
în care este prezent un dispozitiv de susţinere sau 
de fixare cu care este prevăzută centrala; acestea 
pot asigura o susţinere adecvată numai dacă sunt 
introduse corect (conform regulilor) în pereţi 
construiţi din cărămizi pline sau semipline. În 
cazul pereților realizați din cărămizi sau blo-
curi perforate, pereți despărțitori cu staticitate 
limitată sau ziduri diferite de cele indicate, este 
necesar să efectuați o verificare statică prealabilă 
a sistemului de susținere.

N.B.: șuruburile pentru diblurile cu cap hexa-
gonal aflate în kit trebuie folosite exclusiv 
pentru fixarea dispozitivului de susținere pe 
perete.

Aceste centrale au rolul de a încălzi apa la o tem-
peratură inferioară celei de fierbere la presiune 
atmosferică.
Trebuie să fie racordate la o instalație de încălzire 
și la o rețea de distribuție a apei de consum ade-
cvată performanței și puterii acestora.

Nu pot fi racordate direct la instalații cu tempe-
ratură redusă.

1 INSTALARE  
CENTRALĂ.

1.1 RECOMANDĂRI PENTRU 
INSTALARE.

Centrala termică Eolo Mytos Dom 10-18-24 1E a 
fost proiectată numai pentru instalarea pe perete, 
pentru încălzirea spațiilor și prepararea de apă 
caldă de consum pentru uz casnic sau similare.
Locul de instalare al aparatelor și al accesoriilor 
Immergas trebuie să aibă caracteristicile (tehnice 
și structurale) care să permită (în condiții de 
siguranță, eficiență și accesibilitate):
- instalarea (conform prevederilor legislației și 

normelor tehnice în vigoare);
- operațiunile de întreținere (inclusiv cele pro-

gramate, periodice, ordinare și extraordinare);
- mutarea (până în exterior într-un loc special 

pentru încărcarea și transportul aparatelor și 
componentelor) precum și înlocuirea acestora, 
în caz de nevoie, cu aparate și/sau componente 
echivalente.

Peretele trebuie să fie neted, fără proeminențe 
și denivelări pentru a nu permite accesul din 
partea posterioară. Nu au fost proiectate pentru 
instalații pe batiuri sau pardoseli (Fig. 1-1).
Modificând tipul de instalație se modifică și 
clasificarea centralei, mai precis:

- Centrală de tip B22 dacă este instalată folosind 
terminalul corespunzător pentru admisia 
aerului direct din locul în care este instalată 
centrala.

- Centrală de tip C dacă este instalată folosind 
conducte concentrice sau alte tipuri de conduc-
te pentru centralele cu cameră etanșă, pentru 
admisia aerului și evacuarea gazelor de ardere.

Aparatele pe gaz Immergas trebuie instalate 
numai de către o societatea calificată și autorizată.

Atenție: producătorul nu își asumă responsabili-
tatea pentru eventuale daune cauzate de centrale 
scoase din alte instalații și nici pentru eventuale 
neconformități ale acestor aparate.

Instalarea trebuie realizată conform prevederilor 
normelor și legislației în vigoare, respectând 
normele și indicațiile tehnice.
Înainte de a instala aparatul, verificați ca acesta să 
fi fost livrat complet; dacă nu sunteți siguri de acest 
lucru, adresați-vă imediat furnizorului. Elementele 
ambalajului (cleme, cuie, saci din plastic, polisti-
ren expandat etc.) nu trebuie lăsate la îndemâna 
copiilor, deoarece reprezintă surse de pericol. În 
cazul în care aparatul este montat între corpuri de 
mobilier, trebuie să vă asigurați că există suficient 
spațiu pentru lucrările normale de întreținere; este 
recomandat să lăsați un spațiu de cel puțin 45 de 
cm între partea superioară a centralei și tavan și 
un spațiu liber de 3 cm între mantaua centralei și 
pereții verticali ai corpului de mobilier. Nu lăsați 
obiecte inflamabile în apropierea aparatului (hârtie, 
cârpe, plastic, polistiren, etc.).
Nu depozitați aparate electrocasnice sub centrală 
deoarece acestea pot fi deteriorate în cazul in-
tervenției supapei de siguranță (dacă aceasta nu 
este corect racordată la o pâlnie de evacuare) sau 
în caz de pierderi prin racordările hidraulice; în 
caz contrar producătorul nu poate fi considerat 
responsabil pentru eventualele daune provocate 
produselor electrocasnice.
Se recomandă, de asemenea, din motivele enu-
merate mai sus, să nu așezați obiecte de mobilier, 
etc. sub centrală.
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1 INSTALLATION  
CHAUDIÈRE.

1.1 AVERTISSEMENTS 
D'INSTALLATION.

La chaudière Eolo Mythos Dom 10-18-24 1E 
a été conçue uniquement pour les installations 
murales, pour le chauffage et pour la production 
d'eau chaude sanitaire à usage domestique et 
similaire.
Le lieu d'installation de l'appareil et des acces-
soires Immergas doit avoir les caractéristiques 
appropriées (techniques et structurelles) afin 
de permettre (toujours dans des conditions de 
sécurité, d'efficacité et de facilité) :
- l'installation (selon les directives de la législa-

tion technique et des normes techniques) ;
- les opérations d'entretien (comprenant celles 

qui sont programmées, les périodiques, ordi-
naires et extraordinaires) ;

- l'enlèvement (jusqu'à l'extérieur en un lieu 
préparé au chargement et au transport des ap-
pareils et des composants) ainsi que l'éventuel 
remplacement de ceux-ci avec des appareils et/
ou des composants équivalents.

Le mur doit être lisse, sans saillies ou renfonce-
ments permettant l'accès par l'arrière. Ces chau-
dières n'ont pas été conçues pour les installations 
sur base ou au sol (Fig. 1-1).
En variant le type d'installation, la classification 
de la chaudière varie aussi, plus précisément :

- Chaudière du type B22, si elle est installée en 
utilisant le terminal approprié pour l'aspiration 
de l'air directement par l'endroit où est installée 
la chaudière.

- Chaudière de type C, si elle est installée en 
utilisant des tuyaux concentriques ou d'autres 
types de conduits prévus pour les chaudières 
à chambre étanche pour l'aspiration de l'air et 
l'expulsion des fumées.

Seule une entreprise professionnellement qua-
lifiée est autorisée à installer des appareils à gaz 
Immergas.

Attention  : le fabricant ne répond pas pour 
d’éventuels dommages causés par des chaudières 
ayant appartenu à d'autres installations ni pour 
toute éventuelle non-conformité de ces appareils.

L'installation doit être faite selon les prescriptions 
des normes, de la législation en vigueur et dans 
le respect de la règlementation technique locale, 
selon les indications de la bonne technique.
Avant d'installer l'appareil, il est opportun de 
vérifier qu'il soit intact ; en cas de doute, contac-
ter immédiatement le fournisseur. Les éléments 
de l'emballage (agrafes, clous, sacs en plastique, 
polystyrène expansé, etc.) ne doivent pas être 
laissés à la portée des enfants car ils représentent 
des sources de danger. Si l'appareil est enfermé 
dans ou entre des meubles, il doit y avoir un 
espace suffisant pour les entretiens normaux 
; on conseille donc de laisser au moins 45  cm 
entre la partie supérieure de la chaudière et le 
plafond, et une gaine de 3 cm entre l'enveloppe 
de la chaudière et les parois verticales du meuble. 
Aucun objet inflammable ne doit se trouver à 
proximité de l'appareil (papier, chiffons, plas-
tique, polystyrène, etc.).
Ne pas positionner d'appareils électroménagers 
en-dessous de la chaudière car ils pourraient 
subir des dommages en cas d'intervention de la 
soupape de sécurité (si elle n'est pas dirigée vers 
un entonnoir de vidange), ou bien en cas de fuites 
des raccords hydrauliques ; dans le cas contraire, 

le fabricant ne pourra pas être tenu responsable 
des éventuels dommages causés aux appareils 
électroménagers.
Il est également conseillé, pour les raisons indi-
quées ci-dessus, de ne pas placer d'objets d'ameu-
blement, de meubles, etc., sous la chaudière.
En cas d'anomalie, panne ou fonctionnement 
incorrect, l'appareil doit être désactivé et il faut 
contacter une entreprise habilitée (par exemple, 
le centre d'Assistance Technique Agréé, qui dis-
pose de préparation technique spécifique et des 
pièces de rechange originales). S'abstenir donc 
de toute intervention ou tentative de réparation.
Le non-respect des indications ci-dessus entraine 
une responsabilité personnelle ainsi que la dé-
chéance de la garantie.

• Normes d'installation :
 - Il est interdit de l'installer à l'intérieur de 

locaux où le risque d’incendie est présent 
(par exemple : garages, box), locaux poten-
tiellement dangereux, d'appareils d'utilisation 
au gaz, conduits d'évacuation des fumées et 
d'aspiration de l'air comburant.

 - Il est interdit de l'installer sur la projection 
verticale des plans de cuisson.

 - Il est interdit de l'installer dans les locaux /
espaces constituant les parties communes du 
bâtiment de propriété, les escaliers internes 
ou autres éléments constituant des issues de 
sortie (ex : paliers,porches).

 - En outre, il est interdit de l'installer dans les 
locaux/espaces qui constituent les parties 
communes du bâtiment de copropriété 
comme par exemple les caves, les porches, 
les greniers, les combles, etc. sauf autres 
normatives locales en vigueur.

Attention   : l'installation de la chaudière au 
mur doit garantir un soutien stable et efficace 
au générateur.
Les chevilles, fournies de série, en présence d'un 
étrier de soutien ou de gabarit de fixation accom-
pagnant la chaudière, doivent être utilisés unique-
ment pour la fixer au mur ; ils peuvent assurer 
un soutien efficace uniquement s'ils sont insérés 
correctement (selon les règles de la bonne tech-
nique) sur des murs construits avec des briques 
pleines ou semi-pleines. En cas de murs réalisés 
avec des briques ou des blocs creux, des cloisons 
de statisme limité, ou de toute façon de murs 
différents de ceux indiqués, il est nécessaire de 
procéder à une vérification statique préliminaire 
du système de support.

N.B. : les vis pour tasseau avec tête hexagonale, 
situées dans le blister, doivent être utilisées 
exclusivement pour fixer l'étrier de soutien 
mural correspondant.

Ces chaudières servent à chauffer l'eau à une tem-
pérature inférieure à celle d'ébullition à pression 
atmosphérique.
Elles doivent être raccordées à une installation 
de chauffage et à un réseau de distribution d'eau 
sanitaire adapté à leurs performances et à leur 
puissance.

Elles ne peuvent pas être branchées directement 
aux installations à basse température.
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In the event of malfunctions, faults or incorrect 
operation, turn the appliance off and contact an 
authorised company (e.g. the Authorised Tech-
nical Assistance centre, which has specifically 
trained staff and original spare parts). Do not 
attempt to modify or repair the appliance alone.
Failure to comply with the above implies personal 
responsibility and invalidates the warranty.
• Installation Standards:
 - installation of gas appliances, flue exhaust 

pipes and combustion air intake pipes is 
forbidden in places with a fire risk (for 
example: garages, closed parking stalls), and 
in potentially dangerous places.

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

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

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

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

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

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

They cannot be connected directly to low-tem-
perature systems.

1 BOILER  
INSTALLATION.

1.1 INSTALLATION 
RECOMMENDATIONS.

The Eolo Mythos Dom 10-18-24 1E boiler has 
been designed for wall mounted installation only, 
for heating and production of domestic hot water 
for domestic use and similar purposes.
The place of installation of the appliance and 
relative Immergas accessories must have suitable 
features (technical and structural), such as to al-
low for (always in safe, efficient and comfortable 
conditions):
- installation (according to the provisions of 

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

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

and transporting the appliances and com-
ponents) 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 classificati-
on of the boiler also varies, precisely:

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

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

Only professionally enabled companies are 
authorised to install Immergas gas appliances.

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

Installation must be carried out according to 
regulation standards, current legislation and in 
compliance with local technical regulations and 
the required technical procedures.
Before installing the appliance, ensure that it 
is delivered in perfect condition; if in doubt, 
contact the supplier immediately. Packing ma-
terials (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 su-
fficient space for normal servicing; it is therefore 
recommended to leave at least 45 cm between 
the upper part of the boiler and the ceiling and 
a gap of 3 cm between the boiler casing and the 
vertical sides of the cabinet. Keep all flammable 
objects away from the appliance (paper, rags, 
plastic, polystyrene, etc.).
Do not place household appliances underneath 
the boiler as they could be damaged if the safety 
valve intervenes (if not conveyed away by a 
draining funnel), or if there are leaks from the 
hydraulic connections; otherwise, the manufac-
turer cannot be held responsible for any damage 
caused to the household appliances.
For the aforementioned reasons, we recommend 
not placing furnishings, furniture, etc. under 
the boiler.
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تركيب1    
 الغالية.

تحذيرات خاصة بالتركيب.  1.1
 1e 24-18-Eolo Mythos Dom 10 تم تصميم الغالية
فقط للتركيبات المثبتة بالجدار وللتدفئة وإلنتاج المياه الساخنة 

المنزلية وما شابهها.
مكان تركيب جهاز Immergas وملحقاته ال بد أن تكون به 
الخصائص المناسبة )الهيكلية والتقنية( التي تسمح )دائماً في 

ظروف وشروط السالمة والفعالية والسهولة(:
-  بالتثبيت  )وفقا لما تمليه التشريعات الفنية واللوائح الفنية(؛

بعمليات الصيانة )بما في ذلك الُمَجْدَوَلة والدورية، والعادية،   -
وغير العادية(؛

باإلزالة )إلى الخارج في مكان معد للتحميل ونقل األجهزة   -
والمكونات( وكذلك استبدالها هي نفسها بأجهزة و/أو مكونات 

معادلة. 
يجب أن يكون الجدار ناعماً مستوياً بحيث ال توجد أي نتوءات 
أو ُدخالت تمنع تركيب الجزء الخلفي بالشكل الصحيح. لم يتم 
تصميم الغالية ليتم تركيبها على القواعد أو على األرضيات 

)شكل رقم 1-1(.
وموديل  نوعية  أيضاً  معه  يختلف  التركيب  نوع  اختلف  إذا 

الغالية تحديداً كما يلي:

-   الغالية من نوع  B22 عندما يتم تثبيتها  باستخدام الطرف 
المخصص لشفط الهواء مباشرة من المكان المثبتة فيه الغالية. 
-   الغالية من نوع  Cعندما يتم أنابيب مشتركة المركز أو أية 
أنواع أخرى من المجاري مخصصة للغاليات وغرفة محكمة 

لشفط الهواء وطرد األدخنة. 
أجهزة  لتثبيت  المتعمدة  فقط  هي  فنيا  المؤهلة  الشركات 

Immergas التي تعمل بالغاز.

عن  ناجم  ضرر  أي  عن  مسؤوال  الصانع  يكون  ال  تحذير: 
التي أزيلت من نظم أخرى أو عن أي عدم تطابق  الغاليات 

تلك األجهزة.

يجب أن تتم عملية التركيب وفقاً للقواعد والقوانين والتشريعات 
المنظمة لتلك العملية ووفقاً للقواعد المهنية الفنية المحلية المعمول 

بها وطبقاً لقواعد الممارسة المحترفة الجيدة.
بدء  قبل  محتوياته  بكل  كامالً  الجهاز  أن  من  التحقق  يجب 
عملية تركيبه؛ وفي حالة وجدود شك في نقص شيء أو في 
حالة وجد شك في حالة الجهاز نفسه، يجب االتصال مباشرة 
د. ال يجب ترك محتويات عملية التغليف )مثل الدبابيس  بالمورِّ
والمسامير واألكياس البالستيكية والبوليسترين وما إلى ذلك( 
في متناول يد األطفال لما قد يتسبب ذلك في تعريض هؤالء 
األثاث،  بين  أو  مغلقاً  الجهاز  كان  حال  في  للخطر.  األطفال 
يجب أن تكون المساحة كافية للصيانة العادية، ولذلك يوصى 
بترك مسافة 45 سم على األقل بين الجزء العلوي من الغالية 
الغالية  بين غالف  3 سم  والسقف، مع وجود فجوة مقدارها 
والجدران الرأسية لقطعة األثاث. ال يجب أبداً ترك أي مواد 
قابلة لالشتعال بالقرب من الجهاز )مثل الورق وقطع القماش 

والبالستيك والبوليسترين وما إلى ذلك(.
تم  إذا  تتلف  قد  الغالية ألنها  المنزلية تحت  ال تضع األجهزة 
تشغيل صمام األمان )إذا لم يتم وضعه بشكل صحيح في أنبوب 
تفريغ(، أو إذا حدث تسرب للوصالت الهيدروليكية؛ وإال، فال 
يلحق  تلف  أي  عن  المسؤولية  المصنعة  الجهة  تحميل  يمكن 

باألجهزة المنزلية.
وعالوة على ذلك، فمن المستحسن، لألسباب المذكورة أعاله، 

عدم وضع األثاث وما شابه، تحت الغالية.
في حالة حدوث خلل أو عطل أو إخفاق، يجب إطفاء الجهاز 
الخدمة  مركز  المثال،  سبيل  )على  معتمدة  شركة  واستدعاء 
المعتمد الذي لديه إعداد فني خاص وقطع غيار أصلية(. وبالتالي 

ال تحاول تعديل أو إصالح األجهزة بنفسك.
الشخصية  المسؤولية  يحملكم  ذكره  سبق  بما  االلتزام  عدم 

ويبطل الضمان.

•  قواعد التركيب:
ُيحظر تركيب أجهزة الغاز، وأنابيب تفريغ األدخنة وأنابيب   -  
شفط هواء االحتراق في االماكن التي تنطوي على مخاطر 
نشوب حريق )مثل المرائب، والصناديق(، واألماكن التي 

يحتمل أن تكون خطرة.
ـ  ممنوع منعا باتا تركيب الغالية على أسطح الطهي الموجهة   

عموديا.
التي  البيئات  التالية\  األماكن  في  الجهاز  تركيب  ُيمنع      -  
تشكل المناطق المشتركة للعمارات أو الساللم الداخلية أو 
الهروب في حاالت  ُتشّكل طرق  التي  العناصر األخرى 

الطوارئ )مثل: بسطة الدرج، مدخل الَمسَكن(.

تشكل  التي  األماكن/والمساحات  في  التركيب  يحظر  كما    -  
القبو،  مثل  السكنية،  الوحدات  لمبنى  المشتركة  األجزاء 
المعلقة، وما  المداخل، واألرضيات، واألسقف  وطرقات 
إلى ذلك، باستثناء األنظمة المحلية المختلفة المعمول بها.

انتبه: عند تركيب الغالية على الجدران، يجب أن يتوفر أيضا 
دعم تثبيت قوى وثابت وفعال للمولد نفسه.

يجب استخدام فيشر البراغي )متوفرة حسب الطلب( في حالة 
وجود ذراع أو خطاف تدعيم أو قالب تثبيت لدعم الغالية وذلك 
لتثبيتها جيداً على الحائط؛ حيث يقدم ذلك كله دعماً جيداً لحمل 
الغالية فقط إذا تم إدخالها بالشكل الصحيح )طبقاً لمعايير وقواعد 
االستخدام التقني الجيد( في الجدران المبنية بطوب غير مفرغ أو 
شبه مفرغ. في حالة الجدران المبنية بطوب مثقوب أو بقوالب 
مثقوبة أو بفواصل ذات الثبات المحدود أو بأي مواد بناء وفصل 
غير المشار إليها سابقاً، يصبح من الضروري اللجوء إلى عمل 
فحص ومراجعة أولية لتحديد وتقدير مدى ثبات المكان الذي 

سيتم عليه تركيب الجهاز.

مالحظة هامة: براغي الفيشر ذات الرأس السداسية الموجودة 
لتثبيت خطاف  فقط  استخدامها  البالستيكية، يجب  العلبة  في 

تدعيم التركيب على الحائط.
تستخدم هذه الغاليات لتسخين الماء لغاية درجة حرارة أقل من 

درجة الغليان في الضغط الجوي العادي.
يجب أن تكون متصلة بنظام للتدفئة ونظام لتوزيع المياه الصحية 

يناسب أدائها وقوتها.

ال يمكن وصلها مباشرة بأنظمة درجة حرارتها منخفضة.

1-1

نعمال
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 Щодо терміну використання та утилізації 
цих речовин, дотримуйтесь вказівок 
виробника.

- Комплект аксесуарів захисту від замерзання 
води в контурі надається за запитом 
(комплект проти замерзання) і складається 
з електричного нагрівачу, відповідної 
проводки та термостата (читайте інструкцію 
встановлення аксесуарів комплекту проти 
замерзання).

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

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

живлення та газопостачання;
- котел пос тійном у підключений до 

електроживлення;
- котел не перебуває у вимкненому режимі 

(“off ”);
- котел справний (Парагр. 2.4);
- основні  компоненти котла та/або 

комплекту проти замерзання справні.
Га р анті я  не  р о зп ов с ю д ж у є ть с я  н а 
збитки внаслідок збоїв в електричному 
енергопостачанні або внаслідок недотримання 
вказівок з попередньої сторінки.

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

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

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

шляхом введення до системи якісного 
антифризу, що передбачений для захисту 
теплових систем та має гарантію від 
виробника щодо відсу тності ризику 
пошкодження теплообмінника та інших 
складових частин котла. Антифриз не 
повинен шкодити здоров'ю. Слід ретельно 
дотримуватися інструкції виробника 
цієї рідини щодо потрібного відсотка 
відповідно до мінімальної температури, при 
якій ви хочете зберегти апарат.

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

 Потрібно виготовити   водний розчин 
класу потенційного забруднення води 2 
(EN 1717:2002 або положення місцевих 
нормативних актів).

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

1.2 ОСНОВНІ РОЗМІРИ.

Висота (мм) Ширина (мм) Глибина (мм)

756 440 240

Підключення

Газ
ВОДА 

Сантехнічна 
вода

СИСТЕМА 
ОПАЛЕННЯ

G AC (*) AF R M

3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

Умовні позначення:
 G - Підключення газу
 AC - Вихід гарячої сантехнічної води
 AF - Вхід холодної сантехнічної води 
 R - Повернення з системи опалення
 M - Подача в систему опалення
 V - Електричне підключення
 Зауваження: блок підключення (за окремим замовленням)

  (*) Примітка: підключення до котла - тільки кільцевою 
гайкою з ущільнювальною прокладкою.

М
О

Н
ТА

Ж
Н

И
К

К
О

РИ
С

ТУ
ВА

Ч
ТЕ

Х
Н

ІК
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яка запускає насос та пальник, коли 
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- захищати систему опалення від замерзання 

шляхом введення до системи якісного 
антифризу, що передбачений для захисту 
теплових систем та має гарантію від 
виробника щодо відсу тності ризику 
пошкодження теплообмінника та інших 
складових частин котла. Антифриз не 
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дотримуватися інструкції виробника 
цієї рідини щодо потрібного відсотка 
відповідно до мінімальної температури, при 
якій ви хочете зберегти апарат.

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

 Потрібно виготовити   водний розчин 
класу потенційного забруднення води 2 
(EN 1717:2002 або положення місцевих 
нормативних актів).

 Матеріали, з яких виготовлений контур 
опалення котлів Immergas, стійкі до 
антифризу рідини на основі етилен-
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приготовлені якісно).
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Objašnjenja:
 G - Napajanje gasom
 AC - Izlaz tople sanitarne vode
 AF - Ulaz hladne sanitarne vode 
 R - Povratni deo uređaja
 M - Polazni deo uređaja
 V - Električno povezivanje
 NAPOMENA: grupa za povezivanje (opcija)

Visina (mm) Širina (mm) Dubina (mm)

756 440 240

PRIKLJUČCI

GAS VODA 
SANITARNA UREĐAJA

G AC (*) AF R M

3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

1.2 GLAVNE DIMENZIJE.

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

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

način da sipate u njega tečnost protiv smrza-
vanja dobrog kvaliteta koja se izričito koristi 
za termičke uređaje i na kojoj se jasno navodi 
da ne nanosi štetu na izmenjivaču i drugim 
delovima kotla. Tečnost protiv smrzavanja ne 
sme da šteti zdravlju. Strogo se pridržavajte 
uputstava proizvođača iste tečnosti u vezi sa 
potrebnim procentima u odnosu na minimalnu 
temperaturu na kojoj se želi očuvati uređaj.

 Pažnja: preterano korišćenje glikola može 
ugroziti pravilan rad uređaja.

 Mora se pripremiti vodena tečnost sa klasom 
potencijalnog zagađenja vode 2 (EN 1717:2002 
ili odredbe važećih lokalnih propisa).

 Materijali od kojih je izrađeno kolo za grejanje 
kotlova firme Immergas su izdržljivi na tečnosti 
protiv smrzavanja na bazi etilen glikola i 
propilena (u slučaju da su mešavine pravilno 
pripremljene).

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

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

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

Zaštita kotla od zamrzavanja (bilo na -5°C kao i 
na -15°C) je na ovaj način obezbeđena samo ako:
- je kotao pravilno povezan na kola za napajanje 

gasom i strujom;
- se kotao konstantno napaja;
- kotao nije u režimu “off/isključen”.
- kotao nije u anomaliji (Odelj. 2.4);
- osnovne komponente kotla i/ili kompleta protiv 

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

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

  (*) Beleška: priključak na kotao - samo sa metalnim prstenom sa 
nepropusnom zaptivkom.

 Сроки эксплуатации и рекомендации 
по утилизации приведены в указаниях 
поставщика.

- З а щ и т и т ь  о т  з а м е р з а н и я  л и н и ю 
сантехнической воды при помощи 
дополнительного комплекта, поставляемого 
по заказу (комплект против замерзания), в 
состав которого входят электрический 
нагревательный элемент, соответствующие 
электрические соединения и управляющий 
т е р м о с т а т  ( с л е д у е т  в н и м а т е л ь н о 
ознакомиться с инструкциями по установке, 
которые содержатся в упаковке комплекта).

При соблюдении приведенных ниже условий 
котел защищён от замерзания при 
температуре до -15°C.

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

системе электропитания и подачи газа;
- п и т а н и е  к о т л а  о с у щ е с т в л я е т с я 

постоянно;
- котел не выключен («off.»);
- отсутствуют неполадки в работе котла 

(Пар. 2.4);
- установлен главный выключатель;
- главные компоненты котла и/и ли 

комплекта против замерзания находятся 
в рабочем состоянии.

Гарантия не распространяется на ущерб, 
связанный с перебоями в подаче электроэнергии 
и несоблюдением вышеуказанных правил.

Примечание: в случае установки котла 
в помещениях, в которых температура 
опускается ниже 0°C, необходимо обеспечить 
теплоизоляцию подсоединенных труб как для 
контура производства санитарной воды, так 
и для отопления.

1.3 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ.
Минимальная температура -5°C. Котел 
серийно оборудован системой защиты от 
замерзания, которая приводит в действие 
насос и горелку в том случае,  когда 
температура воды внутри котла опускается 
ниже 4°C.
Эта система обеспечивает котлу защиту 
от замерзания до температуры окружающей 
среды -5°C.
Минимальная температура -15°C. В том 
случае если котел устанавливается в таких 
местах, где температура опускается ниже 
-5°C, система может замерзнуть.
Во избежание риска замерзания следует 
придерживаться следующих рекомендаций:
- З а щ и т и т ь  о т  з а ме р з а н и я  с ис тем у 

о топ ле н и я ,  д л я  э тог о  до б а в и т ь  в 
контур антифриз хорошего качества, 
который подходит для использования в 
системах отопления и имеет гарантию 
от производителя о ненанесении урона 
теплообменнику и другим компонентам 
котла и который признан безвредным для 
здоровья. Необходимо тщательно следовать 
инструкциям изготовителя антифриза в 
отношении необходимой концентрации для 
минимальной температуры, при которой 
должна быть сохранена установка.

 Внимание: чрезмерное использование 
гликоля может отрицательно сказываться 
на работе системы.

 Необходимо приготовить водный раствор 2 
класса загрязнения воды (в соответствии с 
EN 1717:2002 или с согласно действующим 
нормативным техническим требованиям).

 Материалы, из которых выполнена 
отопительная система котлов Immergas, 
устойчивы к незамерзающим жидкостям 
на основе этилен- и пропиленгликолей (в 
том случае если растворы приготовлены 
согласно соответствующей технологии).

1.2 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ.

Условные обозначения:
 G - Подача газа
 AC - Выход горячей сантехнической воды
 AF - Вход холодной сантехнической воды
 R - Возврат из отопительной системы
 M - Подача в отопительную систему
 V - Подключение к электрической сети
 Примечание: блок подключения (опция)

Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм)

756 440 240

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ГАЗ САНТЕХНИЧЕСКАЯ 
ВОДА УСТАНОВКА

G AC (*) AF R M

3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

  (*) Примечание: присоединение к котлу - только накидной 
гайкой с уплотнительной прокладкой.

 Сроки эксплуатации и рекомендации 
по утилизации приведены в указаниях 
поставщика.

- З а щ и т и т ь  о т  з а м е р з а н и я  л и н и ю 
сантехнической воды при помощи 
дополнительного комплекта, поставляемого 
по заказу (комплект против замерзания), в 
состав которого входят электрический 
нагревательный элемент, соответствующие 
электрические соединения и управляющий 
т е р м о с т а т  ( с л е д у е т  в н и м а т е л ь н о 
ознакомиться с инструкциями по установке, 
которые содержатся в упаковке комплекта).

При соблюдении приведенных ниже условий 
котел защищён от замерзания при 
температуре до -15°C.

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

системе электропитания и подачи газа;
- п и т а н и е  к о т л а  о с у щ е с т в л я е т с я 

постоянно;
- котел не выключен («off.»);
- отсутствуют неполадки в работе котла 

(Пар. 2.4);
- установлен главный выключатель;
- главные компоненты котла и/и ли 

комплекта против замерзания находятся 
в рабочем состоянии.

Гарантия не распространяется на ущерб, 
связанный с перебоями в подаче электроэнергии 
и несоблюдением вышеуказанных правил.

Примечание: в случае установки котла 
в помещениях, в которых температура 
опускается ниже 0°C, необходимо обеспечить 
теплоизоляцию подсоединенных труб как для 
контура производства санитарной воды, так 
и для отопления.

1.3 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ.
Минимальная температура -5°C. Котел 
серийно оборудован системой защиты от 
замерзания, которая приводит в действие 
насос и горелку в том случае,  когда 
температура воды внутри котла опускается 
ниже 4°C.
Эта система обеспечивает котлу защиту 
от замерзания до температуры окружающей 
среды -5°C.
Минимальная температура -15°C. В том 
случае если котел устанавливается в таких 
местах, где температура опускается ниже 
-5°C, система может замерзнуть.
Во избежание риска замерзания следует 
придерживаться следующих рекомендаций:
- З а щ и т и т ь  о т  з а ме р з а н и я  с ис тем у 

о топ ле н и я ,  д л я  э тог о  до б а в и т ь  в 
контур антифриз хорошего качества, 
который подходит для использования в 
системах отопления и имеет гарантию 
от производителя о ненанесении урона 
теплообменнику и другим компонентам 
котла и который признан безвредным для 
здоровья. Необходимо тщательно следовать 
инструкциям изготовителя антифриза в 
отношении необходимой концентрации для 
минимальной температуры, при которой 
должна быть сохранена установка.

 Внимание: чрезмерное использование 
гликоля может отрицательно сказываться 
на работе системы.

 Необходимо приготовить водный раствор 2 
класса загрязнения воды (в соответствии с 
EN 1717:2002 или с согласно действующим 
нормативным техническим требованиям).

 Материалы, из которых выполнена 
отопительная система котлов Immergas, 
устойчивы к незамерзающим жидкостям 
на основе этилен- и пропиленгликолей (в 
том случае если растворы приготовлены 
согласно соответствующей технологии).

1.2 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ.

Условные обозначения:
 G - Подача газа
 AC - Выход горячей сантехнической воды
 AF - Вход холодной сантехнической воды
 R - Возврат из отопительной системы
 M - Подача в отопительную систему
 V - Подключение к электрической сети
 Примечание: блок подключения (опция)

Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм)

756 440 240

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ГАЗ САНТЕХНИЧЕСКАЯ 
ВОДА УСТАНОВКА

G AC (*) AF R M

3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

  (*) Примечание: присоединение к котлу - только накидной 
гайкой с уплотнительной прокладкой.

 Сроки эксплуатации и рекомендации 
по утилизации приведены в указаниях 
поставщика.

- З а щ и т и т ь  о т  з а м е р з а н и я  л и н и ю 
сантехнической воды при помощи 
дополнительного комплекта, поставляемого 
по заказу (комплект против замерзания), в 
состав которого входят электрический 
нагревательный элемент, соответствующие 
электрические соединения и управляющий 
т е р м о с т а т  ( с л е д у е т  в н и м а т е л ь н о 
ознакомиться с инструкциями по установке, 
которые содержатся в упаковке комплекта).

При соблюдении приведенных ниже условий 
котел защищён от замерзания при 
температуре до -15°C.

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

системе электропитания и подачи газа;
- п и т а н и е  к о т л а  о с у щ е с т в л я е т с я 

постоянно;
- котел не выключен («off.»);
- отсутствуют неполадки в работе котла 

(Пар. 2.4);
- установлен главный выключатель;
- главные компоненты котла и/и ли 

комплекта против замерзания находятся 
в рабочем состоянии.

Гарантия не распространяется на ущерб, 
связанный с перебоями в подаче электроэнергии 
и несоблюдением вышеуказанных правил.

Примечание: в случае установки котла 
в помещениях, в которых температура 
опускается ниже 0°C, необходимо обеспечить 
теплоизоляцию подсоединенных труб как для 
контура производства санитарной воды, так 
и для отопления.

1.3 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ.
Минимальная температура -5°C. Котел 
серийно оборудован системой защиты от 
замерзания, которая приводит в действие 
насос и горелку в том случае,  когда 
температура воды внутри котла опускается 
ниже 4°C.
Эта система обеспечивает котлу защиту 
от замерзания до температуры окружающей 
среды -5°C.
Минимальная температура -15°C. В том 
случае если котел устанавливается в таких 
местах, где температура опускается ниже 
-5°C, система может замерзнуть.
Во избежание риска замерзания следует 
придерживаться следующих рекомендаций:
- З а щ и т и т ь  о т  з а ме р з а н и я  с ис тем у 

о топ ле н и я ,  д л я  э тог о  до б а в и т ь  в 
контур антифриз хорошего качества, 
который подходит для использования в 
системах отопления и имеет гарантию 
от производителя о ненанесении урона 
теплообменнику и другим компонентам 
котла и который признан безвредным для 
здоровья. Необходимо тщательно следовать 
инструкциям изготовителя антифриза в 
отношении необходимой концентрации для 
минимальной температуры, при которой 
должна быть сохранена установка.

 Внимание: чрезмерное использование 
гликоля может отрицательно сказываться 
на работе системы.

 Необходимо приготовить водный раствор 2 
класса загрязнения воды (в соответствии с 
EN 1717:2002 или с согласно действующим 
нормативным техническим требованиям).

 Материалы, из которых выполнена 
отопительная система котлов Immergas, 
устойчивы к незамерзающим жидкостям 
на основе этилен- и пропиленгликолей (в 
том случае если растворы приготовлены 
согласно соответствующей технологии).

1.2 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ.

Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм)
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ГАЗ САНТЕХНИЧЕСКАЯ 
ВОДА УСТАНОВКА

G AC (*) AF R M

3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

Условные обозначения:
 G - Подача газа
 AC - Выход горячей сантехнической воды
 AF - Вход холодной сантехнической воды
 R - Возврат из отопительной системы
 M - Подача в отопительную систему
 V - Подключение к электрической сети
 Примечание: блок подключения (опция)

  (*) Примечание: присоединение к котлу - только накидной 
гайкой с уплотнительной прокладкой.
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 Pentru informații privind durata și eliminarea 
produsului, respectați informațiile producăto-
rului.

- Protejați circuitul de apă de consum împotriva 
înghețului cu ajutorul accesoriului livrat la ce-
rere (kit antiîngheț) compus dintr-o rezistență 
electrică, cabluri și un termostat de comandă 
(citiți cu atenție instrucțiunile de montare 
incluse în kit-ul accesoriu).

În aceste condiții centrala este protejată împotriva 
înghețului până la temperatura de -15°C.

Protecția centralei împotriva înghețului (atât la 
-5°C cât și la -15°C) este asigurată numai dacă:
- centrala este corect racordată la circuitele de 

alimentare cu gaz și energie electrică;
- centrala este alimentată;
- centrala nu este în modalitate "off ".
- centrala nu este în condiție de anomalie (Cap. 

2.4);
- componentele esenţiale ale centralei şi/sau ale 

kit-ului antiîngheţ nu sunt defecte.
Garanția aceasta nu acoperă daunele datorate 
întreruperii alimentării cu energie electrică sau 
nerespectării indicațiilor de mai sus.

N.B.: în cazul instalării centralei în locuri în 
care temperatura coboară sub 0°C este necesară 
izolarea conductelor de racordare la circuitul de 
apă de consum și de încălzire.

1.3 PROTECȚIA ÎMPOTRIVA 
ÎNGHEȚULUI.

Temperatura minimă -5°C. Centrala este dotată 
standard cu o funcție de protecție împotriva 
înghețului care prevede punerea în funcțiune a 
pompei și a arzătorului când temperatura apei 
din interiorul centralei coboară sub 4°C.
În aceste condiții centrala este protejată împotriva 
înghețului până la temperatura de -5°C.

Temperatura minimă -15°C. În cazul în care 
centrala este instalată într-un loc în care tempe-
ratura coboară sub -5°C este posibil ca aparatul 
să înghețe.
Pentru a evita riscul de îngheț respectați următo-
arele instrucțiuni:
- protejaţi circuitul de încălzire împotriva în-

gheţului prin introducerea unui lichid antiîn-
gheț de bună calitate, special pentru instalații 
termice; producătorul trebuie să garanteze că 
produsul nu provoacă daune schimbătorului 
și altor componente ale centralei. Lichidul 
antiîngheț nu trebuie să fie dăunător sănătății. 
Respectați cu strictețe instrucțiunile produ-
cătorului lichidului în ceea ce privește concen-
trația în funcție de temperatura minimă atinsă 
în zona de instalare a aparatului.

 Atenție: utilizarea excesivă de glicol ar putea 
compromite buna funcționare a aparatului.

 Trebuie obținută o soluție apoasă cu clasa de 
posibilă poluare a apei 2 (EN 1717:2002 sau 
dispozițiile normelor locale în vigoare).

 Materialele din care este realizat circuitul de 
încălzire al centralelor Immergas rezistă la 
lichide antiîngheț pe bază de glicoli etilenici și 
propilenici (în cazul în care amestecurile sunt 
realizate conform instrucțiunilor).

1.2 DIMENSIUNILE PRINCIPALE.

Înălțime (mm) Lățime (mm) Adâncime (mm)
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RACORDURI

GAZ
APĂ 

CALDĂ DE 
CONSUM

INSTALAŢIE

G AC (*) AF R M

3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

Legendă:
 G - Alimentare cu gaz
 AC - Ieșire apă caldă de consum
 AF - Admisie apă rece de consum 
 R - Retur de la instalație
 M - Tur către instalație
 V - Conexiunea electrică
 N.B.:  grupul de racordare (opțional)

  (*) Notă: racordare la centrală - numai cu inel cu garnitură de 
etanșare.
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Légende :
 G - Alimentation en gaz
 AC - Sortie de l'eau chaude sanitaire
 AF - Entrée d'eau froide sanitaire 
 R - Retour installation
 M - Refoulement installation
 V - Branchement électrique
 N.B. : Groupe raccordement (option)

Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm)

756 440 240

RACCORDS

GAZ EAU 
SANITAIRE INSTALLATION

G AC (*) AF R M

3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

1.2 PRINCIPALES DIMENSIONS.

1.3 PROTECTION ANTIGEL.
Température minimum -5  °C. La chaudière 
est équipée d'origine d'une fonction antigel 
qui actionne la pompe et le brûleur quand la 
température de l'eau à l'intérieur de la chaudière 
descend en-dessous de 4 °C.
Dans ces conditions, la chaudière est protégée 
contre le gel jusqu'à une température ambiante 
de -5 °C.

Température minimum -15 °C. Si la chaudière 
est installée dans un lieu où la température 
descend au-dessous de -5°C, il est possible que 
l'appareil gèle.
Pour éviter le risque de congélation, respecter les 
instructions suivantes :
- protéger le circuit de chauffage du gel en y 

introduisant un liquide antigel de bonne qua-
lité, expressément adapté pour les installations 
thermiques et avec la garantie du fabricant 
qu'il n'endommage pas l'échangeur ni d'autres 
composants de la chaudière. Le liquide anti-
gel ne doit pas nuire à la santé. Il faut suivre 
scrupuleusement les instructions du fabricant 
du même liquide en ce qui concerne le pour-
centage nécessaire par rapport à la température 
minimum auquel on souhaite préserver l'ins-
tallation.

 Attention  : l'utilisation excessive de glycol 
pourrait compromettre le bon fonctionnement 
de l'appareil.

 Une solution aqueuse avec une classe de pol-
lution potentielle à l'eau 2 (EN 1717:2002 ou 
dispositions de normatives locales en vigueur) 
doit être réalisée.  

 Les matériaux composant le circuit de chauffage 
des chaudières Immergas résistent aux liquides 
antigel à base de glycols éthyléniques et propy-
léniques (si les mélanges sont réalisés dans les 
règles de l'art).

 Pour la durée et l'éventuelle élimination, suivre 
les indications du fournisseur.

- Protéger du gel le circuit sanitaire en utilisant 
un accessoire que l'on peut fournir sur de-
mande (kit antigel) composé d'une résistance 
électrique, du câblage correspondant et d'un 
thermostat de commande (lire attentivement 
les instructions pour le montage contenues 
dans l'emballage du kit accessoire).

Dans ces conditions, la chaudière est protégée 
contre le gel jusqu'à une température de -15 °C.

La protection contre le gel de la chaudière (tant 
-5 °C que -15 °C) est assurée seulement si :
- la chaudière est correctement branchée aux 

circuits d'alimentation de gaz et d'électricité ;
- la chaudière est constamment alimentée ;
- la chaudière n'est pas en modalité « Off ».
- la chaudière n'est pas en anomalie (Paragr. 2.4) ;
- les composants essentiels de la chaudière et/ou 

du kit antigel ne sont pas en panne.
Pour l'efficacité de la garantie, les dommages qui 
dérivent de l'interruption de la fourniture d'éner-
gie électrique et du non-respect des instructions 
reportées à la page précédente.

N.B. :  en cas d'installation de la chaudière dans 
des lieux où la température descend en-dessous 
de 0 °C, l'isolation des tuyaux de raccordement 
aussi bien au niveau sanitaire que du chauffage 
est requise.

  (*) Remarque : branchement à la chaudière - uniquement avec 
un collier avec un joint d’étanchéité.
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 For life and possible disposal, follow the 
supplier's instructions.

- Protect the domestic hot water circuit against 
freezing by using an accessory that is supplied 
on request (antifreeze kit) comprising two 
electric heating elements, the relevant wiring 
and a control thermostat (carefully read the 
installation instructions contained in the ac-
cessory kit pack).

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

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

electricity power supply circuits;
- the boiler is powered constantly;
- the boiler is not in “off ” mode;
- the boiler is not in anomaly conditions (Para-

graph 2.4);
- the essential components of the boiler and/or 

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

Note: if the boiler is installed in places where 
the temperature falls below 0°C the domestic 
hot water and central heating attachment pipes 
must be insulated.

1.3 ANTIFREEZE PROTECTION.
Minimum temperature -5°C. The boiler comes 
standard with an antifreeze function that activa-
tes the pump and burner when the system water 
temperature in the boiler falls below 4°C.
In these conditions the boiler is protected against 
freezing to an ambient temperature of -5°C.

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

by inserting a good-quality antifreeze liquid 
into this circuit, which is specially suited for 
central heating systems and which is manu-
facturer guaranteed not to cause damage to 
the heat exchanger or other components of 
the boiler. The antifreeze liquid must not be 
harmful to one's health. The instructions of the 
manufacturer of this liquid must be followed 
scrupulously regarding the percentage neces-
sary with respect to the minimum temperature 
at which the system must be kept.

 Warning: the excessive use of glycol could jeo-
pardise the proper functioning of the appliance.

 An aqueous solution must be made with poten-
tial pollution class of water 2 (EN 1717:2002 or 
local standards in force).

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

1.2 MAIN DIMENSIONS.

Height (mm) Width (mm) Depth (mm)
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CONNECTIONS

GAS DOMESTIC 
HOT WATER SYSTEM

G AC (*) AF R M

3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

Key:
 G - Gas supply
 AC - Domestic hot water outlet
 AF - Domestic cold water inlet 
 R - System return
 M - System flow
 V - Electrical connection
 Note: connection group (optional)

  (*) Please note: connection to the boiler - only with ring nut with 
sealing gasket.

6

يب
رك

الت
م ب

قائ
ال

دم
تخ

مس
ال

انة
صي

بال
ئم 

لقا
ا

األبعاد األساسية.  2.1

3.1  حماية من التجمد.
الصفر. طبقاً  أقل درجة حرارة هي 5- درجات مئوية تحت 
للمعايير التشغيلية فإن الغالية مزودة بوظيفة حماية ضد التجمد 
تحافظ على عمل المضخة والشعلة عندما تنخفض درجة حرارة 

الماء الموجود داخل الغالية تحت مستوى 4 درجات مئوية.
عند َتوفُّر هذه المعايير والحاالت، تصبح الغالية محمية ضد 

التجمد لغاية درجة حرارة 5- درجات مئوية تحت الصفر.

في  الصفر.  تحت  مئوية  درجة   -15 هي  حرارة  درجة  أقل 
حالة تركيب الغالية في مكان تنخفض درجة الحرارة فيه تحت 
مستوى 5- درجات مئوية تحت الصفر يمكن أن يتسبب ذلك 

في تجمد الجهاز.
إتباع  على  احرص  الجهاز،  تجمد  لحدوث  التعرض  لتجنب 

التعليمات اآلتية:
-   قم بحماية دائرة التدفئة من التجمد بوضع سائل مقاوم للتجمد 
عالي الجودة في هذه الدائرة، ومناسب تماما لالستخدام مع 
األجهزة الحرارية وبضمان الشركة المصنعة بأنه لن يسبب 
األخرى  المكونات  في  أو  الحراري  المبادل  في  أضرارا 
غير ضار  للتجمد  المقاوم  السائل  يكون  أن  ينبغي  للغالية. 
بالصحة. يجب إتباع تعليمات الشركة المصنعة للسائل نفسه 
فيما يتعلق بالنسبة المئوية المطلوبة مقارنة مع درجة الحرارة 

الدنيا التي تريد الحفاظ على النظام بها.
تنبيه: قد يؤدي االستخدام المفرط للجليكول إلى إعاقة عمل   

الجهاز بشكل صحيح.
 2 الفئة  المياه من  تلوث  احتمال  مع  مائي  إيجاد حل  يجب   

)EN 1717:2002 أو اللوائح المحلية السارية(.
المواد التي يتم بها تصنيع دائرة تسخين غاليات إيميرجاس   
على  تركيبها  يعتمد  التي  للتجمد  المضادة  السوائل  تقاوم 
التوليفة  إعداد  حالة  )في  والبروبيلين  اإليثيلين  جليكوالت 

حسب األصول(.
لمعرفة مدة العمر االفتراضي للسائل وكيفية التخلص منه،   

يرجى إتباع تعليمات الشركة المصنعة.
-    قم بحماية دائرة الماء الصحية من التجمد عن طريق استخدام 
أحد الكماليات التشغيلية، والتي تزود عند الطلب )المجموعة 
المضادة للتجمد( المكونة من دائرة مقاومة كهربائية ومجموعة 
كابالت خاصة بها وتحتوي على ترموستات تحكم )قمبقراءة 
الكماليات  مجموعة  علبة  في  الموجودة  التركيب  تعليمات 

التشغيلية هذه بدقة وعناية (.

عند توافر هذه الشروط والحاالت الالزمة، تصبح الغالية محمية 
ضد التجمد حتى درجة حرارة 15- درجات مئوية تحت الصفر.

 -15 أو   -5 )سواء  التجمد  من  الغالية  حماية  ضمان  يمكن 
درجة مئوية تحت الصفر( فقط في حالة التأكد من تنفيذ اآلتي:
اإلمداد  مصادر  بدوائر  بشكل صحيح  الغالية  توصيل  تم    -

بالغاز وبالطاقة الكهربائية؛
تمت تغذية الغالية بشكل مستمر؛   -

."Off" الغالية ليست في وضع اإليقاف  -
-  الغالية ليست في حالة ُعطل )الفقرة 2.4(;

ال توجد أعطال في المكونات األساسية للغالية و/أو طقم     -
منع التجمد.

يستثنى من الضمان تلك األضرار والتلفيات الناتجة عن انقطاع 
اإلمداد بالتيار الكهربائي أو تلك الناتجة عن عدم احترام ما تم 

ذكره في هذا الشأن في الصفحة السابقة.

تنخفض  التي  األماكن  الغالية في  تركيب  ملحوظة: في حالة 
درجة الحرارة أقل من 0 درجة مئوية مطلوب عزل توصيالت 

األنابيب سواء الصحية  أو أنابيب التدفئة.

1-2

لوحة الرموز:
-   التزويد بالغاز   G  

AC  -    مخرج المياه الصحية الساخنة  
مدخل المياه الصحية الباردة     -  AF  

ارتداد من جهاز التدفئة   -  R  
M  -  دخول إلى جهاز التدفئة   

التوصيل الكهربي   -   V  
 ملحوظة هامة: مجموعة التوصيل )اختياري(

عمق )ملم(عرض )ملم(االرتفاع )ملم(

756440240

وصالت

الماء غاز
شبكةالصحي

G)*( ACAFRM

”4/3”2/1”2/1”4/3”4/3

)*( مالحظة: التوصيل بالغالية - فقط بالصامولة الحلقية ذات مانع التسرب.   
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1.6 ПІДКЛЮЧЕННЯ 
ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ.

Котел «Eolo Mythos Dom 10-18-24 1E» 
має ступінь захисту IPX5D для всього 
приладу. Електрична безпека пристрою 
гарантована тільки у тому випадку, якщо 
він добре з'єднаний з ефективною системою 
заземлення, яка виконана відповідно до 
чинних стандартів безпеки.

Ув а г а :  в и р о б н и к  н е  н е с е  н і я к о ї 
відповідальності за збитки, заподіяні людям 
або майну, що виникли в разі відсутності 
заземлення котла і недотримання чинних 
стандартів безпеки.

Крім того, необхідно перевірити відповідність 
електромережі максимальній потужності 
пристрою, що зазначена на заводській 
табличці, встановленій на котлі.
Котли укомплектовані спеціальним кабелем 
живлення типу “X” без штепсельної 
вилки. Шнур живлення повинен бути 
підключений до мережі 220 В ± 10% / 50 Гц 
LN в залежності від полярності і заземлення 

, у такий мережі повинен бути вимикач 
від'єднання від перенапруги III категорії. У 
разі заміни кабелю живлення звернутися до 
кваліфікованого уповноваженого фахівця 
(наприклад, до АСЦ).
Кабель живлення повинен вкладатися як 
зазначено (Мал. 1-3).
У разі  необхіднос ті  заміни плавких 
запобіжників мережі на платі управління, слід 
використовувати плавкі запобіжники на 3,15 
A. Для загального живлення пристрою від 
мережі небажано використовувати адаптери, 
перехідники, трійники або подовжувачі.

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

Згідно з чинними технічними правилами, 
очищення гідравлічної опалювальної системи 
є обов'язковим, для захисту приладу та 
устаткування від накипу (наприклад, 
вапняних відкладень) за від утворення 
шламу та інших шкідливих відкладень. 
Крім того, для підтримання дії гарантії на 
теплообмінник слід дотримуватися вимог, 
зазначених у пункті 1.18.

Гідравлічні з'єднання слід виконувати 
раціонально, за допомогою з”єднань на 
шаблоні котла. Злив запобіжного клапану 
повинен бути під'єднаний до зливної лійки. 
Якщо ця рекомендація не буде виконана, 
і в разі активації запобіжного клапана 
приміщення буде залите водою, виробник 
котла відхиляє будь-яку відповідальність.

Увага: 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 утворення накипу.

1.4 ПІДКЛЮЧЕННЯ ГАЗУ.
К о т л и  п р и з н ач е н і  д л я  р о б о т и  н а 
природному газі (G20) або на зрідженому 
газі. Труба підводу газу повинна бути 
того самого або більшого діаметру, ніж 
газовий патрубок котла 3/4”G. Перед тим, 
як виконати під'єднання газу, необхідно 
виконати ретельне внутрішнє очищення труб 
підвідної системи, щоб усунути усі можливі 
осади, які могли б перешкодити правильній 
роботі котла. Крім того, слід перевірити, чи 
газ в системі відповідає газові, для якого 
був призначений котел (див. заводську 
табличку на котлі). Якщо вони відрізняються, 
слід змінити налаштування котла, щоб 
пристос увати його до використання 
іншого типу газу (див. переоснащення 
пристроїв у разі зміни типу газу). Крім 
того, важливо перевірити динамічний 
тиск в мережі (метан або зріджений газ), 
який ви збираєтеся використовувати для 
котла. Він повинен відповідати нормі, бо 
якщо він є недостатнім, це може вплинути 
на потужність генератора, що призведе до 
незручностей для користувачів. 
Переконайтеся, що під'єднання газового 
клапану є правильним. Підвідна газова 
труба повинна мати відповідні параметри, 
що відповідають вимогам чинних норм, 
щоб забезпечити правильну подачу газу 
до пальника навіть в умовах максимальної 
пот ужності генератора, а також щоб 
забезпечити належну продуктивність 
приладу (технічні дані). Система під'єднання 
повинна відповідати чинним технічним 
нормам.

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

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

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

- Під час довготривалих періодів зберігання 
може утворюватися шар осаджувальних 
компонентів у суміші GPL/зрідженого 
пропану. Це може призвести до зміни 
теплотворної здатності с уміші,  яка 
подається до приладу з подальшою зміною 
його продуктивності.
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Котел «Eolo Mythos Dom 10-18-24 1E» 
має ступінь захисту IPX5D для всього 
приладу. Електрична безпека пристрою 
гарантована тільки у тому випадку, якщо 
він добре з'єднаний з ефективною системою 
заземлення, яка виконана відповідно до 
чинних стандартів безпеки.

Ув а г а :  в и р о б н и к  н е  н е с е  н і я к о ї 
відповідальності за збитки, заподіяні людям 
або майну, що виникли в разі відсутності 
заземлення котла і недотримання чинних 
стандартів безпеки.

Крім того, необхідно перевірити відповідність 
електромережі максимальній потужності 
пристрою, що зазначена на заводській 
табличці, встановленій на котлі.
Котли укомплектовані спеціальним кабелем 
живлення типу “X” без штепсельної 
вилки. Шнур живлення повинен бути 
підключений до мережі 220 В ± 10% / 50 Гц 
LN в залежності від полярності і заземлення 

, у такий мережі повинен бути вимикач 
від'єднання від перенапруги III категорії. У 
разі заміни кабелю живлення звернутися до 
кваліфікованого уповноваженого фахівця 
(наприклад, до АСЦ).
Кабель живлення повинен вкладатися як 
зазначено (Мал. 1-3).
У разі  необхіднос ті  заміни плавких 
запобіжників мережі на платі управління, слід 
використовувати плавкі запобіжники на 3,15 
A. Для загального живлення пристрою від 
мережі небажано використовувати адаптери, 
перехідники, трійники або подовжувачі.

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

Згідно з чинними технічними правилами, 
очищення гідравлічної опалювальної системи 
є обов'язковим, для захисту приладу та 
устаткування від накипу (наприклад, 
вапняних відкладень) за від утворення 
шламу та інших шкідливих відкладень. 
Крім того, для підтримання дії гарантії на 
теплообмінник слід дотримуватися вимог, 
зазначених у пункті 1.18.

Гідравлічні з'єднання слід виконувати 
раціонально, за допомогою з”єднань на 
шаблоні котла. Злив запобіжного клапану 
повинен бути під'єднаний до зливної лійки. 
Якщо ця рекомендація не буде виконана, 
і в разі активації запобіжного клапана 
приміщення буде залите водою, виробник 
котла відхиляє будь-яку відповідальність.

Увага: 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 утворення накипу.

1.4 ПІДКЛЮЧЕННЯ ГАЗУ.
К о т л и  п р и з н ач е н і  д л я  р о б о т и  н а 
природному газі (G20) або на зрідженому 
газі. Труба підводу газу повинна бути 
того самого або більшого діаметру, ніж 
газовий патрубок котла 3/4”G. Перед тим, 
як виконати під'єднання газу, необхідно 
виконати ретельне внутрішнє очищення труб 
підвідної системи, щоб усунути усі можливі 
осади, які могли б перешкодити правильній 
роботі котла. Крім того, слід перевірити, чи 
газ в системі відповідає газові, для якого 
був призначений котел (див. заводську 
табличку на котлі). Якщо вони відрізняються, 
слід змінити налаштування котла, щоб 
пристос увати його до використання 
іншого типу газу (див. переоснащення 
пристроїв у разі зміни типу газу). Крім 
того, важливо перевірити динамічний 
тиск в мережі (метан або зріджений газ), 
який ви збираєтеся використовувати для 
котла. Він повинен відповідати нормі, бо 
якщо він є недостатнім, це може вплинути 
на потужність генератора, що призведе до 
незручностей для користувачів. 
Переконайтеся, що під'єднання газового 
клапану є правильним. Підвідна газова 
труба повинна мати відповідні параметри, 
що відповідають вимогам чинних норм, 
щоб забезпечити правильну подачу газу 
до пальника навіть в умовах максимальної 
пот ужності генератора, а також щоб 
забезпечити належну продуктивність 
приладу (технічні дані). Система під'єднання 
повинна відповідати чинним технічним 
нормам.

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

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

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

- Під час довготривалих періодів зберігання 
може утворюватися шар осаджувальних 
компонентів у суміші GPL/зрідженого 
пропану. Це може призвести до зміни 
теплотворної здатності с уміші,  яка 
подається до приладу з подальшою зміною 
його продуктивності.
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1.4 POVEZIVANJE NA GAS.
Naši kotlovi su proizvedeni da bi radili na gas 
metan (G20) ili L.P.G. Cev za napajanje mora biti 
ista ili veća od spojke kotla 3/4”G. Pre nego što 
obavite povezivanje na gas, najpre morate obaviti 
dobro unutrašnje čišćenje svih cevi uređaja za 
snabdevanje gorivom da biste uklonili eventualne 
naslage koje bi mogle ugroziti pravilan rad kotla. 
Sem toga kontrolišite da li snabdeveni gas odgo-
vara onome za koji je pripremljen kotao (vidi 
pločicu sa podacima postavljenu na kotlu). Ako 
se oni razlikuju, morate intervenisati na kotlu da 
obavite prilagođavanje na drugu vrstu gasa (vidi 
konverziju uređaja u slučaju promene gasa). Sem 
toga je važno proveriti dinamički pritisak mreže 
(metan ili L.P.G) koji će se koristiti za napajanje 
kotla a on mora biti prikladan jer ako ne bude 
dovoljan može uticati na snagu generatora i 
izazvati neprijatnosti korisniku. 
Uverite se da je povezivanje slavine za gas pravil-
no obavljeno. Cev za snabdevanje gasom mora 
imati prikladne dimenzije na bazi propisa na 
snazi da bi se garantovala pravilni kapacitet gasa 
u gorioniku čak i u uslovima maksimalne snage 
generatora i da bi se garantovale performanse 
uređaja (tehnički podaci). Sistem spajanja mora 
biti u skladu sa propisima na snazi.

Kvalitet goriva gasa. Uređaj je projektovan da bi 
radio na gas bez nečistoća; u suprotnom slučaju 
se moraju postaviti prikladni filteri na početnom 
delu uređaja da bi se obezbedila čistoća goriva.

Rezervoari za skladištenje (u slučaju napajanja 
iz depozita LPG-a).
- Može se desiti da novi rezervoari za skladištenje 

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

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

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

U skladu sa tehničkim propisom na snazi, 
predviđa se hemijski tretman vode toplotnog 
uređaja i onog za vodu u cilju očuvanja uređaja 
od naslaga (na primer, naslaga kamenca) od 
stvaranja mulja i drugih štetnih naslaga. Da bi 
garancija u odnosu na izmenjivač važila, morate 
da poštujete ono što je propisano u Pogl. 1.18.

Hidraulično priključivanje se mora racional-
no obaviti na način da koristite priključke na 
šablonu kotla. Otpust sigurnosnog ventila kotla 
mora biti povezan na levak za odvod. U suprotno 
slučaju, ako dođe do aktiviranja sigurnosnog 
ventila i zbog toga se poplavi prostorija u kojoj 
se kotao nalazi, proizvođač se neće smatrati 
odgovornim za to.

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

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

1.6 ELEKTRIČNO POVEZIVANJE.
Kotao “Eolo Mythos Dom 10-18-24 1E” ima za 
čitav uređaj stepen zaštite IPX5D. Električna 
bezbednost uređaja se postiže samo ako je 
on savršeno povezan na efikasan uređaj za 
uzemljenje, izrađen na način koji predviđaju 
bezbednosni propisi na snazi.
Pažnja: proizvođač otklanja sa sebe bilo koju 
odgovornost za štetu nanesenu ljudima ili 
predmetima a koja je posledica neobavljenog 
uzemljenja kotla i nepoštivanja referentnih 
propisa.

Uverite se i da je električni uređaj prikladan 
maksimalnoj snazi koju apsorbuje a ista se navodi 
na pločici sa podacima postavljenoj na kotlu.
Kotlovi imaju specijalni kabl za napajanje tipa"X" 
bez utikača. Kabl za napajanje se mora priključiti 
na mrežu od 230V ±10% / 50Hz poštujući polari-
tet L-N i uzemljenje , na takvoj mreži se mora 
predvideti višepolarno iskapčanje sa kategorijom 
previsokog napona klase III. U slučaju zamene 
kabla za napajanje, obratite se kvalifikovanom 
preduzeću (na primer Ovlašćenom Tehničkom 
Servisu za Pomoć).
Kabl za napajanje mora pratiti opisani put (Sl. 
1-3).
Ako je potrebno zameniti mrežni osigurač na 
kontrolnoj tabli, mora se koristiti osigurač 3,15A 
brzi. Za opšte napajanje uređaja sa električne 
mreže, ne dozvoljava se korišćenje adaptera, 
višestrukih utičnica i produžnih kablova.
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1.6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

Котел “Eolo Mythos Dom 10-18-24 1E” 
имеет класс защиты IPX5D. Электрическая 
безопасность котла обеспечивается только 
при его надлежащем подсоединении к 
эффективном у конт у ру заземления, 
в ы п о л н е н н о м у  в  с о о т в е т с т в и и  с 
действующими нормами безопасности.

Внимание :  компания Immergas S.p.A. 
снимает с себя всякую ответственность за 
материальный ущерб и вред, нанесенный 
здоровью людей вследствие отсутствия 
з а з е м ле н и я  ко тл а  и  не с о бл юд е н и я 
соответствующих норм безопасности.

Уб е д и т е с ь  т а к ж е ,  ч т о  п а р а м е т р ы 
эле к т ри че с кой  с е т и  с о о т в е тс т ву ю т 
максимальной потребляемой мощности 
котла, величина которой указана на табличке 
номинальных данных на стенке котла. Котлы 
поставляются с кабелем электропитания 
“X” без вилки. Кабель электропитания 
должен включаться в электрическую сеть 
напряжением 230В ±10% и частотой 50 Гц с 
соблюдением полярности LN и с заземлением; 

 в линии должен быть предусмотрен 
двухполюсный переключатель III категории 
перенапряжения. В случае замены кабеля 
питания обратиться в специализированную 
компанию (например, в Авторизованную 
службу технической поддержки). 
К а б е л ь  э л е к т р о п и т а н и я  д о л ж е н 
прокладываться в соответствии с указаниями 
(Рис. 1-3). 
В случае необходимости замены плавкого 
предохранителя сети на электронной плате 
котла используйте быстродействующие 
предохранители на силу тока З,15А. При 
подсоединении котла к сети электропитания 
запрещается использовать переходники, 
многогнездовые розетки и удлинители.

1.5 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ.

Внимание:  перед тем как произвести 
подсоединение котла, в целях сохранения 
гарантии первичного теплообменника, 
т щ а т е л ь н о  п р о м о й т е  в с ю  с и с т е м у 
отопления (трубопроводы, радиаторы и т.д.) 
специальными составами для декапирования 
или растворителями накипи для удаления 
возможных остаточных продуктов, которые 
могут отрицательно сказываться на работе 
котла.

Рекомендуется проводить химическую 
обработку воды тепловой установки согласно 
действующим техническим нормам с целью 
защиты системы и самого котла от твердых 
отложений (например, накипи), образования 
грязи и других вредных отложений. В целях 
сохранения гарантии на теплообменник 
необходимо также соблюдать условия, 
приведенные в пар. 1.18.

Гидравлические соединения должны 
быть произведены рациональным путём 
с использованием соединений на шаблоне 
котла. Выходы предохранительных клапанов 
котла должны быть подключены к сливу. 
В противном случае изготовитель котла 
не будет нести ответственности в случае 
затопления помещения в результате 
срабатывания предохранительных клапанов.

Внимание: компания Immergas не несет 
ответственности за ущерб, вызванный 
установкой приборов автоматической 
подпитки системы отопления.

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

1.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗОВОЙ 
МАГИСТРАЛИ.

Наши котлы разработаны для работы на 
метане (G20) и сжиженном газе (LPG). Диаметр 
подающей трубы должен быть большим 
или равным диаметру соединительного 
патрубка котла 3/4”G. Перед выполнением 
подсоединения к газовой магистрали следует 
произвести тщательную очистку всех труб, 
служащих для подвода газа, с целью удаления 
возможных загрязнений, которые могут 
помешать правильному функционированию 
котла. Следует также убедиться в том, что 
подаваемый газ соответствует тому типу 
газа, для которого разработан котел (см. 
табличку номинальных данных, помещенную 
на панели котла). В противном случае 
следует произвести модификацию котла 
для его настройки на другой тип газа (см. 
“Модификация устройств в случае изменения 
типа газа”). Необходимо также замерить 
динамическое давление в магистрали (метана 
или сжиженного газа), предназначенной для 
питания котла, и убедиться в его соответствии 
установленным требованиям, так как 
недостаточная величина давления может 
отрицательно сказаться на мощности котла 
и привести к проблемам для пользователя. 
Убедитесь в правильности подсоединения 
газового вентиля. Труба подачи газа 
должна иметь размеры, соответствующие 
д е й с т в у ю щ и м  н о р м а т и в а м ,  ч т о б ы 
г а р а н т и р о в а т ь  т р е б у е м ы й  р а с х о д 
подаваемого на горелку газа даже при 
максимальной мощности и обеспечивать 
эксплуатационные характеристики котла 
(технические характеристики). Применяемые 
соединения должны соответствовать 
действующим нормам.

Качество газа. TКотел был изготовлен 
для работы на газе без загрязнений; при 
наличии загрязнений необходимо установить 
соответствующие фильтры перед котлом для 
обеспечения чистоты топлива.

Резервуары для хранения газа (в случае 
питания от накопительной системы 
сжиженного газа).
- Может случиться, что новые резервуары 

для хранения сжиженного газа содержат 
остатки инертного газа (азота), которые 
обедняют поступающую в котел смесь и 
вызывают неполадки в работе котла.

- В процессе хранения газа в резервуарах 
в  с м е с и  с ж и же н н ог о  г а з а  м оже т 
возникать расслоение ее компонентов. 
Э т о  я в л е н и е  м оже т  п ри в од и т ь  к 
изменению теплопроизводительности 
поступающей в котел смеси, что влияет на 
эксплуатационные качества котла.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

Котел “Eolo Mythos Dom 10-18-24 1E” 
имеет класс защиты IPX5D. Электрическая 
безопасность котла обеспечивается только 
при его надлежащем подсоединении к 
эффективном у конт у ру заземления, 
в ы п о л н е н н о м у  в  с о о т в е т с т в и и  с 
действующими нормами безопасности.

Внимание :  компания Immergas S.p.A. 
снимает с себя всякую ответственность за 
материальный ущерб и вред, нанесенный 
здоровью людей вследствие отсутствия 
з а з е м ле н и я  ко тл а  и  не с о бл юд е н и я 
соответствующих норм безопасности.

Уб е д и т е с ь  т а к ж е ,  ч т о  п а р а м е т р ы 
эле к т ри че с кой  с е т и  с о о т в е тс т ву ю т 
максимальной потребляемой мощности 
котла, величина которой указана на табличке 
номинальных данных на стенке котла. Котлы 
поставляются с кабелем электропитания 
“X” без вилки. Кабель электропитания 
должен включаться в электрическую сеть 
напряжением 230В ±10% и частотой 50 Гц с 
соблюдением полярности LN и с заземлением; 

 в линии должен быть предусмотрен 
двухполюсный переключатель III категории 
перенапряжения. В случае замены кабеля 
питания обратиться в специализированную 
компанию (например, в Авторизованную 
службу технической поддержки). 
К а б е л ь  э л е к т р о п и т а н и я  д о л ж е н 
прокладываться в соответствии с указаниями 
(Рис. 1-3). 
В случае необходимости замены плавкого 
предохранителя сети на электронной плате 
котла используйте быстродействующие 
предохранители на силу тока З,15А. При 
подсоединении котла к сети электропитания 
запрещается использовать переходники, 
многогнездовые розетки и удлинители.

1.5 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ.

Внимание:  перед тем как произвести 
подсоединение котла, в целях сохранения 
гарантии первичного теплообменника, 
т щ а т е л ь н о  п р о м о й т е  в с ю  с и с т е м у 
отопления (трубопроводы, радиаторы и т.д.) 
специальными составами для декапирования 
или растворителями накипи для удаления 
возможных остаточных продуктов, которые 
могут отрицательно сказываться на работе 
котла.

Рекомендуется проводить химическую 
обработку воды тепловой установки согласно 
действующим техническим нормам с целью 
защиты системы и самого котла от твердых 
отложений (например, накипи), образования 
грязи и других вредных отложений. В целях 
сохранения гарантии на теплообменник 
необходимо также соблюдать условия, 
приведенные в пар. 1.18.

Гидравлические соединения должны 
быть произведены рациональным путём 
с использованием соединений на шаблоне 
котла. Выходы предохранительных клапанов 
котла должны быть подключены к сливу. 
В противном случае изготовитель котла 
не будет нести ответственности в случае 
затопления помещения в результате 
срабатывания предохранительных клапанов.

Внимание: компания Immergas не несет 
ответственности за ущерб, вызванный 
установкой приборов автоматической 
подпитки системы отопления.

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

1.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗОВОЙ 
МАГИСТРАЛИ.

Наши котлы разработаны для работы на 
метане (G20) и сжиженном газе (LPG). Диаметр 
подающей трубы должен быть большим 
или равным диаметру соединительного 
патрубка котла 3/4”G. Перед выполнением 
подсоединения к газовой магистрали следует 
произвести тщательную очистку всех труб, 
служащих для подвода газа, с целью удаления 
возможных загрязнений, которые могут 
помешать правильному функционированию 
котла. Следует также убедиться в том, что 
подаваемый газ соответствует тому типу 
газа, для которого разработан котел (см. 
табличку номинальных данных, помещенную 
на панели котла). В противном случае 
следует произвести модификацию котла 
для его настройки на другой тип газа (см. 
“Модификация устройств в случае изменения 
типа газа”). Необходимо также замерить 
динамическое давление в магистрали (метана 
или сжиженного газа), предназначенной для 
питания котла, и убедиться в его соответствии 
установленным требованиям, так как 
недостаточная величина давления может 
отрицательно сказаться на мощности котла 
и привести к проблемам для пользователя. 
Убедитесь в правильности подсоединения 
газового вентиля. Труба подачи газа 
должна иметь размеры, соответствующие 
д е й с т в у ю щ и м  н о р м а т и в а м ,  ч т о б ы 
г а р а н т и р о в а т ь  т р е б у е м ы й  р а с х о д 
подаваемого на горелку газа даже при 
максимальной мощности и обеспечивать 
эксплуатационные характеристики котла 
(технические характеристики). Применяемые 
соединения должны соответствовать 
действующим нормам.

Качество газа. TКотел был изготовлен 
для работы на газе без загрязнений; при 
наличии загрязнений необходимо установить 
соответствующие фильтры перед котлом для 
обеспечения чистоты топлива.

Резервуары для хранения газа (в случае 
питания от накопительной системы 
сжиженного газа).
- Может случиться, что новые резервуары 

для хранения сжиженного газа содержат 
остатки инертного газа (азота), которые 
обедняют поступающую в котел смесь и 
вызывают неполадки в работе котла.

- В процессе хранения газа в резервуарах 
в  с м е с и  с ж и же н н ог о  г а з а  м оже т 
возникать расслоение ее компонентов. 
Э т о  я в л е н и е  м оже т  п ри в од и т ь  к 
изменению теплопроизводительности 
поступающей в котел смеси, что влияет на 
эксплуатационные качества котла.
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CABLU DE ALIMENTARE

1.6 CONEXIUNILE ELECTRICE.
Centrala “Eolo Mythos Dom 10-18-24 1E” este 
prevăzută, pentru întreg aparatul, cu un grad de 
protecție IPX5D. Siguranța electrică a aparatului 
se obține numai atunci când acesta este conectat 
corect la o instalație eficientă de împământare, 
realizată conform prevederilor normelor de 
siguranță în vigoare.

Atenție: producătorul nu își asumă responsabili-
tatea pentru daune aduse persoanelor sau lucru-
rilor datorate lipsei conexiunii la împământare a 
centralei şi a nerespectării normelor de referință.

Verificați, de asemenea, ca instalația electrică să 
fie adecvată puterii maxime absorbite de aparat 
indicată pe plăcuța de timbru aplicată pe aparat.
Centralele sunt dotate cu cablu de alimentare 
special de tip “X” fără ştecher. Cablul de ali-
mentare trebuie conectat la o rețea de 230V 
±10% / 50Hz respectând polaritatea L-N și 
împământarea , rețea pe care trebuie să se 
afle un întreruptor omnipolar cu categoria de 
supratensiune de clasă III. În cazul înlocuirii 
cablului de alimentare adresați-vă unei societăți 
autorizate (de exemplu Serviciul Autorizat de 
Asistență Tehnică).
Cablul de alimentare trebuie să respecte traseul 
prestabilit (Fig. 1-3).
În cazul în care trebuie înlocuită siguranța de 
pe placa de reglare, folosiți o siguranță de 3,15A 
rapidă. Pentru alimentarea generală a aparatului 
de la rețeaua electrică, nu este permisă utilizarea 
de adaptoare, prize multiple și prelungitoare.

1.5 RACORDĂRILE HIDRAULICE.
Atenție: înainte de a racorda centrala, pentru a 
nu pierde garanția asigurată pentru schimbătorul 
primar, spălați bine instalația termică (conducte, 
corpuri de încălzire etc.) cu produse decapante 
sau dezincrustante, în măsură să elimine rezidu-
urile care ar putea compromite buna funcționare 
a centralei.

Conform normelor tehnice în vigoare, se reco-
mandă tratarea apei din instalația termică și hi-
drică, cu scopul de a proteja instalația și aparatul 
împotriva depunerilor (de exemplu, depuneri de 
calcar), împotriva formării nămolului și a altor 
depuneri nocive. Pentru a nu pierde garanţia 
schimbătorului trebuie respectate recomandările 
din Capitolul 1.18.

Racordările hidraulice trebuie să fie realizate în 
mod rațional utilizând punctele de racordare 
aflate pe centrală. Evacuarea supapei de sigu-
ranță a centralei trebuie să fie racordată la o 
pâlnie de evacuare. Producătorul nu își asumă 
responsabilitatea, dacă supapa de evacuare intră 
în funcțiune și inundă încăperea.

Atenție: producătorul nu își asumă responsabi-
litatea în caz de daune cauzate de montarea unor 
dispozitive automate de umplere.

Atenție: pentru a păstra caracteristicile și efici-
ența aparatului se recomandă instalarea kit-ului 
"dozator de polifosfați" în cazul utilizării apei cu 
caracteristici care pot provoca apariția depunerilor 
de calcar.

1.4 RACORDAREA LA CONDUCTELE 
DE GAZ.

Centralele noastre au fost proiectate pentru a 
funcționa cu gaz metan (G20) sau GPL. Con-
ducta de alimentare trebuie să fie egală sau mai 
mare decât racordul centralei 3/4”G. Înainte de 
a racordarea la gaz curățați cu atenție interiorul 
tuturor conductelor instalației de alimentare cu 
combustibil pentru a elimina reziduurile care ar 
putea compromite buna funcționare a centralei. 
Trebuie, de asemenea, verificat ca gazul distribuit 
să corespundă cu cel pentru care a fost proiectată 
centrala (a se vedea plăcuța de timbru aplicată pe 
centrală). Dacă acestea sunt diferite este necesară 
adaptarea la alt tip de gaz (a se vedea modificarea 
aparatelor în cazul schimbării tipului de gaz). 
Este importantă verificarea presiunii dinamice 
a rețelei (metan sau G.P.L.) care va fi utilizată 
pentru alimentarea centralei; dacă aceasta nu 
este suficientă poate influența puterea centralei, 
provocând neplăceri utilizatorului. 
Asigurați-vă ca racordarea robinetului de gaz 
să fie efectuată corect. Conducta de admisie 
a gazului combustibil trebuie să fie corect di-
mensionată, conform prevederilor normelor în 
vigoare, atât pentru a garanta cantitatea de gaz 
necesară la arzător și în condiții de funcționare la 
putere maximă a centralei, cât și pentru a asigura 
performanțele aparatului (date tehnice). Sistemul 
de racorduri trebuie să fie conform prevederilor 
normelor în vigoare.

Calitatea gazului combustibil. Aparatul a fost 
proiectat pentru a funcționa cu gaz combustibil 
fără impurități; în caz contrar se recomandă să 
introduceți filtre în amonte de aparat, cu scopul 
de a asigura puritatea combustibilului.

Rezervoare de stocare (în cazul alimentării de 
la un depozit de GPL).
- Se poate întâmpla ca rezervoarele noi de stocare 

a GPL să conțină reziduuri de gaz inert (azot) 
care pot reduce caracteristicile amestecului de 
GPL distribuit aparatului, provocând funcțio-
narea neadecvată a acestuia.

- Din cauza compoziției amestecului de GPL, 
în timpul perioadei de stocare în rezervoare, 
poate avea loc stratificarea componentelor 
amestecului. Acest lucru poate provoca o 
variație a puterii calorifice a amestecului dis-
tribuit aparatului și modificarea ulterioară a 
performanțelor acestuia.
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1.4 BRANCHEMENT DU GAZ.
Nos chaudières sont fabriquées pour fonction-
ner avec du gaz méthane (G20) ou du G.P.L. La 
tuyauterie d'alimentation doit être supérieure ou 
égale au raccord de la chaudière 3/4” G. Avant 
d'effectuer le raccordement au gaz, effectuer 
un nettoyage minutieux de tous les tuyaux de 
l'installation d'adduction du combustible, afin 
d'éliminer les éventuels résidus susceptibles 
de compromettre le bon fonctionnement de la 
chaudière. Contrôler aussi que le gaz distribué 
corresponde à celui pour lequel la chaudière a été 
conçue (voir la plaque des données située sur la 
chaudière). Dans le cas contraire, il est nécessaire 
d'intervenir sur la chaudière pour l'adapter à un 
autre type de gaz (voir conversion des appareils 
en cas de changement de gaz). De plus, il est 
important de vérifier la pression dynamique de 
réseau (méthane ou G.P.L.) que l'on utilisera pour 
l'alimentation de la chaudière, qui devra être 
conforme : si elle est insuffisante, elle peut avoir 
des conséquences sur la puissance du générateur 
en provoquant des difficultés à l'utilisateur. 
S'assurer que le branchement du robinet de gaz 
s'effectue correctement. Le tuyau d'adduction 
du gaz combustible doit être dimensionné cor-
rectement en fonction des règlementations en 
vigueur, afin de garantir le débit correct du gaz 
au brûleur même dans les conditions de puis-
sance maximum du générateur, et de garantir les 
rendements de l'appareil (données techniques). 
Le système de jonction doit être conforme aux 
normes en vigueur.

Qualité du gaz combustible. L'appareil a été 
conçu pour fonctionner avec du gaz sans im-
puretés  ; dans le cas contraire, il est nécessaire 
d'introduire des filtres spécifiques en amont de 
l'appareil pour rétablir la pureté du combustible.

Réservoirs de stockage (en cas d'alimentation 
de dépôt de GPL).
- Il est possible que les nouveaux réservoirs de 

stockage GPL contiennent des résidus de gaz 
inerte (azote) qui appauvrissent le mélange 
fourni par l'appareil en causant des fonction-
nements anormaux.

- À cause de la composition du mélange de GPL, 
on peut constater pendant la période de stoc-
kage dans les réservoirs, une stratification des 
composants du mélange. Ceci peut causer une 
variation du pouvoir calorifique du mélange 
fourni à l'appareil avec des variations consé-
quentes de ses performances.

1.5 BRANCHEMENT HYDRAULIQUE.
Attention : avant d'effectuer les branchements de 
la chaudière, afin de ne pas faire déchoir la ga-
rantie sur l'échangeur primaire, laver soigneuse-
ment l'installation thermique (tuyauteries, corps 
chauffants, etc.) avec des produits décapants ou 
désincrustants en mesure d'enlever les éventuels 
résidus qui pourraient compromettre le bon 
fonctionnement de la chaudière.

Selon la normative technique en vigueur, un 
traitement de l’eau de l’installation thermique et 
hydrique est conseillé, afin de préserver l’instal-
lation et l’appareil contre les incrustations (par 
exemple, dépôts de calcaire), contre la formation 
de boues et autres dépôts nocifs. De plus, pour 
ne pas annuler la garantie de l'échangeur, il faut 
respecter les prescriptions du Paragr. 1.18.

Les raccordements hydrauliques doivent être 
effectués rationnellement en utilisant les raccords 
sur le gabarit de la chaudière. L'évacuation de 
la soupape de sûreté de la chaudière doit être 
raccordée à un entonnoir d'évacuation. Dans le 
cas contraire, si la soupape d'évacuation devait 
intervenir en inondant le local, le fabricant de la 
chaudière ne serait pas responsable.

Attention : le fabricant décline toute responsabi-
lité en cas de dommages causés par l'insertion de 
dispositifs de remplissage automatiques.

Attention : pour préserver la durée et les carac-
téristiques d'efficacité de l'appareil, il est conseillé 
d'installer le kit « doseur de polyphosphates » en 
présence d'eaux dont les caractéristiques peuvent 
provoquer des incrustations de calcaire.

1.6 BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE.
La chaudière « Eolo Mythos Dom 10-18-24 1E 
E » a pour tout l'appareil un indice de protection 
IPX5D. La sécurité électrique de l'appareil est 
assurée uniquement s'il est parfaitement bran-
ché à une installation efficace de mise à la terre, 
effectuée selon les normes de sécurité en vigueur.
Attention : Ie fabricant décline toute responsa-
bilité pour les dommages aux personnes ou aux 
biens dérivant du mauvais branchement de la 
mise à la terre de la chaudière et du non respect 
des normes de référence.

De plus, vérifier que l'installation électrique soit 
adaptée à la puissance maximum absorbée par 
l'appareil, indiquée sur la plaque des données 
située sur la chaudière.
Les chaudières sont équipées du câble d'alimen-
tation spécial de type « X » sans fiche. Le câble 
d'alimentation doit être branché à un réseau de 
230 V ±10 % / 50 Hz en respectant la polarité L-N 
et le branchement de terre , sur ce réseau une 
déconnexion unipolaire avec une catégorie de 
surtension de classe III doit être prévue. En cas de 
remplacement du câble d'alimentation, contacter 
une entreprise habilitée (par exemple le Service 
d'Assistance Technique Agréé).
Le câble d'alimentation doit respecter le parcours 
prescrit (Fig. 1-3).
Si l'on devait remplacer le fusible de réseau sur 
la carte de réglage, utiliser un fusible de 3,15 A 
rapide. Pour l'alimentation générale de l'appareil 
depuis le réseau électrique, l'utilisation d'adap-
tateurs, de prises multiples et de rallonges est 
interdite.

CÂBLE D'ALIMENTATION
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POWER CABLE

1.6 ELECTRICAL CONNECTION.
The “Eolo Mythos Dom 10-18-24 1E” 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 res-
ponsibility for damage or physical injury caused 
by failure to connect the boiler to an efficient 
earth system or failure to comply with the refe-
rence standards.

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

1.5 HYDRAULIC CONNECTION.
Attention: in order not to void the heat primary 
exchanger 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 treatment of the heating and water system 
water is required, in compliance with the tech-
nical standards in force, in order to protect the 
system and the appliance from deposits (e.g. 
scale), slurry or other hazardous deposits. In 
order not to void the heat exchanger warranty, 
you are required to comply with what has been 
prescribed in Paragraph 1.18.

Hydraulic 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.

Attention: 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.

1.4 GAS CONNECTION.
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 nameplate). If 
different, the boiler must be converted for ope-
ration 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 gu-
arantee correct gas flow rate to the burner even 
in conditions of maximum generator output and 
to guarantee appliance efficiency (technical spe-
cifications). The coupling system must conform 
to standards in force.

Fuel gas quality. The appliance was designed to 
operate with combustible gas free of impurities; 
otherwise it is advisable to fit special filters 
upstream of the appliance to restore the purity 
of the fuel.

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

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

- Due to the composition of the LPG mixture, 
layering of the mixture components may occur 
during the period of storage in the tanks. This 
can cause a variation in the heating power of 
the mixture delivered to the appliance, with 
subsequent change in its performance.
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األبعاد األساسية.  2.1

3.1  حماية من التجمد.
الصفر. طبقاً  أقل درجة حرارة هي 5- درجات مئوية تحت 
للمعايير التشغيلية فإن الغالية مزودة بوظيفة حماية ضد التجمد 
تحافظ على عمل المضخة والشعلة عندما تنخفض درجة حرارة 

الماء الموجود داخل الغالية تحت مستوى 4 درجات مئوية.
عند َتوفُّر هذه المعايير والحاالت، تصبح الغالية محمية ضد 

التجمد لغاية درجة حرارة 5- درجات مئوية تحت الصفر.

في  الصفر.  تحت  مئوية  درجة   -15 هي  حرارة  درجة  أقل 
حالة تركيب الغالية في مكان تنخفض درجة الحرارة فيه تحت 
مستوى 5- درجات مئوية تحت الصفر يمكن أن يتسبب ذلك 

في تجمد الجهاز.
إتباع  على  احرص  الجهاز،  تجمد  لحدوث  التعرض  لتجنب 

التعليمات اآلتية:
-   قم بحماية دائرة التدفئة من التجمد بوضع سائل مقاوم للتجمد 
عالي الجودة في هذه الدائرة، ومناسب تماما لالستخدام مع 
األجهزة الحرارية وبضمان الشركة المصنعة بأنه لن يسبب 
األخرى  المكونات  في  أو  الحراري  المبادل  في  أضرارا 
غير ضار  للتجمد  المقاوم  السائل  يكون  أن  ينبغي  للغالية. 
بالصحة. يجب إتباع تعليمات الشركة المصنعة للسائل نفسه 
فيما يتعلق بالنسبة المئوية المطلوبة مقارنة مع درجة الحرارة 

الدنيا التي تريد الحفاظ على النظام بها.
تنبيه: قد يؤدي االستخدام المفرط للجليكول إلى إعاقة عمل   

الجهاز بشكل صحيح.
 2 الفئة  المياه من  تلوث  احتمال  مع  مائي  إيجاد حل  يجب   

)EN 1717:2002 أو اللوائح المحلية السارية(.
المواد التي يتم بها تصنيع دائرة تسخين غاليات إيميرجاس   
على  تركيبها  يعتمد  التي  للتجمد  المضادة  السوائل  تقاوم 
التوليفة  إعداد  حالة  )في  والبروبيلين  اإليثيلين  جليكوالت 

حسب األصول(.
لمعرفة مدة العمر االفتراضي للسائل وكيفية التخلص منه،   

يرجى إتباع تعليمات الشركة المصنعة.
-    قم بحماية دائرة الماء الصحية من التجمد عن طريق استخدام 
أحد الكماليات التشغيلية، والتي تزود عند الطلب )المجموعة 
المضادة للتجمد( المكونة من دائرة مقاومة كهربائية ومجموعة 
كابالت خاصة بها وتحتوي على ترموستات تحكم )قمبقراءة 
الكماليات  مجموعة  علبة  في  الموجودة  التركيب  تعليمات 

التشغيلية هذه بدقة وعناية (.

عند توافر هذه الشروط والحاالت الالزمة، تصبح الغالية محمية 
ضد التجمد حتى درجة حرارة 15- درجات مئوية تحت الصفر.

 -15 أو   -5 )سواء  التجمد  من  الغالية  حماية  ضمان  يمكن 
درجة مئوية تحت الصفر( فقط في حالة التأكد من تنفيذ اآلتي:
اإلمداد  مصادر  بدوائر  بشكل صحيح  الغالية  توصيل  تم    -

بالغاز وبالطاقة الكهربائية؛
تمت تغذية الغالية بشكل مستمر؛   -

."Off" الغالية ليست في وضع اإليقاف  -
-  الغالية ليست في حالة ُعطل )الفقرة 2.4(;

ال توجد أعطال في المكونات األساسية للغالية و/أو طقم     -
منع التجمد.

يستثنى من الضمان تلك األضرار والتلفيات الناتجة عن انقطاع 
اإلمداد بالتيار الكهربائي أو تلك الناتجة عن عدم احترام ما تم 

ذكره في هذا الشأن في الصفحة السابقة.

تنخفض  التي  األماكن  الغالية في  تركيب  ملحوظة: في حالة 
درجة الحرارة أقل من 0 درجة مئوية مطلوب عزل توصيالت 

األنابيب سواء الصحية  أو أنابيب التدفئة.

1-2

لوحة الرموز:
-   التزويد بالغاز   G  

AC  -    مخرج المياه الصحية الساخنة  
مدخل المياه الصحية الباردة     -  AF  

ارتداد من جهاز التدفئة   -  R  
M  -  دخول إلى جهاز التدفئة   

التوصيل الكهربي   -   V  
 ملحوظة هامة: مجموعة التوصيل )اختياري(

عمق )ملم(عرض )ملم(االرتفاع )ملم(

756440240

وصالت

الماء غاز
شبكةالصحي

G)*( ACAFRM

”4/3”2/1”2/1”4/3”4/3

)*( مالحظة: التوصيل بالغالية - فقط بالصامولة الحلقية ذات مانع التسرب.   
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4.1  توصيل الغاز.
غالياتنا مصنعة للتشغيل بغاز الميثان )G20( أو المضغوط 
المسال G. P. L. يجب أن تكون أنابيب التوصيل مساوية أو 
بعملية توصيل  القيام  قبل   .G 4/3” الغالية  أكبر من وصلة 
الغاز، يجب تنظيف كل أنابيب شبكة توصيل الغاز من الداخل 
بعناية وإزالة كل ما قد يوجد من شوائب ورواسب والتي يمكنها 
أن تؤثر سلباً على كفاءة أداء الغالية. يلزم أيضاً أن يكون الغاز 
الغالية  التي تعمل معها  النوعية  مع  للغالية متوافقاً  الموصل 
)أنظر لوحة البيانات الموجودة في الغالية(. في حالة وجود أي 
اختالفات في نوعية الغاز، يصبح من الضروري القيام بتعديل 
الغاز )أنظر  للعمل بنوعية أخرى من  الغالية لتصبح جاهزة 
كيفية تحويل األجهزة في حالة تغيير نوعية الغاز(. من المهم 
أوالغاز  )الميثان  الديناميكي  الشبكة  ضغط  من  التحقق  أيًضا 
المضغوط المسال( الذي سيتم استخدامه إلمداد الغالية، والذي 
يجب أن يكون متوافًقا، ألنه إذا لم يكن كافًيا فقد يؤثر على قوة 

المولد، مما يتسبب في إزعاج المستخدم. 
يجب التأكد من أن توصيل صنبور الغاز قد تم بالشكل الصحيح. 
متناسبين  الغاز  توصيل  أنابيب  وحجم  مقاس  يكون  أن  يجب 
الشأن  هذا  في  بها  المعمول  والقوانين  القواعد  مع  ومتوافقين 
من أجل ضمان الحصول على تدفق سليم ومناسب للغاز إلى 
الموقد حتى في ظروف القوة التشغيلية القصوى للمولد ومن 
أجل االستفادة الكاملة من إمكانيات الغالية )بيانات فنية(. يجب 

أن يتوافق نظام التوصيل مع اللوائح المعمول بها.

جودة الغاز المستخدم. تم تصنيع الجهاز ليعمل بالغاز الخالي 
من الشوائب، لذلك في حالة وجود شوائب يصبح من المستحسن 
استخدام مرشحات مناسبة يتم تركيبها في الجهاز لتنقية الغاز 

المستخدم.

صهاريج التخزين )في حالة اإلمداد من مستودع غاز البترول 
.)GPL المسال

-  من الممكن أن تكون صهاريج تخزين غاز البترول المسال 
GPL بها بقايا ورواسب غاز خامل )النيتروجين( مما قد 
يضعف الخليط الذي يزود به الجهاز، األمر الذي قد يسبب 

خلال وضررا في العملية التشغيلية له.
بسبب طبيعة تكوين خليط غاز البترول المسال GPL فإنه    -
من الممكن أن يحدث انقسام مكونات خليط الغاز إلى طبقات 
أثناء فترة التخزين داخل الصهاريج. وهذا قد يسبب اختالفا 
الجهاز مما  إلى  الموجه  للخليط  الحرارية  التسخين  في قوة 

يسبب تغير وتقلب في مدى أداء الجهاز.

5.1  التوصيل الهيدروليكي )توصيل المياه(.
بالغالية وكي ال  الخاصة  التوصيل  القيام بعمليات  قبل  انتبه: 
تتسبب في فقدان فاعلية الضمان على المبادل الحراري األولي، 
قم بغسل الشبكة الحرارية بعناية )األنابيب واألجسام التي تسخن 
فة ومزيلة للترسبات  المياه وما شابه ذلك( مستخدماً مواد ُمنظِّ
مناسبة وقادرة على التخلص من أي بقايا محتملة قد تؤثر سلباً 

على عمل الغالية.

معالجة  إجراء  ُيطلب  ما  عادة  السارية،  الفنية  للمعايير  وفًقا 
النظام  على  الحفاظ  بهدف  الحراري،  النظام  لمياه  كيميائية 
ومن  الجير(  رواسب  )مثل  الكلسية  الترسبات  من  والجهاز 
تكون الطين والرواسب األخرى الضارة. ومن أجل عدم إبطال 
الضمان على المبادل، من الضروري أيًضا االمتثال لمتطلبات 

الفقرة   18.1.

يجب أن تتم عمليات توصيل المياه بشكل منطقي عن طريق 
استخدام المفاتيح والتوصيالت الموجودة على مخطط تصميم 
الغالية. يجب توصيل تفريغ صمام أمان الغالية بقمع التفريغ.  
إذا لم يكن األمر كذلك، فلن تكون الجهة المصنعة للغالية مسؤولة 

إذا شارك صمام العادم في غمر الغرفة بالماء.

عن  الناتج  التلف  مسؤولية  المصنعة  الجهة  تتحمل  ال  تنبيه: 
إدخال التعبئة األوتوماتيكية.

تنبيه: للحفاظ على خصائص وعمر الجهاز وكفاءته، يوصى 
بتركيب مجموعة "موّزع البوليفوسفات" في حالة وجود ماء 

قد تتسبب خصائصه في حدوث رواسب جيرية.

6.1  التوصيل الكهربائي.
 "Eolo Mythos Dom 10-18-24 1e" تتمتع الغالية
بدرجة حماية  IPX5D للجهاز بكامله. يمكن ضمانها فقط عندما 
يتم توصيل الغالية بالشكل الصحيح والكامل بشبكة كهرباء بها 
لقواعد األمان  طرف أرضي فعال تم تصميمه وتركيبه طبقاً 

المعمول بها في هذا اإلطار.
المصنعة أي مسؤولية عن األضرار  الجهة  تتحمل  ال  تنبيه: 
التي تلحق باألشخاص أو الممتلكات نتيجة لعدم توصيل أرضي 

الغالية وعدم االلتزام بالمعايير المرجعية.

يجب التأكد أيضاً من أن الشبكة الكهربائية تتناسب من ناحية 
القوة والجهد مع أقصى قدرة طاقة استيعابية للجهاز والموضحة 

والمحددة في لوحة بيانات الغالية.
تم تزويد الغاليات بكابل توصيل تيار خاص نوعية “X” بدون 
تيار رئيسي  بالتيار بشبكة  التغذية  قابس. يجب توصيل كابل 
L-N وبوجود  باستقطاب   Hz 50  \  10± فولت %   230
، كما أن شبكة التيار يجب أن تكون مزودة  طرف أرضى 
تصلح  التي  الفئة  من  األقطاب  متعددة  تيار  بقواطع  ومجهزة 
الثالثة. الستبدال كابل  الدرجة  الزائد من  للتعامل مع الضغط 
التغذية بالتيار، يرجى التوجه إلى أحد الشركات المؤهلة )مثل 

مركز خدمة العمالء والدعم الفني المعتمد(.
يجب وضع كابل توصيل التيار في مكانه ومساره الصحيحين 

المحددين )الشكل 3-1(.
إذا كنت بحاجة إلى استبدال منصهر الكهرباء الرئيسي على 
لتزويد  أمبير.   3.15 سريع  منصهر  فاستخدم  التحكم،  لوحة 
الشبكة،  في  الموجودة  الكهربائية  بالطاقة  عام  بشكل  الجهاز 
غير مسموح استخدام أي محوالت أو أي مآخذ توصيل تيار 

متعددة أو أي أسالك تمديد.

1-3
CAVO ALIMENTAZIONEكبل التغذية الكهربائية
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залежить від температури середовища, яке 
проходить всередині труби, і змінюється 
в залежності від забору повітря або 
відведення димових газів. Кожен окремий 
компонент має опір, який залежить від 
довжини труби (у метрах) того ж самого 
діаметру; так звана еквівалентна довжина 
розрахована на основі співвідношення між 
відповідними коефіцієнтами опору. Усі 
котли мають максимальний коефіцієнт 
опору, визначений експериментально і 
рівний 100. Максимальний коефіцієнт 
опору відповідає допустимому опору, 
який спостерігається при максимально 
допустимій довжині труби з усіма типами 
комплекту сполучень і роз'ємів. Набір 
цієї інформації дозволяє виконувати 
розрахунки для перевірки можливості 
р е а л і з а ц і ї  н а й р і з н о м а н і т н і ш и х 
конфігурацій димоходів.

Примітка: для визначення розміру димоходу 
з використанням комерційних компонентів, 
зверніться до таблиці параметрів згоряння 
(Пар. 3.17).

• Монтаж ущільнень. Для правильного 
розташування манжетних ущільнювачів 
на ліктях і подовженнях, необхідно 
дотримуватися напрямку монтажу, що 
зображений на малюнку (Мал. 1-5).

• С т и к у в а н н я  ш л я х о м  з ч е п л е н н я 
подовжувачів труб та концентричних 
колін. Щоб встановити подовжувачі 
шляхом зчеплення з іншими елементами 
системи відведення, слід виконати такі 
дії: Вставити до упору концентричну 
трубу або концентричне коліно штировим 
кінцем (гладким) до гніздового кінця (з 
ущільнювальним кільцем) попередньо 
встановленого елементу, у цей спосіб 
забезпечуються правильні щільність та 
стикування елементів.

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

• П Р И М І Т К А :  з  м е т о ю  б е з п е к и 
рекомендується не заблоковувати, хай 
навіть тимчасово, вивідний термінал 
всмоктування/виводу котла.

• П Р И М І Т К А :  п і д  ч а с  у с т а н о в к и 
горизонтальних трубопроводів слід 
дотримуватися мінімального нахилу 
трубопроводів на 3 % у напрямку котла, 
а через кожні 3 метри встановлювати 
хомути з вкладишем для неізольованих 
трубопроводів, і через кожні 2 метри для 
ізольованих трубопроводів.

Встановлення мембран. Для правильної 
роботи котла на виході з герметичної камери 
і перед трубою впуску/випуску повинна бути 
встановлена мембрана (Мал. 1-6).
Вибір належної мембрани відбувається в 
залежності від типу трубопроводу і його 
максимальної протяжності: цей розрахунок 
можна виконати за допомогою наступних 
таблиць:

ПРИМІТКА: мембрани постачаються разом 
з котлом.

Е л е к т р и ч н е  п і д к л ю ч е н н я  C A R V 2 

або хронотермостату On/Off (опція). 
Наступні операції повинні проводитися 
після вимкнення живлення. У разі його 
використання хронотермостат приміщення 
On/Off треба приєднати на затискачі 40 та 
41, усунувши перемичку X40 (Мал. 3-2). 
Переконайтеся в тому, що контакт термостату 
Ввімкн/Вимкн (On/Off ) «чистого» типу, 
тобто не залежать від напруги в мережі, 
інакше може пошкодитися електронна плата 
регулювання. У разі його використання, 
CARV2  повинен приєднуватися до затискачів 
40 та 41, усунувши перемичку X40 на 
електронній платі, звертаючи увагу на те, 
щоб не переплутати полярність з'єднань 
(Мал. 3-2). З'єднання з невірною полярністю 
не призводить до пошкодження CARV2, 
але при цьому він не працює. До котельної 
установки можна під’єднати лише один пульт 
дистанційного управління.

Важливо: у разі використання CARV2, 
слід обов'язково забезпечити наявність 
двох окремих ліній згідно чинних норм 
щодо електричних схем та установок. Усі 
трубопроводи котла ні в якому разі не 
повинні використовуватися як заземлення 
електричної або телефонної лінії. Отже перед 
ввімкненням електричного живлення котла 
слід переконатися в дотриманні цієї умови.

1.8 ДИМОВІ СИСТЕМИ.
Виробник рекомендує використовувати 
димохід, що він його пропонує, окремо 
від котлів, різноманітні пропозиції для 
установки терміналів забору повітря та 
відведення димових газів, без яких робота 
котла неможлива.

Увага: котел повинен бути встановлений 
тільки в поєднанні з системою забору 
повітря і відведення димових газів Immer-
gas з оригінального полімерного матеріалу, 
за виключенням конфігурації С6, як це 
передбачено чинними нормами. Цей 
димар можна розпізнати за спеціальними 
розпізнавальним знаком та надписом: "Не 
для конденсаційних котлів".

Трубопроводи для відведення димових 
газів не повинні перебувати у контакті 
з  легкозаймис тими матеріа лами або 
поблизу від них, крім того, вони не повинні 
перетинати будівельні конструкції або стіни 
з легкозаймистих матеріалів.

• Коефіцієнт опору та еквівалентних довжин. 
Кожен компонент системи димових труб 
має Коефіцієнт опору, визначений шляхом 
експериментальних випробувань та 
наведений у таблиці нижче. Коефіцієнт 
опору окремих компонентів не залежить 
від типу котла, на якому він встановлений, 
і є безрозмірною величиною. Натомість він 

1.7 ПУЛЬТИ ДИСТАНЦІЙНОГО 
КЕРУВАННЯ І ПРОГРАМОВАНІ 
ХРОНОТЕРМОСТАТИ 
(ОПЦІОНАЛЬНО).

Ко тельний а гр ег ат  пер ед б ачає  при 
бажанні використання хронотермостатів 
в приміщенні та дистанційних команд, що 
надаються у вигляді додаткового комплекту. 
(Мал. 1-4).
Всі хронотермостати Immergas під'єднуються 
за допомогою лише 2 проводів. Уважно 
прочитайте інструкції з установлення та 
експлуатації, що містяться в комплекті з 
аксесуаром.
• Цифровий хронотермостат On / Off. 

Хронотермостат дозволяє:
 - встановити два значення кімнатної 

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

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

 - вибрати бажаний варіант роботи із різних 
можливих варіантів:

 - р у ч н и й  р еж и м  ( з  р е г ул юв а н н я м 
температури).

 - автоматичний режим (з встановленою 
програмою).

 - вимушений автоматичний режимі 
(тимчас ов а  зміна  темпер ат у ри в 
автоматичній програмі).

Для живлення хронотермостату знадобляться 
2 лужні батарейки 1,5В типу LR 6;

• Пульт Amico RemotoV2 (CARV2). Панель 
керування дозволяє корист увачеві, 
крім зазначених у попередньому пункті 
функцій, контролювати і мати під рукою 
всю необхідну інформацію про роботу 
пристрою та установки опалення, з 
можливістю, при бажанні, вносити зміни 
у задані раніше параметри без необхідності 
бути присутнім у приміщенні, в якому 
встановлено пристрій. Пульт оснащений 
автодіагностикою для відображення на 
дисплеї можливих аномалій в роботі 
котла. Кліматичний хронотермостат, 
що вбудований в пульт дистанційного 
управління, дозволяє пристосувати робочу 
температуру системи до реальних потреб 
опалювання приміщення, таким чином 
встановлюючи точну бажану температуру 
приміщення зі значною економією ресурсів. 
Пульт CARV2 живиться безпосередньо 
від котла через ті ж самі 2 проводи, що 
служать для передачі даних між котлом та 
пристроєм.
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залежить від температури середовища, яке 
проходить всередині труби, і змінюється 
в залежності від забору повітря або 
відведення димових газів. Кожен окремий 
компонент має опір, який залежить від 
довжини труби (у метрах) того ж самого 
діаметру; так звана еквівалентна довжина 
розрахована на основі співвідношення між 
відповідними коефіцієнтами опору. Усі 
котли мають максимальний коефіцієнт 
опору, визначений експериментально і 
рівний 100. Максимальний коефіцієнт 
опору відповідає допустимому опору, 
який спостерігається при максимально 
допустимій довжині труби з усіма типами 
комплекту сполучень і роз'ємів. Набір 
цієї інформації дозволяє виконувати 
розрахунки для перевірки можливості 
р е а л і з а ц і ї  н а й р і з н о м а н і т н і ш и х 
конфігурацій димоходів.

Примітка: для визначення розміру димоходу 
з використанням комерційних компонентів, 
зверніться до таблиці параметрів згоряння 
(Пар. 3.17).

• Монтаж ущільнень. Для правильного 
розташування манжетних ущільнювачів 
на ліктях і подовженнях, необхідно 
дотримуватися напрямку монтажу, що 
зображений на малюнку (Мал. 1-5).

• С т и к у в а н н я  ш л я х о м  з ч е п л е н н я 
подовжувачів труб та концентричних 
колін. Щоб встановити подовжувачі 
шляхом зчеплення з іншими елементами 
системи відведення, слід виконати такі 
дії: Вставити до упору концентричну 
трубу або концентричне коліно штировим 
кінцем (гладким) до гніздового кінця (з 
ущільнювальним кільцем) попередньо 
встановленого елементу, у цей спосіб 
забезпечуються правильні щільність та 
стикування елементів.

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

• П Р И М І Т К А :  з  м е т о ю  б е з п е к и 
рекомендується не заблоковувати, хай 
навіть тимчасово, вивідний термінал 
всмоктування/виводу котла.

• П Р И М І Т К А :  п і д  ч а с  у с т а н о в к и 
горизонтальних трубопроводів слід 
дотримуватися мінімального нахилу 
трубопроводів на 3 % у напрямку котла, 
а через кожні 3 метри встановлювати 
хомути з вкладишем для неізольованих 
трубопроводів, і через кожні 2 метри для 
ізольованих трубопроводів.

Встановлення мембран. Для правильної 
роботи котла на виході з герметичної камери 
і перед трубою впуску/випуску повинна бути 
встановлена мембрана (Мал. 1-6).
Вибір належної мембрани відбувається в 
залежності від типу трубопроводу і його 
максимальної протяжності: цей розрахунок 
можна виконати за допомогою наступних 
таблиць:

ПРИМІТКА: мембрани постачаються разом 
з котлом.

Е л е к т р и ч н е  п і д к л ю ч е н н я  C A R V 2 

або хронотермостату On/Off (опція). 
Наступні операції повинні проводитися 
після вимкнення живлення. У разі його 
використання хронотермостат приміщення 
On/Off треба приєднати на затискачі 40 та 
41, усунувши перемичку X40 (Мал. 3-2). 
Переконайтеся в тому, що контакт термостату 
Ввімкн/Вимкн (On/Off ) «чистого» типу, 
тобто не залежать від напруги в мережі, 
інакше може пошкодитися електронна плата 
регулювання. У разі його використання, 
CARV2  повинен приєднуватися до затискачів 
40 та 41, усунувши перемичку X40 на 
електронній платі, звертаючи увагу на те, 
щоб не переплутати полярність з'єднань 
(Мал. 3-2). З'єднання з невірною полярністю 
не призводить до пошкодження CARV2, 
але при цьому він не працює. До котельної 
установки можна під’єднати лише один пульт 
дистанційного управління.

Важливо: у разі використання CARV2, 
слід обов'язково забезпечити наявність 
двох окремих ліній згідно чинних норм 
щодо електричних схем та установок. Усі 
трубопроводи котла ні в якому разі не 
повинні використовуватися як заземлення 
електричної або телефонної лінії. Отже перед 
ввімкненням електричного живлення котла 
слід переконатися в дотриманні цієї умови.

1.8 ДИМОВІ СИСТЕМИ.
Виробник рекомендує використовувати 
димохід, що він його пропонує, окремо 
від котлів, різноманітні пропозиції для 
установки терміналів забору повітря та 
відведення димових газів, без яких робота 
котла неможлива.

Увага: котел повинен бути встановлений 
тільки в поєднанні з системою забору 
повітря і відведення димових газів Immer-
gas з оригінального полімерного матеріалу, 
за виключенням конфігурації С6, як це 
передбачено чинними нормами. Цей 
димар можна розпізнати за спеціальними 
розпізнавальним знаком та надписом: "Не 
для конденсаційних котлів".

Трубопроводи для відведення димових 
газів не повинні перебувати у контакті 
з  легкозаймис тими матеріа лами або 
поблизу від них, крім того, вони не повинні 
перетинати будівельні конструкції або стіни 
з легкозаймистих матеріалів.

• Коефіцієнт опору та еквівалентних довжин. 
Кожен компонент системи димових труб 
має Коефіцієнт опору, визначений шляхом 
експериментальних випробувань та 
наведений у таблиці нижче. Коефіцієнт 
опору окремих компонентів не залежить 
від типу котла, на якому він встановлений, 
і є безрозмірною величиною. Натомість він 

1.7 ПУЛЬТИ ДИСТАНЦІЙНОГО 
КЕРУВАННЯ І ПРОГРАМОВАНІ 
ХРОНОТЕРМОСТАТИ 
(ОПЦІОНАЛЬНО).

Ко тельний а гр ег ат  пер ед б ачає  при 
бажанні використання хронотермостатів 
в приміщенні та дистанційних команд, що 
надаються у вигляді додаткового комплекту. 
(Мал. 1-4).
Всі хронотермостати Immergas під'єднуються 
за допомогою лише 2 проводів. Уважно 
прочитайте інструкції з установлення та 
експлуатації, що містяться в комплекті з 
аксесуаром.
• Цифровий хронотермостат On / Off. 

Хронотермостат дозволяє:
 - встановити два значення кімнатної 

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

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

 - вибрати бажаний варіант роботи із різних 
можливих варіантів:

 - р у ч н и й  р еж и м  ( з  р е г ул юв а н н я м 
температури).

 - автоматичний режим (з встановленою 
програмою).

 - вимушений автоматичний режимі 
(тимчас ов а  зміна  темпер ат у ри в 
автоматичній програмі).

Для живлення хронотермостату знадобляться 
2 лужні батарейки 1,5В типу LR 6;

• Пульт Amico RemotoV2 (CARV2). Панель 
керування дозволяє корист увачеві, 
крім зазначених у попередньому пункті 
функцій, контролювати і мати під рукою 
всю необхідну інформацію про роботу 
пристрою та установки опалення, з 
можливістю, при бажанні, вносити зміни 
у задані раніше параметри без необхідності 
бути присутнім у приміщенні, в якому 
встановлено пристрій. Пульт оснащений 
автодіагностикою для відображення на 
дисплеї можливих аномалій в роботі 
котла. Кліматичний хронотермостат, 
що вбудований в пульт дистанційного 
управління, дозволяє пристосувати робочу 
температуру системи до реальних потреб 
опалювання приміщення, таким чином 
встановлюючи точну бажану температуру 
приміщення зі значною економією ресурсів. 
Пульт CARV2 живиться безпосередньо 
від котла через ті ж самі 2 проводи, що 
служать для передачі даних між котлом та 
пристроєм.
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1.7 DALJINSKI UPRAVLJAČI I 
PROSTORNI VREMENSKI 
TERMOSTATI (OPCIONO).

Kotao je pripremljen za postavljanje prostornih 
termostata ili daljinskih upravljača koji su do-
stupni kao opcioni kompleti. (Sl. 1-4)
Svi vremenski termostati kompanije Immergas se 
mogu povezati sa samo 2 žice. Pažljivo pročitajte 
uputstva za montažu i upotrebu sadržane u 
kompletu sa opremom.
• Digitalni termostat On/Off. Vremenski termo-

stat omogućuje da:
 - se podese dve vrednosti temperature: jedna 

za dan (temperatura komfor) i jedna za noć 
(snižena temperatura);

 - se podese sedmični programi sa četiri sva-
kodnevna uključenja i isključenja;

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

 - ručni način rada (sa podesivom temperatu-
rom).

 - automatski način rada (sa podešenim pro-
gramom).

 - primorani automatski rad (privremenim 
menjanjem temperature automatskog pro-
grama).

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

• Digitalni daljinski prijateljski upravljačV2 
(CARV2). Panel za upravljanje daje mogućnost 
korisniku da, osim funkcija ilustrovanih u 
prethodnom tekstu, ima na dohvat ruke i 
pod kontrolom, sve važne informacije koje 
se tiču rada uređaja i toplotnog sistema sa 
mogućnošću da jednostavno menja prethodno 
podešene parametre bez potrebe odlaska do 
mesta gde je instaliran uređaj. Ovaj panel je 
opremljen uređajem za automatsku dijagnozu 
što omogućava prikazivanje eventualnih 
anomalija u radu kotla na njegovom ekranu. 
Klimatski termostat ugrađen u daljinskom 
upravljaču omogućuje prilagođavanje polaz-
ne temperature uređaja u odnosu na stvarne 
potrebe prostora za grejanje na način da se 
postigne željena temperatura prostora i to 
veoma precizno čime će se evidentno uštedeti 
na troškovima. DPUV2 se napaja direktno sa 
kotla preko iste 2 žice koje prenose podatke sa 
kotla na uređaj.

Električno povezivanje Daljinskog Prija-
teljskog UpravljačaV2 ili vremenskog termo-
stata On/Off (Opciono). Naknadno opisane ope-
racije se obavljaju nakon što ste iskopčali uređaj 
sa napona. Eventualni prostorni vremenski 
termostat On/Off se mora povezati na terminale 
40 i 41 eliminišući most X40 (Sl. 3-2). Uverite se 
da je kontakt termostata On/Off "čistog" tipa što 
znači da ne zavisi od napona mreže, u suprot-

nom slučaju oštetila bi se elektronska kartica 
za prilagođavanje. Eventualni PDUV2 se mora 
povezati na kleme 40 i 41 i mora se eliminisati 
kratkospojnik X40 na elektronskoj kartici; tom 
prilikom vodite računa da ne izmenite polaritet 
veza (Sl. 3-2). Povezivanje na pogrešni polaritet, 
iako ne oštećuje PDU V2, ne sprečava njegov rad. 
Na kotao se može povezati samo jedan daljinski 
upravljač.

Važno: ako se koristi PDUV2 obavezno se moraju 
omogućiti dve odvojene linije kao što nalažu 
važeći zakonski propisi za električne instalacije. 
Sve cevi kotla se nikada ne smeju koristiti kao 
uzemljenje za elektronski ili telefonski uređaj. 
Zato se uverite da do toga nije došlo pre nego što 
obavite električno povezivanje kotla.

1.8 SISTEMI DIMOVODA.
Proizvođač savetuje da se koristi njihov dimovod 
i isporučuje, odvojeno od kotla, različita rešenja 
za instalaciju terminala za usis i odvod dima bez 
kojih kotao ne može funkcionisati.

Pažnja: kotao mora da se instalira samo na 
originalni uređaj za usis vazduha i odvod dima 
firme Immergas, izuzev konfiguracije C6, na 
način predviđen propisima na snazi. Ti se 
dimovodi mogu prepoznati preko identifika-
cione oznake i natpisa u kojem se navodi: "nije 
za kondenzacijske kotlove".

Cevi za odvod dima ne smeju biti u kontaktu ili 
u blizini zapaljivih materijala, sem toga ne smeju 
prolaziti krog građevine ili zidove od zapaljivih 
materijala.

• Faktori Otpora i ekvivalentne dužine. 
Svaka komponenta dimovoda imaFaktor 
Otporaodređen eksperimentalnim programa a 
navodi se u sledećoj tabeli. Faktor Otpora svake 
komponente je nezavisan od vrste kotla na koji 
će se instalirati a radi se o bezdimenzionalnoj 
veličini. Njega uslovljava temperatura tečnosti 
koje prolaze kroz cev i zato varira zavisno o 
tome da li se koristi za usis vazduha ili odvod 
dima. Svaka pojedinačna komponenta ima 
otpor koji odgovara jednoj određenoj dužini 
u metrima cevi istog prečnika; takozvanaekvi-
valentna dužinakoja se određuje odnosom 
odgovarajućih Faktora Otpora. Svi kotlovi 
imaju maksimalni eksperimentalni Faktor 
Otpora jednak 100. Maksimalni dozvoljeni 
Faktor Otpora odgovara otporu određenom 
na maksimalnoj dozvoljenoj dužini cevi svake 
vrste Kompleta Terminala. Skup ovakvih infor-
macija omogućuje da se izračuna mogućnost 
realizacije raznih konfiguracija dimovoda.

NAPOMENA: za dimenzionisanje cevi za 
dim kada se koriste komercijalne komponente, 
pogledajte tabelu parametara sagorevanja (Odelj. 
3.17).

• Postavljanje zaptivača sa dvostrukom 
usnom. Za pravilno postavljanje zaptivača sa 
dvostrukom usnom na kolena i produžne cevi, 
potrebno je slediti smer montaže (Sl. 1-5).

• Sklapanje produžnih cevi i koncentričnih ko-
lena. Da biste instalirali eventualne produžne 
cevi koje se sklapaju sa drugim elementima 
dimovoda, postupite na sledeći način: Ubacite 
koncentričnu cev ili koleno sa muškom stra-
nom (glatkom) u žensku stranu (sa zaptivačima 
u obliku usne) elementa kojeg ste prethodno 
instalirali sve do kraja, na taj će se način postići 
pravilna zaptivenost i spajanje elemenata.

 Pažnja: kada je potrebno skratiti terminal za 
odvod i/ili koncentričnu produžnu cev, uzmite 
u obzir da unutrašnja cev mora uvek viriti za 5 
mm u odnosu na spoljašnju cev.

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

• NAPOMENA: tokom instalacije horizontalnih 
cevi morate održavati minimalni nagib cevi 
od 3% prema kotlu i instalirati svako 3 metra 
obujmicu sa zaglavicom za neizolovane cevi i 
svako 2 metra za one izolovane.

Instalacija dijafragmi. Da bi kotao pravilno ra-
dio, potrebno je instalirati na izlazu iz zatvorene 
komore i pre cevi za usis i odvod dijafragmu 
(Sl. 1-6).
Prikladna dijafragma se bira na bazi tipa cevi i 
njene maksimalne dužine: tako nešto se može 
izračunati i uz pomoć sledeće tabele:

NAPOMENA: dijafragme se serijski prilažu 
zajedno sa kotlom.

трубопровода и, следовательно, изменяется 
в зависимости от того, происходит 
ли всасывание воздуха или удаление 
дыма. Каждый отдельный компонент 
имеет сопротивление, соответствующее 
определённому значению в метрах трубы 
такого же диаметра, так называемой 
эквивалентной длине, получаемой по 
отношению между соответствующими 
коэффициентами сопротивления. Все 
котлы имеют максимальный коэффициент 
сопротивления, получаемый опытным 
путём, со значением 100. Максимально 
допустимый коэффициент сопротивления 
соответствует сопротивлению, полученному 
для максимально допустимой длины труб 
с каждым типом комплекта терминалов. 
С о в о к у п н о с т ь  э т о й  и н ф о р м а ц и я 
позволяет производить расчёты для 
проверки возможности создания самых 
разнообразных конфигураций систем 
дымоудаления.

Примечание: для определения размеров 
дымохода с использованием коммерческих 
комплектующих следует обратиться к 
таблице параметров горения (пар 3.17).

• Установка уплотнителей с двойной 
кромкой. Для правильной установки 
уплотнителей с кромкой на колена 
трубопроводов и удлинители, необходимо 
соблюдать направление монтажа (Рис. 1-5).

• Соединение удлинительных насадок труб 
и коаксиальных колен. Для установки 
удлинителей насадок с другими элементами 
д ы м о о т в од я щ е й  с и с т е м ы  с л ед у е т 
действовать следующим образом: вставить 
коаксиальную трубу или коаксиальное 
колено гладкой стороной “папа” в горловину 
“мама” (с манжетным уплотнением) на 
предварительно установленный элемент до 
упора, при этом достигается соединение и 
необходимое уплотнение всех элементов.

 В н и м а н и е :  п р и  н е о б х о д и м о с т и 
укоротить дымоотводящий терминал и/
или коаксиальную насадку-удлинитель 
следует иметь в виду, что внутренний 
дымоход должен всегда выступать на 5 мм 
относительно внешнего.

• Примечание:  в целях безопасности 
не рекомендуется загромождать, даже 
вр еменно,  термина л в с асыв ания / 
дымоудаления котла.

•  Примечание: при монтаже горизонтальных 
трубопроводов необходимо соблюдать 
минимальный наклон трубопроводов 
3° в направлении котла и устанавливать 
монтажный хому т с дюбелем через 
каждые 3 метра для неизолированных 
трубопроводов и через каждые 2 метра для 
трубопроводов с изоляцией.

Установка диафрагм. Для обеспечения 
нормальной работы котла на выходе 
герметичной камеры и перед каналом 
всасывания / дымоудаления  необходимо 
установить диафрагму (Рис. 1-6).
Выбор подходящей диафрагмы производится 
на основе типа дымоудаления и максимальной 
длины: данный расчёт можно производить с 
использованием следующих таблиц:

Примечание: диафрагмы поставляются в 
стандартном комплекте вместе с котлом.

Электрическое подключение CARV2 или 
хронотермостата Вкл/Выкл (опция). 
Н и ж е о п и с а н н ы е  о п е р а ц и и  д о л ж н ы 
выполняться после отключения напряжения 
от котла.  Термостат или комнатный 
хронотермостат Вкл./Выкл. подключается к 
клеммам 40 и 41 с удалением перемычки Х40 
(Рис. 3-2). Убедитесь, что контакт термостата 
Вкл./Выкл. «сухого» типа, то есть не зависит 
от напряжения сети, в противном случае 
может быть повреждена электронная плата. 
При использовании CARV2 подключение 
должно выполняться к клеммам 40 и 41 с 
удалением перемычки Х40 на электронной 
плате и с соблюдением полярности (Рис. 
3-2). При несоблюдении полярности CARV2 

останется в исправном состоянии, но не 
будет работать. К одному котлу возможно 
подключение лишь одного ПДУ.

В а ж н о :  В  с л у ч а е  и с п о л ь з о в а н и я 
дис т а нционног о  у пр а вления  CARV2 

необходимо предоставить два отдельных 
п р о в о д а ,  с о г л а с н о  д е й с т в у ю щ и м 
нормативным требованиям, касающихся 
электрических установок. Все трубы котла 
никогда не должны использоваться как 
клеммы заземления электропроводки. 
Убедитесь в этом перед выполнением 
электрического подключения котла.

1.8 СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ.
Производитель рекомендует применять 
системы дымоудаления Immergas, которые 
поставляются отдельно от котла, при 
этом существуют различные решения для 
установки терминалов всасывания воздуха 
и дымоудаления, без которых котел не может 
работать.

Внимание: Котел должен устанавливаться 
только вместе с оригинальной системой 
дымоудаления Immergas. Исключение 
составляет конфигурация С6 согласно 
действующим нормативам. Указанная 
система имеет специальное обозначение: 
«не для конденсационных котлов».

Тр у б о п р о в о д ы  д ы м о у д а л е н и я  н е 
должны соприкасаться или проходить 
вблизи воспламеняющихся материалов, 
они также не должны проходить через 
строительные конструкции или стены из 
воспламеняющихся материалов.

•  Ко э ф фи ц ие н т ы  с оп р о т и вле н и я  и 
э к в и в а л е н т н ы е  д л и н ы .  К а ж д ы й 
компонент сис темы дымоуда ления 
обладает коэффициентом сопротивления, 
получаемым экспериментальным путем и 
приведённым в таблице ниже. Коэффициент 
сопротивления отдельного компонента не 
зависит от типа котла, на который он 
устанавливается, и представляет собой 
безразмерную величину. Этот коэффициент 
зависит от температуры жидкостей внутри 

1.7 ДИСТАНЦИОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ И КОМНАТНЫЕ 
ХРОНОТЕРМОСТАТЫ (ОПЦИЯ).

Котел рассчитан на применение комнатных 
х р о н о т е р м о с т а т о в  и л и  у с т р о й с т в 
дистанционного управления, которые 
поставляются как дополнительный комплект 
к стандартной комплектации (Рис. 1-4).
В с е  х р о н о т е р м о с т а т ы  I m m e r g a s 
подсоединяются с помощью 2 проводов. 
Прочитайте внимательно инструкцию по 
установке и эксплуатации, поставляемую с 
данным комплектом.
• Цифровой хронотермостат Вкл./Выкл. 

Хронотермостат позволяет:
 - установить два значения температуры 

окружающей среды: одно для дня 
(комфортная температура) и одно для 
ночи (пониженная температура);

 - устанавливать недельную программу с 
четырьмя ежедневными включениями и 
выключениями; 

 - выбрать желаемый режим работы среди 
различных вариантов:

 - р у ч н о й  р е ж и м  ( с  р е г у л и р у е м о й 
температурой).

 - автоматический режим (с установленной 
программой).

 - принудительный автоматический режим 
(с мгновенным изменением температуры 
автоматической программы).

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

• Пульт дистанционного управления CARV2 

с датчиком температуры помещения. 
Кроме вышеуказанных функций панель 
CARV2 позволяет пользователю, иметь 
под контролем, а главное, под рукой, всю 
необходимую информацию относительно 
работы котла и отопительной системы с 
возможностью изменить в любой момент 
предварительно введённые параметры, 
не перемещаясь при этом в мес то 
установки котла. Пульт оснащен системой 
самодиагностики, которая отображает на 
дисплее все возможные неполадки в работе 
котла. Датчик температуры помещения, 
встроенный в панель дистанционного 
управления, позволяет регулировать 
температ у ру подачи в ус тановк у в 
зависимости от необходимой степени 
отопления помещения таким образом, 
чтобы достичь желаемой температуры в 
помещении с высокой точностью, а значит, 
и с очевидной экономией затрат. CARV2 
питается непосредственно от котла по 
тем же 2 проводам, которые служат для 
передачи данных между котлом и ПДУ.

трубопровода и, следовательно, изменяется 
в зависимости от того, происходит 
ли всасывание воздуха или удаление 
дыма. Каждый отдельный компонент 
имеет сопротивление, соответствующее 
определённому значению в метрах трубы 
такого же диаметра, так называемой 
эквивалентной длине, получаемой по 
отношению между соответствующими 
коэффициентами сопротивления. Все 
котлы имеют максимальный коэффициент 
сопротивления, получаемый опытным 
путём, со значением 100. Максимально 
допустимый коэффициент сопротивления 
соответствует сопротивлению, полученному 
для максимально допустимой длины труб 
с каждым типом комплекта терминалов. 
С о в о к у п н о с т ь  э т о й  и н ф о р м а ц и я 
позволяет производить расчёты для 
проверки возможности создания самых 
разнообразных конфигураций систем 
дымоудаления.

Примечание: для определения размеров 
дымохода с использованием коммерческих 
комплектующих следует обратиться к 
таблице параметров горения (пар 3.17).

• Установка уплотнителей с двойной 
кромкой. Для правильной установки 
уплотнителей с кромкой на колена 
трубопроводов и удлинители, необходимо 
соблюдать направление монтажа (Рис. 1-5).

• Соединение удлинительных насадок труб 
и коаксиальных колен. Для установки 
удлинителей насадок с другими элементами 
д ы м о о т в од я щ е й  с и с т е м ы  с л ед у е т 
действовать следующим образом: вставить 
коаксиальную трубу или коаксиальное 
колено гладкой стороной “папа” в горловину 
“мама” (с манжетным уплотнением) на 
предварительно установленный элемент до 
упора, при этом достигается соединение и 
необходимое уплотнение всех элементов.

 В н и м а н и е :  п р и  н е о б х о д и м о с т и 
укоротить дымоотводящий терминал и/
или коаксиальную насадку-удлинитель 
следует иметь в виду, что внутренний 
дымоход должен всегда выступать на 5 мм 
относительно внешнего.

• Примечание:  в целях безопасности 
не рекомендуется загромождать, даже 
вр еменно,  термина л в с асыв ания / 
дымоудаления котла.

•  Примечание: при монтаже горизонтальных 
трубопроводов необходимо соблюдать 
минимальный наклон трубопроводов 
3° в направлении котла и устанавливать 
монтажный хому т с дюбелем через 
каждые 3 метра для неизолированных 
трубопроводов и через каждые 2 метра для 
трубопроводов с изоляцией.

Установка диафрагм. Для обеспечения 
нормальной работы котла на выходе 
герметичной камеры и перед каналом 
всасывания / дымоудаления  необходимо 
установить диафрагму (Рис. 1-6).
Выбор подходящей диафрагмы производится 
на основе типа дымоудаления и максимальной 
длины: данный расчёт можно производить с 
использованием следующих таблиц:

Примечание: диафрагмы поставляются в 
стандартном комплекте вместе с котлом.

Электрическое подключение CARV2 или 
хронотермостата Вкл/Выкл (опция). 
Н и ж е о п и с а н н ы е  о п е р а ц и и  д о л ж н ы 
выполняться после отключения напряжения 
от котла.  Термостат или комнатный 
хронотермостат Вкл./Выкл. подключается к 
клеммам 40 и 41 с удалением перемычки Х40 
(Рис. 3-2). Убедитесь, что контакт термостата 
Вкл./Выкл. «сухого» типа, то есть не зависит 
от напряжения сети, в противном случае 
может быть повреждена электронная плата. 
При использовании CARV2 подключение 
должно выполняться к клеммам 40 и 41 с 
удалением перемычки Х40 на электронной 
плате и с соблюдением полярности (Рис. 
3-2). При несоблюдении полярности CARV2 

останется в исправном состоянии, но не 
будет работать. К одному котлу возможно 
подключение лишь одного ПДУ.

В а ж н о :  В  с л у ч а е  и с п о л ь з о в а н и я 
дис т а нционног о  у пр а вления  CARV2 

необходимо предоставить два отдельных 
п р о в о д а ,  с о г л а с н о  д е й с т в у ю щ и м 
нормативным требованиям, касающихся 
электрических установок. Все трубы котла 
никогда не должны использоваться как 
клеммы заземления электропроводки. 
Убедитесь в этом перед выполнением 
электрического подключения котла.

1.8 СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ.
Производитель рекомендует применять 
системы дымоудаления Immergas, которые 
поставляются отдельно от котла, при 
этом существуют различные решения для 
установки терминалов всасывания воздуха 
и дымоудаления, без которых котел не может 
работать.

Внимание: Котел должен устанавливаться 
только вместе с оригинальной системой 
дымоудаления Immergas. Исключение 
составляет конфигурация С6 согласно 
действующим нормативам. Указанная 
система имеет специальное обозначение: 
«не для конденсационных котлов».

Тр у б о п р о в о д ы  д ы м о у д а л е н и я  н е 
должны соприкасаться или проходить 
вблизи воспламеняющихся материалов, 
они также не должны проходить через 
строительные конструкции или стены из 
воспламеняющихся материалов.

•  Ко э ф фи ц ие н т ы  с оп р о т и вле н и я  и 
э к в и в а л е н т н ы е  д л и н ы .  К а ж д ы й 
компонент сис темы дымоуда ления 
обладает коэффициентом сопротивления, 
получаемым экспериментальным путем и 
приведённым в таблице ниже. Коэффициент 
сопротивления отдельного компонента не 
зависит от типа котла, на который он 
устанавливается, и представляет собой 
безразмерную величину. Этот коэффициент 
зависит от температуры жидкостей внутри 

1.7 ДИСТАНЦИОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ И КОМНАТНЫЕ 
ХРОНОТЕРМОСТАТЫ (ОПЦИЯ).

Котел рассчитан на применение комнатных 
х р о н о т е р м о с т а т о в  и л и  у с т р о й с т в 
дистанционного управления, которые 
поставляются как дополнительный комплект 
к стандартной комплектации (Рис. 1-4).
В с е  х р о н о т е р м о с т а т ы  I m m e r g a s 
подсоединяются с помощью 2 проводов. 
Прочитайте внимательно инструкцию по 
установке и эксплуатации, поставляемую с 
данным комплектом.
• Цифровой хронотермостат Вкл./Выкл. 

Хронотермостат позволяет:
 - установить два значения температуры 

окружающей среды: одно для дня 
(комфортная температура) и одно для 
ночи (пониженная температура);

 - устанавливать недельную программу с 
четырьмя ежедневными включениями и 
выключениями; 

 - выбрать желаемый режим работы среди 
различных вариантов:

 - р у ч н о й  р е ж и м  ( с  р е г у л и р у е м о й 
температурой).

 - автоматический режим (с установленной 
программой).

 - принудительный автоматический режим 
(с мгновенным изменением температуры 
автоматической программы).

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

• Пульт дистанционного управления CARV2 

с датчиком температуры помещения. 
Кроме вышеуказанных функций панель 
CARV2 позволяет пользователю, иметь 
под контролем, а главное, под рукой, всю 
необходимую информацию относительно 
работы котла и отопительной системы с 
возможностью изменить в любой момент 
предварительно введённые параметры, 
не перемещаясь при этом в мес то 
установки котла. Пульт оснащен системой 
самодиагностики, которая отображает на 
дисплее все возможные неполадки в работе 
котла. Датчик температуры помещения, 
встроенный в панель дистанционного 
управления, позволяет регулировать 
температ у ру подачи в ус тановк у в 
зависимости от необходимой степени 
отопления помещения таким образом, 
чтобы достичь желаемой температуры в 
помещении с высокой точностью, а значит, 
и с очевидной экономией затрат. CARV2 
питается непосредственно от котла по 
тем же 2 проводам, которые служат для 
передачи данных между котлом и ПДУ.

трубопровода и, следовательно, изменяется 
в зависимости от того, происходит 
ли всасывание воздуха или удаление 
дыма. Каждый отдельный компонент 
имеет сопротивление, соответствующее 
определённому значению в метрах трубы 
такого же диаметра, так называемой 
эквивалентной длине, получаемой по 
отношению между соответствующими 
коэффициентами сопротивления. Все 
котлы имеют максимальный коэффициент 
сопротивления, получаемый опытным 
путём, со значением 100. Максимально 
допустимый коэффициент сопротивления 
соответствует сопротивлению, полученному 
для максимально допустимой длины труб 
с каждым типом комплекта терминалов. 
С о в о к у п н о с т ь  э т о й  и н ф о р м а ц и я 
позволяет производить расчёты для 
проверки возможности создания самых 
разнообразных конфигураций систем 
дымоудаления.

Примечание: для определения размеров 
дымохода с использованием коммерческих 
комплектующих следует обратиться к 
таблице параметров горения (пар 3.17).

• Установка уплотнителей с двойной 
кромкой. Для правильной установки 
уплотнителей с кромкой на колена 
трубопроводов и удлинители, необходимо 
соблюдать направление монтажа (Рис. 1-5).

• Соединение удлинительных насадок труб 
и коаксиальных колен. Для установки 
удлинителей насадок с другими элементами 
д ы м о о т в од я щ е й  с и с т е м ы  с л ед у е т 
действовать следующим образом: вставить 
коаксиальную трубу или коаксиальное 
колено гладкой стороной “папа” в горловину 
“мама” (с манжетным уплотнением) на 
предварительно установленный элемент до 
упора, при этом достигается соединение и 
необходимое уплотнение всех элементов.

 В н и м а н и е :  п р и  н е о б х о д и м о с т и 
укоротить дымоотводящий терминал и/
или коаксиальную насадку-удлинитель 
следует иметь в виду, что внутренний 
дымоход должен всегда выступать на 5 мм 
относительно внешнего.

• Примечание:  в целях безопасности 
не рекомендуется загромождать, даже 
вр еменно,  термина л в с асыв ания / 
дымоудаления котла.

•  Примечание: при монтаже горизонтальных 
трубопроводов необходимо соблюдать 
минимальный наклон трубопроводов 
3° в направлении котла и устанавливать 
монтажный хому т с дюбелем через 
каждые 3 метра для неизолированных 
трубопроводов и через каждые 2 метра для 
трубопроводов с изоляцией.

Установка диафрагм. Для обеспечения 
нормальной работы котла на выходе 
герметичной камеры и перед каналом 
всасывания / дымоудаления  необходимо 
установить диафрагму (Рис. 1-6).
Выбор подходящей диафрагмы производится 
на основе типа дымоудаления и максимальной 
длины: данный расчёт можно производить с 
использованием следующих таблиц:

Примечание: диафрагмы поставляются в 
стандартном комплекте вместе с котлом.

Электрическое подключение CARV2 или 
хронотермостата Вкл/Выкл (опция). 
Н и ж е о п и с а н н ы е  о п е р а ц и и  д о л ж н ы 
выполняться после отключения напряжения 
от котла.  Термостат или комнатный 
хронотермостат Вкл./Выкл. подключается к 
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(Рис. 3-2). Убедитесь, что контакт термостата 
Вкл./Выкл. «сухого» типа, то есть не зависит 
от напряжения сети, в противном случае 
может быть повреждена электронная плата. 
При использовании CARV2 подключение 
должно выполняться к клеммам 40 и 41 с 
удалением перемычки Х40 на электронной 
плате и с соблюдением полярности (Рис. 
3-2). При несоблюдении полярности CARV2 

останется в исправном состоянии, но не 
будет работать. К одному котлу возможно 
подключение лишь одного ПДУ.

В а ж н о :  В  с л у ч а е  и с п о л ь з о в а н и я 
дис т а нционног о  у пр а вления  CARV2 

необходимо предоставить два отдельных 
п р о в о д а ,  с о г л а с н о  д е й с т в у ю щ и м 
нормативным требованиям, касающихся 
электрических установок. Все трубы котла 
никогда не должны использоваться как 
клеммы заземления электропроводки. 
Убедитесь в этом перед выполнением 
электрического подключения котла.

1.8 СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ.
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самодиагностики, которая отображает на 
дисплее все возможные неполадки в работе 
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N.B.: pentru a dimensiona conducta de fum fo-
losind componente comerciale, consultați tabelul 
parametrilor de combustie (Cap. 3.17).

• Așezarea garniturilor cu umăr dublu. Pentru 
a așeza corect garniturile cu umăr pe coturi 
sau prelungitoare, trebuie respectată ordinea 
de montare reprezentată în figură (Fig. 1-5).

• Îmbinarea prin cuplare a conductelor prelungi-
toare și a coturilor concentrice. Pentru a monta 
prelungitoarele prin cuplare cu alte elemente 
ale conductelor de gaze de ardere, acționați în 
felul următor: introduceți conducta concentri-
că sau cotul concentric cu capătul tată (neted) 
în capătul mamă (cu garnitură cu umăr) al ele-
mentului instalat anterior și împingeți până la 
capăt, pentru a obține etanșeitatea și îmbinarea 
perfectă a elementelor.

 Atenție: atunci când este nevoie să scurtați 
terminalul de evacuare și/sau conducta concen-
trică prelungitoare, luați în considerare faptul 
că conducta internă trebuie să iasă în afară cu 
5 mm față de conducta externă.

• N.B.: pentru siguranța dvs. se recomandă să 
nu obturați, nici măcar provizoriu, terminalul 
de admisie/evacuare a gazelor de ardere al 
centralei.

• N.B.: în timpul instalării conductelor orizon-
tale izolate trebuie să fie menținută o înclinație 
minimă a conductelor de 3% față de centrală 
și să instalați la fiecare 3 metri un colier de 
susținere cu diblu pentru conductele neizolate 
și unul la fiecare 2 metri pentru conductele 
izolate.

Instalarea diafragmelor. Pentru funcționarea 
corectă a centralei instalați la ieșirea camerei 
etanșe și înainte de conducta de admisie și eva-
cuare, o diafragmă (Fig. 1-6).
Alegerea diafragmei adecvate se face în funcție 
de conductă și de prelungirea maximă a acesteia; 
acest calcul se poate face cu ajutorul următoa-
relor tabele:

N.B.: diafragmele sunt furnizate de serie 
împreună cu centrala.

respectând polaritatea, (Fig. 3-2). Conectarea cu 
polaritate greşită, deşi nu deteriorează CARV2, nu 
permite funcţionarea acestuia. La centrală poate 
fi conectat numai un dispozitiv de comandă de 
la distanţă.

Important: în cazul utilizării dispozitivului 
CARV2 este obligatorie stabilirea a două linii 
separate, conform normelor în vigoare privind 
instalaţiile electrice. Conductele centralei nu 
trebuie utilizate ca prize de împământare a ins-
talației electrice sau telefonice. Asigurați-vă de 
acest lucru înainte de efectuarea conexiunilor 
electrice ale centralei.

1.8 SISTEME DE EVACUARE A 
GAZELOR DE ARDERE.

Producătorul recomandă utilizarea conductelor 
proprii livrate separat de centrale, diferite soluții 
pentru instalarea terminalelor de admisie a aeru-
lui și de evacuare a gazelor de ardere; centrala nu 
poate fi pusă în funcțiune fără aceste terminale.

Atenție: centrala trebuie să fie instalată numai 
împreună cu un sistem pentru admisia aerului 
și pentru evacuarea gazelor de ardere originale 
Immergas, exceptând configurarea C6, con-
form prevederilor normelor în vigoare. Acest 
sistem de conducte pentru aer / gaze de ardere 
se recunoaște prin marca de identificare ce 
poartă nota: “nu este adecvat pentru centrale 
cu condensare”.

Conductele de evacuare a gazelor de ardere 
nu trebuie să intre în contact sau să se afle în 
apropierea materialelor inflamabile, în plus, 
nu trebuie să traverseze clădiri sau pereți din 
material inflamabil.

• Factori de rezistență și lungimi echivalente. 
Fiecare componentă a sistemului de evacuare 
a gazelor de ardere, are un Factor de rezistență 
rezultat în urma probelor experimentale și 
trecut în tabelul următor. Factorul de rezistență 
al fiecărei componente este independent de 
tipul de centrală pe care este instalat și are o 
dimensiune adimensională. Acesta este, în 
schimb, influențat de temperatura fluidelor care 
trec prin interiorul conductei și se modifică 
în funcție de folosirea pentru admisia aeru-
lui sau evacuarea gazelor de ardere. Fiecare 
componentă individuală are o rezistență care 
corespunde unei anumite lungimi în metri 
a conductei cu același diametru; așa numita 
lungime echivalentă, rezultată din raportul 
dintre Factorii de rezistență. Toate centralele au 
un Factor de rezistență maxim rezultat în urma 
probelor experimentale egal cu 100. Factorul de 
rezistență maxim admis corespunde rezistenței 
obținute cu lungimea maximă admisă a con-
ductelor în cazul tuturor tipurilor de kit-uri ter-
minale. Aceste informații permit efectuarea de 
calcule pentru a verifica posibilitatea realizării 
celor mai diverse configurații ale conductelor 
de admisie aer / evacuare gaze de ardere.

1.7 COMENZI DE LA DISTANȚĂ ȘI 
CRONOTERMOSTATE (OPȚIONAL).

Centrala este proiectată pentru funcţionarea cu 
cromotermostate sau cu dispozitive de comandă 
de la distanţă disponibile în kit-uri opţionale. 
(Fig. 1-4).
Toate cronotermostatele Immergas pot fi conec-
tate cu ajutorul a 2 conductori. Citiți cu atenție 
instrucțiunile de montare și utilizare incluse în 
kit-ul accesoriu.
• Cronotermostat digital On/Off. Cronotermos-

tatul permite:
 - setarea a două valori de temperatură ambien-

tală: una pentru zi (temperatură confort) și 
una pentru noapte (temperatură redusă);

 - setarea unui program săptămânal cu patru 
porniri și opriri zilnice;

 - selectați regimul de funcționare dorit dintre 
diferite alternative:

 - mod de funcționare manual (cu reglarea 
temperaturii).

 - mod de funcționare automat (cu programul 
setat).

 - funcționare automată forțată (modificarea 
momentană a temperaturii programului 
automat).

 Cronotermostatul este alimentat cu 2 baterii de 
1,5V de tip LR 6 alcaline;

• Dispozitiv de comandă de la distanţă Amico 
RemotoV2 (CARV2). Panoul de comandă per-
mite utilizatorului, în afara funcţiilor ilustrate 
la punctul precedent, să aibă sub control şi 
la îndemână, toate informaţiile importante 
privind funcţionarea aparatului şi a instalaţiei 
termice, cu posibilitatea de a modifica uşor 
parametrii setaţi în prealabil, fără a fi nevoie 
să se deplaseze în locul în care este instalat 
aparatul. Panoul este dotat cu sistem de auto-
diagnosticare şi afişează pe display defectele 
de funcţionare ale centralei. Cronotermostatul 
încorporat în panoul comenzii de la distanţă 
permite ajustarea temperaturii de tur către 
instalaţie la necesităţile efective ale ambientului 
care trebuie încălzit, pentru a obţine valoarea 
de temperatură dorită cu extremă precizie şi 
pentru a reduce costurile de încălzire. CARV2 
este alimentat direct de la centrală prin in-
termediul celor 2 conductori utilizaţi pentru 
transmiterea de date între centrală şi dispozitiv.

Conexiuni electrice CARV2 sau cronotermos-
tat On/Off (Opțional). Operaţiunile descrise 
în continuare se vor efectua după întreruperea 
alimentării cu tensiune a aparatului. Cronoter-
mostatul On/Off trebuie conectat la bornele 40 
şi 41 după ce aţi eliminat puntea X40 (Fig. 3-2). 
Asigurați-vă că contactul termostatului On/Off 
este de tip “curat” adică independent de tensiu-
nea de rețea, în caz contrar placa electronică de 
reglare va fi deteriorată. Comanda de la distanță 
Amico RemotoV2 trebuie conectată la bornele 
40 şi 41 după ce s-a eliminat puntea X40 şi 
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1.7 COMMANDES À DISTANCE ET 
THERMOSTATS D'AMBIANCE 
PROGRAMMABLES (OPTION).

La chaudière est prédisposée pour l'application 
de thermostats d'ambiance programmables ou 
de commandes à distance, qui sont disponibles 
comme kit en option. (Fig. 1-4)
Tous les thermostats programmables Immergas 
peuvent être branchés avec 2 fils seulement. Lire 
attentivement les instructions pour le montage 
et l'utilisation contenues dans le kit accessoire.
• Thermostat programmable numérique On/Off. 

Le thermostat programmable permet de :
 - configurer deux valeurs de température 

ambiante : une pour la journée (température 
confort) et une pour la nuit (température 
réduite) ;

 - configurer un programma hebdomadaire 
avec quatre allumages et arrêts quotidiens ;

 - sélectionner l'état de fonctionnement souhai-
té parmi les différentes alternatives :

 - fonctionnement manuel (avec température 
réglable).

 - fonctionnement automatique (avec pro-
gramme configuré).

 - fonctionnement automatique forcé (modi-
fiant momentanément la température du 
programme automatique).

 Le thermostat programmable est alimenté avec 
2 piles alcalines de 1,5 V de type LR 6 ;

• Commande Amie à DistanceV2 (CARV2). Le 
panneau de commande permet à l'utilisateur, 
en plus des fonctions illustrées au point précé-
dent, d'avoir sous contrôle et surtout à portée 
de main, toutes les informations importantes 
relatives au fonctionnement de l'appareil et de 
l'installation thermique avec l'opportunité d'in-
tervenir facilement sur les paramètres confi-
gurés précédemment, sans la nécessité de se 
déplacer à l'endroit où est installé l'appareil. Le 
panneau est équipé d'un dispositif d'auto-dia-
gnostic, pour afficher à l'écran d'éventuelles 
anomalies de fonctionnement de la chaudière. 
Le chronothermostat climatique, incorporé 
au panneau à distance, permet d'adapter la 
température de refoulement de l'installation 
aux nécessités de la pièce à chauffer, de façon 
à obtenir la valeur de température ambiante 
souhaitée avec une extrême précision et par 
conséquent, avec une économie évidente sur 
les frais de gestion. Le CARV2 est alimenté 
directement par la chaudière avec les 2 mêmes 
fils qui servent à la transmission des données 
entre la chaudière et le dispositif.

Branchement électrique CARV2 ou chronother-
mostat On/Off (Option). Les opérations décrites 
ci-dessous doivent être effectuées après avoir coupé 
le courant à l'appareil. L'éventuel thermostat 
d'ambiance programmable On/Off doit être 
branché aux bornes 40 et 41, en éliminant le 

pont X40 (Fig. 3-2). S'assurer que le contact du 
thermostat On/Off soit du type à contact « sec », 
c'est-à-dire indépendant de la tension de réseau ; 
dans le cas contraire, la carte électronique de ré-
glage serait endommagée. L’éventuelle CARV2 doit 
être branchée aux bornes 40 et 41 en éliminant 
le pont X40 sur la carte électronique, en faisant 
attention à ne pas inverser la polarité dans les 
branchements (Fig. 3-2). Le branchement avec 
une polarité erronée ne permet pas le fonction-
nement pour ne pas endommager le CARV2. Il 
est possible de brancher à la chaudière une seule 
commande à distance.

Important  : il est obligatoire d'installer deux 
lignes séparées selon les normes en vigueur 
concernant les installations électriques pour une 
éventuelle utilisation du CARV2. Tous les tuyaux 
de la chaudière ne doivent jamais être utilisés 
comme prise de terre de l'installation électrique 
ou téléphonique. S'assurer donc que ceci ne se 
produise pas avant de brancher électriquement 
la chaudière.

1.8 SYSTÈMES D'ÉVACUATION DES 
FUMÉES.

Le fabricant conseille d'utiliser sa fumisterie en 
fournissant, séparément des chaudières, diffé-
rentes solutions pour l'installation des terminaux 
d'aspiration d'air et d'évacuation des fumées sans 
lesquelles la chaudière ne peut fonctionner.

Attention  : la chaudière doit être installée 
uniquement avec un système d'aspiration 
d'air et d'évacuation des fumées originale 
Immergas, à l’exception de la configuration 
C6, comme prévu par les normes en vigueur. 
Ce tuyau d'évacuation des fumées se reconnaît 
par sa marque d'identification et de distinction 
reportant la note : « pas pour les chaudières à 
condensation ».

Les conduits d'évacuation des fumées ne doivent 
pas être en contact ou proches des matériaux 
inflammables. De plus, ils ne doivent pas tra-
verser des bâtiments ou des murs en matériel 
inflammable.

• Facteurs de Résistance et longueurs équiva-
lentes. Chaque composant du tuyau d'éva-
cuation des fumées à un Facteur de Résistance 
obtenu par des essais expérimentaux et reporté 
sur le tableau suivant. Le Facteur de Résistance 
du simple composant est indépendant du type 
de chaudière sur lequel il est installé et repré-
sente une grandeur adimensionnelle. Il est au 
contraire conditionné par la température des 
fluides qui passent à l'intérieur du conduit et 
varie donc avec l'utilisation en aspiration d'air 
ou en évacuation de fumées. Chaque compo-
sant a une résistance correspondante à une 
certaine longueur en mètres du tuyau du même 
diamètre ; il s'agit de la longueur équivalente, 
obtenue à partir du rapport entre les Facteurs 
de Résistance correspondants. Toutes les chau-

dières ont un Facteur de Résistance maximum 
obtenu par expérience égal à 100. Le Facteur de 
Résistance maximum admissible correspond à 
la résistance rencontrée avec la longueur maxi-
mum admissible des tuyaux de chaque type de 
Kit Terminal. L'ensemble de ces informations 
permet d'effectuer les calculs pour vérifier la 
possibilité de réaliser les configurations de 
tuyaux d'évacuation de fumées les plus diverses.

N.B.  : pour dimensionner le conduit de fumées 
en utilisant des composants commerciaux, se 
référer au tableau des paramètres combustion 
(Paragr. 3.17).

• Positionnement des joints à double lèvre. 
Pour un correct positionnement des joints à 
lèvre sur les coudes et les rallonges, il faut suivre 
le sens de montage représenté sur la figure (Fig. 
1-5).

• Jonction à branchement de tuyaux rallonges et 
coudes concentriques. Pour installer d'éven-
tuelles rallonges à branchement avec les autres 
éléments du tuyau d'évacuation des fumées, il 
faut opérer de la façon suivante : Raccorder le 
tuyau concentrique ou le coude concentrique 
avec le côté mâle (lisse) sur le côté femelle 
(avec joints à lèvre) de l'élément précédemment 
installé jusqu'à la butée, de cette façon on ob-
tiendra l'étanchéité et la jonction des éléments 
correctement.

 Attention  : quand il faut raccourcir le ter-
minal d'évacuation et/ou le tuyau rallonge 
concentrique, considérer que le conduit interne 
doit toujours dépasser de 5 mm par rapport au 
conduit externe.

• N.B.  : pour des raisons de sécurité, il est 
recommandé de ne pas boucher, même provi-
soirement, le terminal d'aspiration/évacuation 
de la chaudière.

• N.B. : lors de l'installation des conduits hori-
zontaux il faut tenir une inclinaison minimum 
des conduits de 3 % vers la chaudière et installer 
un collier de jonction avec tasseau tous les 3 
mètres pour les conduits non isolés et une tous 
les 2 mètres pour les conduits isolés.

Installation des diaphragmes. Pour un fonc-
tionnement correct de la chaudière, il est né-
cessaire d'installer sur la sortie de la chambre 
étanche et avant le conduit d'aspiration et d'éva-
cuation un diaphragme (Fig. 1-6).
Le choix du diaphragme approprié se fait en 
fonction du type de conduit et de son extension 
maximale, ce calcul peut être effectué en utilisant 
les tableaux suivants :

N.B. : les diaphragmes sont fournis de série avec 
la chaudière.
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seal) to the end stop on the previously installed 
element in order to ensure sealing efficiency of 
the coupling.

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

• Note: for safety purposes, do not obstruct the 
boiler intake/exhaust terminal, even tempora-
rily.

• Note: during the installation of the horizontal 
pipes one must maintain a minimum inclina-
tion of the pipes of 3% towards the boiler and 
a section clamp with gusset must be installed 
every 3 metres for non-insulated pipes and one 
every 2 metres for insulated pipes.

Diaphragm installation. For proper boiler 
operation a diaphragm must be installed on the 
outlet of the sealed chamber and before the intake 
and exhaust pipe (Fig. 1-6).
The appropriate diaphragm is chosen based on 
type of pipe and its maximum extension: this 
calculation can be made using the tables below:

Note: the diaphragms are supplied together with 
the boiler.

Important: if the CARV2 remote control 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 eli-
mination of this risk before making the boiler 
electrical connections.

1.8 FLUE SYSTEMS.
The manufacturer suggests the use of your own 
flue installation by supplying various solutions 
separately from the boilers regarding the instal-
lation of air intake terminals and flue exhaust, 
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, except for the C6 
configuration, in compliance with the stan-
dards 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.

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

Note: to dimension the flue ducting using commer-
cial components, refer to the table of combustion 
parameters (Paragraph 3.17).

• Positioning of double lip seals. For correct 
positioning of lip seals on elbows and exten-
sions, follow the assembly direction shown in 
the figure (Fig. 1-5).

• Coupling extension pipes and concentric 
elbows. To install push-fitting extensions with 
other elements of the flue, proceed as follows: 
Install the concentric pipe or elbow with the 
male side (smooth) on the female side (with lip 

1.7 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 connec-
ted with 2 wires only. Carefully read the user 
and assembly instructions contained in the 
accessory kit.
• On/Off digital chrono-thermostat. The chro-

no-thermostat allows:
 - set two room temperature value: one for day 

(comfort temperature) and one for night 
(reduced 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 controlV2 
(CARV2). In addition to the functions described 
in the previous point, the control panel enables 
the user to control all the important informati-
on regarding operation of the appliance and the 
heating system with the opportunity to easily 
intervene on the previously set parameters, wi-
thout having to go to where the appliance is ins-
talled. The panel is provided with self-diagnosis 
to display any boiler functioning anomalies. 
The climate chrono-thermostat incorporated 
into the remote panel enables the system flow 
temperature to be adjusted to the actual needs 
of the room being heated, in order to obtain 
the desired room temperature with extreme 
precision and therefore with evident saving 
in running costs. The CARV2 is fed directly by 
the boiler by means of the same 2 wires used 
for the transmission of data between the boiler 
and device.

CARV2 or chrono-thermostat On/Off electric 
connection (Optional). The operations described 
below must be performed after having removed 
the voltage from the appliance. Any On/Off room 
chrono-thermostat must be connected to clamps 
40 and 41 eliminating jumper X40 (Fig. 3-2). 
Make sure that the On/Off thermostat contact is 
of the “clean” type, i.e. independent of the mains 
voltage, otherwise the P.C.B. would be damaged. 
Any CARV2 must be connected to clamps 40 and 
41 eliminating jumper X40 on the circuit board, 
paying attention not to invert the polarity in the 
connections (Fig. 3-2). Connection with the 
wrong polarity prevents functioning, but without 
damaging the CARV2 The boiler can only be 
connected to one remote control.
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7.1   أوامر التحكم عن بعد وترموستاتات قياس وضبط 
حرارة المكان المحيط )الكرونترمستاتات( )اختياري(.
حرارة  درجة  في  التحكم  أنظمة  لتطبيق  الغالية  تجهيز  تم 
الغرفة أو أجهزة التحكم عن بعد المتوفرة كمجموعة اختيارية. 

)شكل 4-1(
يمكن توصيل جميع ترموستاتات قياس وضبط الحرارة المحيطة 
تعليمات  وانتباه  بدقة  اقرأ  فقط.  بسلكين   IMMERGAS

االستعمال والتركيب الموجودة في مجموعة الكماليات.
•  ترموستات قياس وضبط الحرارة المحيطة )كرونوترموستات( 
رقمي تشغيل\إيقاف. يسمح ترموستات قياس وضبط الحرارة 

المحيطة )الكرونوترموستات( بما يلي:
ضبط وتحديد قيمتين لدرجة حرارة الغرفة: قيمة واحدة      -  
لليوم )درجة حرارة مريحة( ودرجة واحدة لليل )درجة 

حرارة منخفضة(؛
إشعال وإطفاء  بأربعة مرات  البرنامج األسبوعي  اضبط   -  

يومية؛
بين  من  فيها  المرغوب  التشغيلية  الحالة  وضعية  اختيار    -  

البدائل الممكنة المتعددة:
تشغيل يدوي )مع درجة حرارة قابلة للتعديل(.   -  
تشغيل أوتوماتيكي )مع تهيئة مسبقة للبرنامج(.  -  

حرارة  لدرجة  لحظي  )بتعديل  مجبر  أوتوماتيكي  تشغيل   -  
البرنامج االوتوماتيكي(.

 LR الكرونوترموستات مزود ببطاريتين 1,5 فولت نوعية  
6 القلوية؛

لوحة  تسمح   .)CARV2( ـ   V2 كونترول  *  Amico ريموت 
في  الموضحة  الوظائف  إلى  باإلضافة  للمستخدم،  التحكم 
الخطوة السابقة، أن يظل متحكما في كل المعلومات المهمة 
في  ووضعها  الحراري،  والنظام  الجهاز  بتشغيل  المتعلقة 
على  مريح  بشكل  للتدخل  الفرصة  إتاحة  مع  يده،  متناول 
المعايير التي تم تعيينها مسبًقا من دون الحاجة إلى االنتقال 
إلى المكان الذي تم فيه تركيب الجهاز. تم تزويد لوحة التحكم 
بوظيفة الفحص والتشخيص الذاتيين لتتمكن من عرض أي 
خلل ممكن في أداء الغالية على الشاشة. يسمح ترموستات 
قياس وضبط الحرارة المحيطة )الكرونوترموستات( المدمج 
في لوحة التحكم عن بعد لدرجة الحرارة المتولدة من الغالية 
من تدفئة وتسخين الغرفة طبقاً للدرجة والمستوى المرغوب 
لتكاليف اإلدارة  فيه بدقة متناهية مما يسمح بتوفير واضح 
والتشغيل. CARV2 تتم تغذيته مباشرة بواسطة الغالية عن 
طريق نفس السلكيين المستخدمين لنقل البيانات التشغيلية بين 

الغالية واألداة.
توصيل CARV2 الكهربائي والكرونوترمستات إيقاف/تشغيل 
)اختياري( يجب القيام بالعمليات المبينة أدناه بعد فصل التيار 
الكهربي عن الجهاز. يجب توصيل الكورونترموستات الخاص 
بالمكان تشغيل/إيقاف، حال وجوده،  بلوحة نقاط توزيع 40 
و41 وبهذا تتم إزالة الكوبري ×40 )شكل  3-2(. تأكد من أن 
نقطة توصيل الترموستات تشغيل\إيقاف من نوعية “النظيف” 
أي المستقل عن مصدر التيار الرئيسي، وإال فإن لوحة الضبط 
الكهربائية قد تتضرر. ويجب توصيل CARV2 حال وجوده 
بلوحتى التوزيع  40 و 41 إلزالة الكوبري  X40 على اللوحة 
في  القطبية  عدم عكس  على  الحرص  توخي  مع  اإللكترونية 
الوصالت )الشكل 3-2(. ورغم أن الخطأ في توصيل األقطاب 
ال يضر  CARV2 إال أنه ال يسمح بتشغيله.  من الممكن ربط 

الغالية بالريموت كونترول فقط. 

هام: من الضروري توفير خطين منفصلين وفًقا للوائح السارية 
المتعلقة باألنظمة الكهربائية عند استخدام CARV2. ال يجب 
كطرف  الغالية  في  التوصيل  أنابيب  من  أي  استخدام  أبداً 
أرضي لشبكة التيار الكهربي أو لشبكة الهاتف. تأكد من عدم 
الغالية  بتوصيل  القيام  قبل  أرضي  األنابيب كطرف  استخدام 

بالتيار الكهربي.

نظم المداخن   8-1
توصي الشركة المصنعة باستخدام المداخن الخاصة بها والتي 
يتم تقديمها منفصلة عن الغالية، وهناك حلول مختلفة لسحب 

الهواء وعادم األدخنة التي ال يمكن تشغيل الغالية بدونها.

تنبيه: يجب تركيب الغالية فقط مع نظام شفط الهواء وتفريغ 
األبخرة Immergas األصلي باستثناء مواصفات C6، كما 
هو مطلوب بموجب اللوائح المعمول بها. يمكن التعرف على 
نظم المداخن هذه عن طريق عالمة تجارية متميزة ومعروفة 
تحمل المالحظة التالية: “غير مخصصة لالستخدام مع الغاليات 

ذات التكثيف”.
ال يجب أن تكون أنابيب شفط األدخنة والعوادم مالصقة لمواد 
قابلة لالشتعال أو موجودة بالقرب منها كما يجب أال تمر أيضاً 

بأماكن أو مباني أو جدران بهما مواد قابلة لالشتعال.

ن من مكونات  عوامل المقاومة واألطوال المكافئة. كل مكوِّ  •
التجارب  من خالل  ُيستنتج  مقاومة  عامل  له  المداخن  نظم 
المقاومة  عامل  التالي.  الجدول  في  والموجودة  التحديدية 
الخاص بكل مكون على حدة ال يعتمد على نوعية الغالية 
التي يتم تركيبه عليها كما انه يمثل كمية ال بعدية )ليس له 
وحدة قياس(. فهو على العكس مشروط ومرتبط بدرجة حرارة 
تنوع  مع  يتنوع  وبالتالي  األنابيب  داخل  تمر  التي  السوائل 
التشغيل في عملية شفط الهواء والتخلص من عوادم االحتراق. 
لكل مكّون على حدة مقاومة تتناسب والطول المتري ألنبوب 
له نفس القطر؛ وتسمى الطول الُمكافئ، يمكن استنتاجه من 
العالقة بين عوامل المقاومة المتعلقة به. كل الغاليات لها عامل 
مقاومة أقصى يمكن التوصل إلى مقداره عبر التجارب حيث 
انه مساوي ل100. عامل المقاومة األقصى الذي يمكن قبوله 
هو الذي يتناسب ويتساوى مع المقاومة التي توجد في أقصى 
درجة طول ممكنه يمكن قبولها ألنابيب كل نوع من أنواع 
المجموعة الحرارية. مجموع هذه المعلومات يسمح بالقيام 
بعمل الحسابات األزمة للتأكد من إمكانية القيام بكل عمليات 

اإلعداد المتنوعة لنظم المداخن.
مالحظة هامة: لتحديد أبعاد أنبوب األدخنة باستخدام المكونات 
)الفقرة  االحتراق  معايير  إلى جدول  العودة  ُيرجى  التجارية، 

.)3.17

الموضع  لتحديد  الشفتين.  ذات  الحشوات  مواقع  تحديد    *
الصحيح للحشوة ذات الشفة على المرفقين واالمتدادات، من 
الضروري اتباع اتجاه التركيب الموضح في الشكل )الشكل 

.)5-1
التطويل  وصالت  أنابيب  بتعشيق  والمزاوجة  التوصيل    •
واألكواع متحدة المركز. في حالة استخدام وصالت تطويل 
ليتم تركيبها وتعشيقها مع المكونات األخرى لنظام المدخنة، 
يلزم العمل بالشكل التالي: قم بإدخال األنبوب المركزي أو 
الكوع المركزي من الناحية الذكر )الناحية الناعمة( في الناحية 
األنثى )مع الحشوات ذات الحافة( للعنصر الذي تم تركيبه في 
السابق حتى يتم االلتصاق الكامل بينهما وبهذه الطريقة تحدث 

عملية التثبيت والوصل بين المكونات بالشكل الصحيح.

انتبه: عند وجود ضرورة لتقصير وصلة التمرير الخاصة   
التطويل  أنبوب  و\أو  االحتراق  التخلص من عوادم  بعملية 
متحد المركز، يجب الوضع في االعتبار أن األنبوب الداخلي 
البد وأن يكون بارزاً بمقدار 5 مليمترات مقارنة باألنبوب 

الخارجي.
•  مالحظة هامة: بهدف تحقيق عنصر السالمة، ينصح بعدم 

انسداد طرف الشفط والتفريع للغالية ولو بشكل مؤقت.
الحفاظ  يجب  األفقية،  القنوات  تركيب  عند  هامة:  مالحظة   •
على ميل  من األنابيب بنسبة %3 نحو الغالية كحد أدنى، 
كما يجب تثبيت سنادة قطع بسدادة كل 3 أمتار لألنابيب غير 

المعزولة وواحد كل 2 متر لألنابيب المعزولة.
تثبيت األغشية الحاجزة. لكي تعمل الغالية بشكل صحيح، يجب 
تركيب الغشاء على مخرج فتحة التهوية وقبل أنبوب المدخل 

والعادم )الشكل  6-1(.
يعتمد اختيار الغشاء المناسب على نوع األنبوب وأقصى امتداد 
باستخدام  االختيار  لهذا  الحسابية  العملية  إجراء  ويمكن  له، 

الجداول التالية:

ملحوظة هامة: يتم توفير األغشية قياسيا مع الغالية.
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(*) Ці значення максимального розширення 
розраховані на всмоктування, з 1 метром 
вивідної труби. 

(**) Ці значення максимальної протяжності 
розраховані  на вивід з  1  метром 
всмоктувальної труби. 

(***) Ці значення максимальної протяжності 
розраховані на вивід з 16 метровою 
всмоктувальною трубою.

Мембрана (***) Протяжність в метрах  
трубопровід Ø 80 горизонтальній 

з двома колінамивихлопи забір

--- Ø 45 Від 0 до 10
пластина 

15
 (див. 3  

мал. 1-6)

Ø 45 Від 10 до 18

Мембрана (***) Протяжність в метрах 
трубопровід Ø 80 вертикальний

без вигиніввихлопи забір

--- Ø 45 Від 0 до 15
пластина 

15
 (див. 3  

мал. 1-6)

Ø 45 Від 15 до 23

Увага: тільки для встановлення подвійних 
труб 80/80 необхідно зняти кришку 
розташовану під герметичною камерою, 
як показано на Мал. 1-7).

Мембрана Протяжність трубопроводу 
в метрах  

Ø 60/100 горизонтальний
Ø 87 (див. 2  

мал. 1-6) Від 0,35 до 1,5

Ø 85 (див. 1  
мал. 1-6) від 1,5 до 3,0

Мембрана Протяжність трубопроводу 
в метрах  

Ø 60/100 вертикальний
Ø 87 (див. 2  

мал. 1-6) Від 0,35 до 3,7

Ø 85 (див. 1  
мал. 1-6) Від 3,7 до 4,7

Мембрана Протяжність трубопроводу 
в метрах  

Ø 80/125 горизонтальний
Ø 87 (див. 2  

мал. 1-6) Від 0,35 до 4,6

Ø 85 (див. 1  
мал. 1-6) Від 4,6 до 7,4

Мембрана Протяжність трубопроводу 
в метрах  

Ø 80/125 вертикальний
Ø 87 (див. 2  

мал. 1-6) Від 0,35 до 9,5

Ø 85 (див. 1  
мал. 1-6) Від 9,5 до 12,2

Мембрана (*) Протяжність в метрах  
трубопровід Ø 80 

горизонтальній з двома 
колінами

вихлопи забір

--- Ø 45 Від 0 до 28
пластина 

15
 (див. 3  

мал. 1-6)

Ø 45 Від 28 до 35

Мембрана (*) Протяжність в метрах 
трубопровід Ø 80 
вертикальний без 

скривлень
вихлопи забір

--- Ø 45 Від 0 до 33
пластина 

15
 (див. 3  

мал. 1-6)

Ø 45 Від 33 до 40

Мембрана (**) Протяжність в метрах  
трубопровід Ø 80 горизонтальній 

з двома колінамивихлопи забір

--- Ø 45 від 0 до 27

Мембрана (**) Протяжність в метрах 
трубопровід Ø 80 вертикальний

без вигиніввихлопи забір

--- Ø 45 від 0 до 27

 2 - Діафрагма впуску концетричного 
димовідводу Ø 87

 3 - Діафрагма випуску здвоєного 
димовідводу пластина 15 мм

 4 - Діафрагма впуску здвоєного 
димовідводу Ø 45

Умовні позначення:
 1 - Діафрагма впуску концетричного 

димовідводу Ø 85
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(*) Ці значення максимального розширення 
розраховані на всмоктування, з 1 метром 
вивідної труби. 

(**) Ці значення максимальної протяжності 
розраховані  на вивід з  1  метром 
всмоктувальної труби. 

(***) Ці значення максимальної протяжності 
розраховані на вивід з 16 метровою 
всмоктувальною трубою.

Мембрана (***) Протяжність в метрах  
трубопровід Ø 80 горизонтальній 

з двома колінамивихлопи забір

--- Ø 45 Від 0 до 10
пластина 

15
 (див. 3  

мал. 1-6)

Ø 45 Від 10 до 18

Мембрана (***) Протяжність в метрах 
трубопровід Ø 80 вертикальний

без вигиніввихлопи забір

--- Ø 45 Від 0 до 15
пластина 

15
 (див. 3  

мал. 1-6)

Ø 45 Від 15 до 23

Увага: тільки для встановлення подвійних 
труб 80/80 необхідно зняти кришку 
розташовану під герметичною камерою, 
як показано на Мал. 1-7).

Мембрана Протяжність трубопроводу 
в метрах  

Ø 60/100 горизонтальний
Ø 87 (див. 2  

мал. 1-6) Від 0,35 до 1,5

Ø 85 (див. 1  
мал. 1-6) від 1,5 до 3,0

Мембрана Протяжність трубопроводу 
в метрах  

Ø 60/100 вертикальний
Ø 87 (див. 2  

мал. 1-6) Від 0,35 до 3,7

Ø 85 (див. 1  
мал. 1-6) Від 3,7 до 4,7

Мембрана Протяжність трубопроводу 
в метрах  

Ø 80/125 горизонтальний
Ø 87 (див. 2  

мал. 1-6) Від 0,35 до 4,6

Ø 85 (див. 1  
мал. 1-6) Від 4,6 до 7,4

Мембрана Протяжність трубопроводу 
в метрах  

Ø 80/125 вертикальний
Ø 87 (див. 2  

мал. 1-6) Від 0,35 до 9,5

Ø 85 (див. 1  
мал. 1-6) Від 9,5 до 12,2

Мембрана (*) Протяжність в метрах  
трубопровід Ø 80 

горизонтальній з двома 
колінами

вихлопи забір

--- Ø 45 Від 0 до 28
пластина 

15
 (див. 3  

мал. 1-6)

Ø 45 Від 28 до 35

Мембрана (*) Протяжність в метрах 
трубопровід Ø 80 
вертикальний без 

скривлень
вихлопи забір

--- Ø 45 Від 0 до 33
пластина 

15
 (див. 3  

мал. 1-6)

Ø 45 Від 33 до 40

Мембрана (**) Протяжність в метрах  
трубопровід Ø 80 горизонтальній 

з двома колінамивихлопи забір

--- Ø 45 від 0 до 27

Мембрана (**) Протяжність в метрах 
трубопровід Ø 80 вертикальний

без вигиніввихлопи забір

--- Ø 45 від 0 до 27

 2 - Діафрагма впуску концетричного 
димовідводу Ø 87

 3 - Діафрагма випуску здвоєного 
димовідводу пластина 15 мм

 4 - Діафрагма впуску здвоєного 
димовідводу Ø 45

Умовні позначення:
 1 - Діафрагма впуску концетричного 

димовідводу Ø 85
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Objašnjenja:
 1 - Dijafragma na usisu koncentrični 

dimovod Ø 85

 2 - Dijafragma na usisu koncentrični 
dimovod Ø 87

 3 - Dijafragma na odvodu dimovoda sa 
dvostrukim sečivom 15 mm

 4 - Dijafragma na usisu dvostruki  
dimovod Ø 45

Pažnja: samo za instalacije sa razdvojenim 
terminalima 80/80 potrebno je ukloniti čepić 
postavljen ispod zatvorene komore, na način 
prikazan na Sl. 1-7).

Dijafragma Dužina cevi u metrima  
Ø 60/100 horizontalno

Ø 87 (ref. 2 
sl. 1-6) Od 0,35 do 1,5

Ø 85 (ref. 1 
sl. 1-6) Od 1,5 do 3,0

Dijafragma Dužina cevi u metrima  
Ø 60/100 vertikalno

Ø 87 (ref. 2 
sl. 1-6) Od 0,35 do 3,7

Ø 85 (ref. 1 
sl. 1-6) Od 3,7 do 4,7

Dijafragma Dužina cevi u metrima  
Ø 80/125 horizontalno

Ø 87 (ref. 2 
sl. 1-6) Od 0,35 do 4,6

Ø 85 (ref. 1 
sl. 1-6) Od 4,6 do 7,4

Dijafragma Dužina cevi u metrima  
Ø 80/125 vertikalno

Ø 87 (ref. 2 
sl. 1-6) Od 0,35 do 9,5

Ø 85 (ref. 1 
sl. 1-6) Od 9,5 do 12,2

Dijafragma (*) Dimenzije u metrima  
horizontalna cev Ø 80 

sa dva kolenaodvod usis

--- Ø 45 Od 0 do 28
sečivo 

15
 (ref. 3  
sl. 1-6)

Ø 45 Od 28 do 35

Dijafragma (*) Dimenzije u metrima 
vertikalna cev Ø 80 bez 

kolenaodvod usis

--- Ø 45 Od 0 do 33
sečivo 15

 (ref. 3  
sl. 1-6)

Ø 45 Od 33 do 40

Dijafragma (**) Dimenzije u metrima  
horizontalna cev Ø 80 sa 

dva kolenaodvod usis

--- Ø 45 Od 0 do 27

Dijafragma (**) Dimenzije u metrima 
vertikalna cev Ø 80

bez kolenaodvod usis

--- Ø 45 Od 0 do 27

Dijafragma (***) Dimenzije u 
metrima  

horizontalna cev Ø 80 
sa dva kolena

odvod usis

--- Ø 45 Od 0 do 10
sečivo 15

 (ref. 3  
sl. 1-6)

Ø 45 Od 10 do 18

Dijafragma (***) Dimenzije u 
metrima 

vertikalna cev Ø 80
bez kolena

odvod usis

--- Ø 45 Od 0 do 15
sečivo 15

 (ref. 3  
sl. 1-6)

Ø 45 Od 15 do 23

(*) Ove vrednosti maksimalnih dimenzija se 
podrazumevaju za usis sa 1 m cevi odvoda.

(**) Ove vrednosti maksimalnih dimenzija se 
podrazumevaju za odvod sa 1 m cevi usisa.

(***) Ove vrednosti maksimalnih dimenzija se 
podrazumevaju za odvod sa 16 m cevi usisa.

POGLED ODOZDO

Диафрагма
(***) Длина 

вертикального 
дымохода в метрах 

Ø 80 без поворотовДымоудаление Всасывание 
воздуха

--- Ø 45 От 0 до 15
разделенная 
диафрагма 

Ø 15
 (поз. 3  
рис.1-6)

Ø 45 Свыше 15 до 23

*  Данные значения максимальной длины 
учитываются при всасывании при длине 
трубы дымоудаления 1 метр.

** Данные значения максимальной длины 
учитываются при дымоудалении при 
длине трубы на всасывании 1 метр.

*** Данные значения максимальной длины 
учитываются при дымоудалении при 
длине трубы на всасывании 16 метровs

Диафрагма
(**) Длина 

вертикального 
дымохода в метрах 

Ø 80, без поворотовДымоудаление Всасывание 
воздуха

--- Ø 45 От 0 до 27

Диафрагма (***) Длина 
горизонтального 

дымохода в метрах  
Ø 80 с двумя 
поворотами

Дымоудаление Всасывание 
воздуха

--- Ø 45 От 0 до 10

разделенная 
диафрагма 

Ø 15
 (поз. 3  
рис.1-6)

Ø 45 Свыше 10 до 18

В н и м а н и е :  т о л ь к о  д л я  м о н т а ж а 
при раздельном дымоудалении 80/80 
необходимо удалить пробку-заглушку , 
установленную под герметичной камерой 
(Рис. 1-7).

Диафрагма Длина горизонтального 
дымохода в метрах  

Ø 60/100

Ø 87 (поз. 
2  рис.1-6) От 0.35 до 1.5

Ø 85 (поз. 
1  рис. 1-6) От 1.5 до 3.0

Диафрагма Длина вертикального 
дымохода в метрах 

Ø 60/100

Ø 87 (поз. 
2  рис. 1-6) От 0.35 до 3.7

Ø 85 (поз. 
1  рис. 1-6) От 3.7 до 4.7

Диафрагма Длина горизонтального 
дымохода в метрах  

Ø 80/125

Ø 87 (поз. 
2  рис. 1-6) От 0.35 до 4.6

Ø 85 (поз. 
1  рис. 1-6) От 4.6 до 7.4

Диафрагма Длина вертикального 
дымохода в метрах 

Ø 80/125

Ø 87 (поз. 
2  рис. 1-6) FОт 0.35 до9.5

Ø 85 (поз. 
1  рис. 1-6) От 9.5 до 12.2

Диафрагма (*) Длина 
горизонтального 

дымохода в метрах,  
Ø 80 с двумя 
поворотами

Дымоудаление Всасывание 
воздуха

--- Ø 45 От 0 до 28
разделенная 
диафрагма 

Ø 15
 (поз. 3  

рис. 1-6)

Ø 45 Свыше 28 до 35

Диафрагма (*) Длина 
вертикального 

дымохода в метрах 
Ø 80 без поворотовДымоудаление Всасывание 

воздуха

--- Ø 45 От 0 до 33

разделенная 
диафрагма 

Ø 15
 (поз. 3  

рис. 1-6)

Ø 45 Свыше 33 до 40

Диафрагма (**) Длина 
горизонтального 

дымохода в метрах 
Ø 80 с двумя 
поворотами

Дымоудаление Всасывание 
воздуха

--- Ø 45 От 0 до 27

 2 - Диафрагма в линии всасывания 
воздуха, коаксиальные дымоходы 

    Ø 87
 3 - Диафрагма в линии дымоудаления, 

Разделенная диафрагма Ø 15
 4 - Диафрагма в линии всасывания 

воздуха, разделенная диафрагма  
Ø 45

Условные обозначения:
 1 - Диафрагма в линии всасывания 

воздуха, коаксиальные дымоходы 
   Ø 85

ВИД СНИЗУ

Диафрагма
(***) Длина 

вертикального 
дымохода в метрах 

Ø 80 без поворотовДымоудаление Всасывание 
воздуха

--- Ø 45 От 0 до 15
разделенная 
диафрагма 

Ø 15
 (поз. 3  
рис.1-6)

Ø 45 Свыше 15 до 23

*  Данные значения максимальной длины 
учитываются при всасывании при длине 
трубы дымоудаления 1 метр.

** Данные значения максимальной длины 
учитываются при дымоудалении при 
длине трубы на всасывании 1 метр.

*** Данные значения максимальной длины 
учитываются при дымоудалении при 
длине трубы на всасывании 16 метровs

Диафрагма
(**) Длина 

вертикального 
дымохода в метрах 

Ø 80, без поворотовДымоудаление Всасывание 
воздуха

--- Ø 45 От 0 до 27

Диафрагма (***) Длина 
горизонтального 

дымохода в метрах  
Ø 80 с двумя 
поворотами

Дымоудаление Всасывание 
воздуха

--- Ø 45 От 0 до 10

разделенная 
диафрагма 

Ø 15
 (поз. 3  
рис.1-6)

Ø 45 Свыше 10 до 18

В н и м а н и е :  т о л ь к о  д л я  м о н т а ж а 
при раздельном дымоудалении 80/80 
необходимо удалить пробку-заглушку , 
установленную под герметичной камерой 
(Рис. 1-7).

Диафрагма Длина горизонтального 
дымохода в метрах  

Ø 60/100

Ø 87 (поз. 
2  рис.1-6) От 0.35 до 1.5

Ø 85 (поз. 
1  рис. 1-6) От 1.5 до 3.0

Диафрагма Длина вертикального 
дымохода в метрах 

Ø 60/100

Ø 87 (поз. 
2  рис. 1-6) От 0.35 до 3.7

Ø 85 (поз. 
1  рис. 1-6) От 3.7 до 4.7

Диафрагма Длина горизонтального 
дымохода в метрах  

Ø 80/125

Ø 87 (поз. 
2  рис. 1-6) От 0.35 до 4.6

Ø 85 (поз. 
1  рис. 1-6) От 4.6 до 7.4

Диафрагма Длина вертикального 
дымохода в метрах 

Ø 80/125

Ø 87 (поз. 
2  рис. 1-6) FОт 0.35 до9.5

Ø 85 (поз. 
1  рис. 1-6) От 9.5 до 12.2

Диафрагма (*) Длина 
горизонтального 

дымохода в метрах,  
Ø 80 с двумя 
поворотами

Дымоудаление Всасывание 
воздуха

--- Ø 45 От 0 до 28
разделенная 
диафрагма 

Ø 15
 (поз. 3  

рис. 1-6)

Ø 45 Свыше 28 до 35

Диафрагма (*) Длина 
вертикального 

дымохода в метрах 
Ø 80 без поворотовДымоудаление Всасывание 

воздуха

--- Ø 45 От 0 до 33

разделенная 
диафрагма 

Ø 15
 (поз. 3  

рис. 1-6)

Ø 45 Свыше 33 до 40

Диафрагма (**) Длина 
горизонтального 

дымохода в метрах 
Ø 80 с двумя 
поворотами

Дымоудаление Всасывание 
воздуха

--- Ø 45 От 0 до 27

 2 - Диафрагма в линии всасывания 
воздуха, коаксиальные дымоходы 

    Ø 87
 3 - Диафрагма в линии дымоудаления, 

Разделенная диафрагма Ø 15
 4 - Диафрагма в линии всасывания 

воздуха, разделенная диафрагма  
Ø 45

Условные обозначения:
 1 - Диафрагма в линии всасывания 

воздуха, коаксиальные дымоходы 
   Ø 85

ВИД СНИЗУ

Диафрагма
(***) Длина 

вертикального 
дымохода в метрах 

Ø 80 без поворотовДымоудаление Всасывание 
воздуха

--- Ø 45 От 0 до 15
разделенная 
диафрагма 

Ø 15
 (поз. 3  
рис.1-6)

Ø 45 Свыше 15 до 23

*  Данные значения максимальной длины 
учитываются при всасывании при длине 
трубы дымоудаления 1 метр.

** Данные значения максимальной длины 
учитываются при дымоудалении при 
длине трубы на всасывании 1 метр.

*** Данные значения максимальной длины 
учитываются при дымоудалении при 
длине трубы на всасывании 16 метровs

Диафрагма
(**) Длина 

вертикального 
дымохода в метрах 

Ø 80, без поворотовДымоудаление Всасывание 
воздуха

--- Ø 45 От 0 до 27

Диафрагма (***) Длина 
горизонтального 

дымохода в метрах  
Ø 80 с двумя 
поворотами

Дымоудаление Всасывание 
воздуха

--- Ø 45 От 0 до 10

разделенная 
диафрагма 

Ø 15
 (поз. 3  
рис.1-6)

Ø 45 Свыше 10 до 18

В н и м а н и е :  т о л ь к о  д л я  м о н т а ж а 
при раздельном дымоудалении 80/80 
необходимо удалить пробку-заглушку , 
установленную под герметичной камерой 
(Рис. 1-7).

Диафрагма Длина горизонтального 
дымохода в метрах  

Ø 60/100

Ø 87 (поз. 
2  рис.1-6) От 0.35 до 1.5

Ø 85 (поз. 
1  рис. 1-6) От 1.5 до 3.0

Диафрагма Длина вертикального 
дымохода в метрах 

Ø 60/100

Ø 87 (поз. 
2  рис. 1-6) От 0.35 до 3.7

Ø 85 (поз. 
1  рис. 1-6) От 3.7 до 4.7

Диафрагма Длина горизонтального 
дымохода в метрах  

Ø 80/125

Ø 87 (поз. 
2  рис. 1-6) От 0.35 до 4.6

Ø 85 (поз. 
1  рис. 1-6) От 4.6 до 7.4

Диафрагма Длина вертикального 
дымохода в метрах 

Ø 80/125

Ø 87 (поз. 
2  рис. 1-6) FОт 0.35 до9.5

Ø 85 (поз. 
1  рис. 1-6) От 9.5 до 12.2

Диафрагма (*) Длина 
горизонтального 

дымохода в метрах,  
Ø 80 с двумя 
поворотами

Дымоудаление Всасывание 
воздуха

--- Ø 45 От 0 до 28
разделенная 
диафрагма 

Ø 15
 (поз. 3  

рис. 1-6)

Ø 45 Свыше 28 до 35

Диафрагма (*) Длина 
вертикального 

дымохода в метрах 
Ø 80 без поворотовДымоудаление Всасывание 

воздуха

--- Ø 45 От 0 до 33

разделенная 
диафрагма 

Ø 15
 (поз. 3  

рис. 1-6)

Ø 45 Свыше 33 до 40

Диафрагма (**) Длина 
горизонтального 

дымохода в метрах 
Ø 80 с двумя 
поворотами

Дымоудаление Всасывание 
воздуха

--- Ø 45 От 0 до 27

 2 - Диафрагма в линии всасывания 
воздуха, коаксиальные дымоходы 

    Ø 87
 3 - Диафрагма в линии дымоудаления, 

Разделенная диафрагма Ø 15
 4 - Диафрагма в линии всасывания 

воздуха, разделенная диафрагма  
Ø 45

Условные обозначения:
 1 - Диафрагма в линии всасывания 

воздуха, коаксиальные дымоходы 
   Ø 85

ВИД СНИЗУ
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(***)Aceste valori de extensie maximă sunt calcu-
late pentru evacuare cu 16 metri de conductă 
pentru admisie.

Diafragmă (***) Extensie în metri  
conductă Ø 80 orizontală 

cu două coturievacuare admisie

--- Ø 45 De la 0 la 10
lamă 15
 (ref. 3  

fig. 1-6)
Ø 45 Peste 10 până la 18

Diafragmă (***) Extensie în metri 
conductă Ø 80 verticală

fără curbeevacuare admisie

--- Ø 45 De la 0 la 15
lamă 15
 (ref. 3  

fig. 1-6)
Ø 45 Peste 15 până la 23

(*) Aceste valori de extensie maximă sunt calcu-
late pentru admisie cu 1 metru de conductă 
pentru evacuare.

(**)Aceste valori de extensie maximă sunt calcu-
late pentru evacuare cu 1 metru de conductă 
pentru admisie.

Atenție: numai pentru instalațiile cu terminale 
separate 80/80 trebuie îndepărtat capacul 
situat sub camera etanșă, conform indicațiilor 
din Fig. 1-7).

Diafragmă Extensia în metri a conductei  
Ø 60/100 orizontal

Ø 87 (ref. 2  
fig. 1-6) De la 0,35 la 1,5

Ø 85 (ref. 1  
fig. 1-6) De la 1,5 la 3,0

Diafragmă Extensia în metri a conductei  
Ø 60/100 vertical

Ø 87 (ref. 2  
fig. 1-6) De la 0,35 la 3,7

Ø 85 (ref. 1  
fig. 1-6) De la 3,7 la 4,7

Diafragmă Extensia în metri a conductei  
Ø 80/125 orizontal

Ø 87 (ref. 2  
fig. 1-6) De la 0,35 la 4,6

Ø 85 (ref. 1  
fig. 1-6) De la 4,6 la 7,4

Diafragmă Extensia în metri a conductei  
Ø 80/125 vertical

Ø 87 (ref. 2  
fig. 1-6) De la 0,35 la 9,5

Ø 85 (ref. 1  
fig. 1-6) De la 9,5 la 12,2

Diafragmă (*) Extensie în metri  
conductă Ø 80 orizon-

tală cu două coturievacuare admisie

--- Ø 45 De la 0 la 28
lamă 15
 (ref. 3  

fig. 1-6)
Ø 45 Peste 28 până la 35

Diafragmă (*) Extensie în metri 
conductă Ø 80 verticală 

fără coturievacuare admisie

--- Ø 45 De la 0 la 33
lamă 15
 (ref. 3  

fig. 1-6)
Ø 45 Peste 33 până la 40

Diafragmă (**) Extensie în metri  
conductă Ø 80 orizontală 

cu două coturievacuare admisie

--- Ø 45 De la 0 la 27

Diafragmă (**) Extensie în metri 
conductă Ø 80 verticală

fără curbeevacuare admisie

--- Ø 45 De la 0 la 27

 2 - Diafragmă pe circuitul de admisie 
conducte concentrice Ø 87

 3 - Diafragmă pe circuitul de evacuare 
conducte separate lamă 15 mm

 4 - Diafragmă pe circuitul de admisie 
conducte separate Ø 45

Legendă:
 1 - Diafragmă pe circuitul de admisie 

conducte concentrice Ø 85
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Légende :
 1 - Diaphragme en aspiration tuyau 

d'évacuation de fumées concentrique 
Ø 85

 2 - Diaphragme en aspiration tuyau d'éva-
cuation de fumées concentrique Ø 87

 3 - Diaphragme en évacuation tuyau 
d'évacuation de fumées dédoublé lame 
15 mm

 4 - Diaphragme en aspiration tuyau d'éva-
cuation de fumées dédoublé Ø 45

Attention  : seulement pour des installations 
avec des terminaux dédoublés 80/80, il est 
nécessaire d'enlever le petit bouchon situé en 
dessous de la chambre étanche, comme indiqué 
dans la Fig. 1-7).

Diaphragme Extension en mètres de 
conduit  

Ø 60/100 horizontal

Ø 87 (réf. 2  
fig. 1-6) De 0,35 à 1,5

Ø 85 (réf. 1  
fig. 1-6) De 1,5 à 3,0

Diaphragme Extension en mètres de 
conduit  

Ø 60/100 vertical

Ø 87 (réf. 2  
fig. 1-6) De 0,35 à 3,7

Ø 85 (réf. 1  
fig. 1-6) De 3,7 à 4,7

Diaphragme Extension en mètres de 
conduit  

Ø 80/125 horizontal

Ø 87 (réf. 2  
fig. 1-6) De 0,35 à 4,6

Ø 85 (réf. 1  
fig. 1-6) De 4,6 à 7,4

Diaphragme Extension en mètres de 
conduit  

Ø 80/125 vertical

Ø 87 (réf. 2  
fig. 1-6) De 0,35 à 9,5

Ø 85 (réf. 1  
fig. 1-6) De 9,5 à 12,2

Diaphragme (*) Extension en mètres  
conduit Ø 80 horizon-
tal avec deux coudesévacuation aspirat.

--- Ø 45 De 0 à 28
lame 15
 (réf. 3  

fig. 1-6)
Ø 45 Au-delà de 28 jusqu’à 35

Diaphragme (*) Extension en mètres 
conduit Ø 80 vertical 

sans coudesévacuation aspirat.

--- Ø 45 De 0 à 33
lame 15
 (réf. 3  

fig. 1-6)
Ø 45 Au-delà de 33 jusqu’à 40

Diaphragme (**) Extension en mètres  
conduit Ø 80 horizon-
tal avec deux coudesévacuation aspirat.

--- Ø 45 De 0 à 27

Diaphragme (**) Extension en mètres 
conduit Ø 80 vertical

sans coudesévacuation aspirat.

--- Ø 45 De 0 à 27

Diaphragme (***) Extension en mètres  
conduit Ø 80 horizontal 

avec deux coudesévacuation aspirat.

--- Ø 45 De 0 à 10
lame 15
 (réf. 3  

fig. 1-6)
Ø 45 Au-delà de 10 jusqu’à 18

Diaphragme (***) Extension en mètres 
conduit Ø 80 vertical

sans coudesévacuation aspirat.

--- Ø 45 De 0 à 15
lame 15
 (réf. 3  

fig. 1-6)
Ø 45 Au-delà de 15 jusqu’à 23

(*) Ces valeurs d'extension maximale sont prises en 
compte sur l’aspiration avec 1 mètre de tuyau sur 
l’évacuation.

(**)Ces valeurs d'extension maximale sont prises en 
compte sur l’évacuation avec 1 mètre de tuyau 
sur l'aspiration.

(***)Ces valeurs d'extension maximale sont prises en 
compte sur l’évacuation avec 16 mètres de tuyau 
sur l'aspiration.
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Diaphragm (***) Extension in metres  
Ø 80 horizontal pipe 

with two bendsexhaust intake

--- Ø 45 From 0 to 10
15 blade
 (ref. 3  

fig. 1-6)
Ø 45 Exceeding 10 up to 18

Diaphragm (***) Extension in metres 
Ø 80 vertical pipe

without bendsexhaust intake

--- Ø 45 From 0 to 15
15 blade
 (ref. 3  

fig. 1-6)
Ø 45 Exceeding 15 up to 23

(*) These maximum extension values are considered 
intake with 1 metre of exhaust pipe.

(**)These maximum extension values are considered 
exhaust with 1 metre of intake pipe.

(***)These maximum extension values are considered 
exhaust with 16 metres of intake pipe.

Attention: only for installations with divided 
terminals 80/80 it is necessary to remove the 
plug located under the sealed chamber, as 
shown in the Fig. 1-7).

Diaphragm Duct length in metres  
Ø 60/100 horizontal

Ø 87 (ref. 2  
fig. 1-6) From 0.35 to 1.5

Ø 85 (ref. 1  
fig. 1-6) From 1.5 to 3.0

Diaphragm Duct length in metres  
Ø 60/100 vertical

Ø 87 (ref. 2  
fig. 1-6) From 0.35 to 3.7

Ø 85 (ref. 1  
fig. 1-6) From 3.7 to 4.7

Diaphragm Duct length in metres  
Ø 80/125 horizontal

Ø 87 (ref. 2  
fig. 1-6) From 0.35 to 4.6

Ø 85 (ref. 1  
fig. 1-6) From 4.6 to 7.4

Diaphragm Duct length in metres  
Ø 80/125 vertical

Ø 87 (ref. 2  
fig. 1-6) From 0.35 to 9.5

Ø 85 (ref. 1  
fig. 1-6) From 9.5 to 12.2

Diaphragm (*) Extension in metres  
Ø 80 horizontal pipe 

with two bendsexhaust intake

--- Ø 45 From 0 to 28
15 blade
 (ref. 3  

fig. 1-6)
Ø 45 Exceeding 28 up to 35

Diaphragm (*) Extension in metres 
Ø 80 vertical pipe 

without bendsexhaust intake

--- Ø 45 From 0 to 33
15 blade
 (ref. 3  

fig. 1-6)
Ø 45 Exceeding 33 up to 40

Diaphragm (**) Extension in metres  
Ø 80 horizontal pipe 

with two bendsexhaust intake

--- Ø 45 From 0 to 27

Diaphragm (**) Extension in metres 
Ø 80 vertical pipe

without bendsexhaust intake

--- Ø 45 From 0 to 27

Key:
 1 - Concentric flue intake diaphragm Ø 85
 2 - Concentric flue intake diaphragm Ø 87
 3 - Divided flue discharge diaphragm 15 mm 

blade
 4 - Divided flue intake diaphragm Ø 45

VIEW FROM UNDERNEATH
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7.1   أوامر التحكم عن بعد وترموستاتات قياس وضبط 
حرارة المكان المحيط )الكرونترمستاتات( )اختياري(.
حرارة  درجة  في  التحكم  أنظمة  لتطبيق  الغالية  تجهيز  تم 
الغرفة أو أجهزة التحكم عن بعد المتوفرة كمجموعة اختيارية. 

)شكل 4-1(
يمكن توصيل جميع ترموستاتات قياس وضبط الحرارة المحيطة 
تعليمات  وانتباه  بدقة  اقرأ  فقط.  بسلكين   IMMERGAS

االستعمال والتركيب الموجودة في مجموعة الكماليات.
•  ترموستات قياس وضبط الحرارة المحيطة )كرونوترموستات( 
رقمي تشغيل\إيقاف. يسمح ترموستات قياس وضبط الحرارة 

المحيطة )الكرونوترموستات( بما يلي:
ضبط وتحديد قيمتين لدرجة حرارة الغرفة: قيمة واحدة      -  
لليوم )درجة حرارة مريحة( ودرجة واحدة لليل )درجة 

حرارة منخفضة(؛
إشعال وإطفاء  بأربعة مرات  البرنامج األسبوعي  اضبط   -  

يومية؛
بين  من  فيها  المرغوب  التشغيلية  الحالة  وضعية  اختيار    -  

البدائل الممكنة المتعددة:
تشغيل يدوي )مع درجة حرارة قابلة للتعديل(.   -  
تشغيل أوتوماتيكي )مع تهيئة مسبقة للبرنامج(.  -  

حرارة  لدرجة  لحظي  )بتعديل  مجبر  أوتوماتيكي  تشغيل   -  
البرنامج االوتوماتيكي(.

 LR الكرونوترموستات مزود ببطاريتين 1,5 فولت نوعية  
6 القلوية؛

لوحة  تسمح   .)CARV2( ـ   V2 كونترول  *  Amico ريموت 
في  الموضحة  الوظائف  إلى  باإلضافة  للمستخدم،  التحكم 
الخطوة السابقة، أن يظل متحكما في كل المعلومات المهمة 
في  ووضعها  الحراري،  والنظام  الجهاز  بتشغيل  المتعلقة 
على  مريح  بشكل  للتدخل  الفرصة  إتاحة  مع  يده،  متناول 
المعايير التي تم تعيينها مسبًقا من دون الحاجة إلى االنتقال 
إلى المكان الذي تم فيه تركيب الجهاز. تم تزويد لوحة التحكم 
بوظيفة الفحص والتشخيص الذاتيين لتتمكن من عرض أي 
خلل ممكن في أداء الغالية على الشاشة. يسمح ترموستات 
قياس وضبط الحرارة المحيطة )الكرونوترموستات( المدمج 
في لوحة التحكم عن بعد لدرجة الحرارة المتولدة من الغالية 
من تدفئة وتسخين الغرفة طبقاً للدرجة والمستوى المرغوب 
لتكاليف اإلدارة  فيه بدقة متناهية مما يسمح بتوفير واضح 
والتشغيل. CARV2 تتم تغذيته مباشرة بواسطة الغالية عن 
طريق نفس السلكيين المستخدمين لنقل البيانات التشغيلية بين 

الغالية واألداة.
توصيل CARV2 الكهربائي والكرونوترمستات إيقاف/تشغيل 
)اختياري( يجب القيام بالعمليات المبينة أدناه بعد فصل التيار 
الكهربي عن الجهاز. يجب توصيل الكورونترموستات الخاص 
بالمكان تشغيل/إيقاف، حال وجوده،  بلوحة نقاط توزيع 40 
و41 وبهذا تتم إزالة الكوبري ×40 )شكل  3-2(. تأكد من أن 
نقطة توصيل الترموستات تشغيل\إيقاف من نوعية “النظيف” 
أي المستقل عن مصدر التيار الرئيسي، وإال فإن لوحة الضبط 
الكهربائية قد تتضرر. ويجب توصيل CARV2 حال وجوده 
بلوحتى التوزيع  40 و 41 إلزالة الكوبري  X40 على اللوحة 
في  القطبية  عدم عكس  على  الحرص  توخي  مع  اإللكترونية 
الوصالت )الشكل 3-2(. ورغم أن الخطأ في توصيل األقطاب 
ال يضر  CARV2 إال أنه ال يسمح بتشغيله.  من الممكن ربط 

الغالية بالريموت كونترول فقط. 

هام: من الضروري توفير خطين منفصلين وفًقا للوائح السارية 
المتعلقة باألنظمة الكهربائية عند استخدام CARV2. ال يجب 
كطرف  الغالية  في  التوصيل  أنابيب  من  أي  استخدام  أبداً 
أرضي لشبكة التيار الكهربي أو لشبكة الهاتف. تأكد من عدم 
الغالية  بتوصيل  القيام  قبل  أرضي  األنابيب كطرف  استخدام 

بالتيار الكهربي.

نظم المداخن   8-1
توصي الشركة المصنعة باستخدام المداخن الخاصة بها والتي 
يتم تقديمها منفصلة عن الغالية، وهناك حلول مختلفة لسحب 

الهواء وعادم األدخنة التي ال يمكن تشغيل الغالية بدونها.

تنبيه: يجب تركيب الغالية فقط مع نظام شفط الهواء وتفريغ 
األبخرة Immergas األصلي باستثناء مواصفات C6، كما 
هو مطلوب بموجب اللوائح المعمول بها. يمكن التعرف على 
نظم المداخن هذه عن طريق عالمة تجارية متميزة ومعروفة 
تحمل المالحظة التالية: “غير مخصصة لالستخدام مع الغاليات 

ذات التكثيف”.
ال يجب أن تكون أنابيب شفط األدخنة والعوادم مالصقة لمواد 
قابلة لالشتعال أو موجودة بالقرب منها كما يجب أال تمر أيضاً 

بأماكن أو مباني أو جدران بهما مواد قابلة لالشتعال.

ن من مكونات  عوامل المقاومة واألطوال المكافئة. كل مكوِّ  •
التجارب  من خالل  ُيستنتج  مقاومة  عامل  له  المداخن  نظم 
المقاومة  عامل  التالي.  الجدول  في  والموجودة  التحديدية 
الخاص بكل مكون على حدة ال يعتمد على نوعية الغالية 
التي يتم تركيبه عليها كما انه يمثل كمية ال بعدية )ليس له 
وحدة قياس(. فهو على العكس مشروط ومرتبط بدرجة حرارة 
تنوع  مع  يتنوع  وبالتالي  األنابيب  داخل  تمر  التي  السوائل 
التشغيل في عملية شفط الهواء والتخلص من عوادم االحتراق. 
لكل مكّون على حدة مقاومة تتناسب والطول المتري ألنبوب 
له نفس القطر؛ وتسمى الطول الُمكافئ، يمكن استنتاجه من 
العالقة بين عوامل المقاومة المتعلقة به. كل الغاليات لها عامل 
مقاومة أقصى يمكن التوصل إلى مقداره عبر التجارب حيث 
انه مساوي ل100. عامل المقاومة األقصى الذي يمكن قبوله 
هو الذي يتناسب ويتساوى مع المقاومة التي توجد في أقصى 
درجة طول ممكنه يمكن قبولها ألنابيب كل نوع من أنواع 
المجموعة الحرارية. مجموع هذه المعلومات يسمح بالقيام 
بعمل الحسابات األزمة للتأكد من إمكانية القيام بكل عمليات 

اإلعداد المتنوعة لنظم المداخن.
مالحظة هامة: لتحديد أبعاد أنبوب األدخنة باستخدام المكونات 
)الفقرة  االحتراق  معايير  إلى جدول  العودة  ُيرجى  التجارية، 

.)3.17

الموضع  لتحديد  الشفتين.  ذات  الحشوات  مواقع  تحديد    *
الصحيح للحشوة ذات الشفة على المرفقين واالمتدادات، من 
الضروري اتباع اتجاه التركيب الموضح في الشكل )الشكل 

.)5-1
التطويل  وصالت  أنابيب  بتعشيق  والمزاوجة  التوصيل    •
واألكواع متحدة المركز. في حالة استخدام وصالت تطويل 
ليتم تركيبها وتعشيقها مع المكونات األخرى لنظام المدخنة، 
يلزم العمل بالشكل التالي: قم بإدخال األنبوب المركزي أو 
الكوع المركزي من الناحية الذكر )الناحية الناعمة( في الناحية 
األنثى )مع الحشوات ذات الحافة( للعنصر الذي تم تركيبه في 
السابق حتى يتم االلتصاق الكامل بينهما وبهذه الطريقة تحدث 

عملية التثبيت والوصل بين المكونات بالشكل الصحيح.

انتبه: عند وجود ضرورة لتقصير وصلة التمرير الخاصة   
التطويل  أنبوب  و\أو  االحتراق  التخلص من عوادم  بعملية 
متحد المركز، يجب الوضع في االعتبار أن األنبوب الداخلي 
البد وأن يكون بارزاً بمقدار 5 مليمترات مقارنة باألنبوب 

الخارجي.
•  مالحظة هامة: بهدف تحقيق عنصر السالمة، ينصح بعدم 

انسداد طرف الشفط والتفريع للغالية ولو بشكل مؤقت.
الحفاظ  يجب  األفقية،  القنوات  تركيب  عند  هامة:  مالحظة   •
على ميل  من األنابيب بنسبة %3 نحو الغالية كحد أدنى، 
كما يجب تثبيت سنادة قطع بسدادة كل 3 أمتار لألنابيب غير 

المعزولة وواحد كل 2 متر لألنابيب المعزولة.
تثبيت األغشية الحاجزة. لكي تعمل الغالية بشكل صحيح، يجب 
تركيب الغشاء على مخرج فتحة التهوية وقبل أنبوب المدخل 

والعادم )الشكل  6-1(.
يعتمد اختيار الغشاء المناسب على نوع األنبوب وأقصى امتداد 
باستخدام  االختيار  لهذا  الحسابية  العملية  إجراء  ويمكن  له، 

الجداول التالية:

ملحوظة هامة: يتم توفير األغشية قياسيا مع الغالية.
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انتبه: فقط بالنسبة للتركيبات ذات األطراف المنفصلة 80/80، 
من الضروري إزالة السدادة الصغيرة الموجودة أسفل الحجرة 

محكمة الغلق، كما هو موضح في الشكل. 1-7(.

 وصلة امتداد أنبوب باألمتار الغشاء الفاصل
قطر Ø 60/100  أفقي

قطر 87 
)راجع  2 
شكل. 1-6(

من 0. 35 إلى 1.5. 

قطر 85 
)راجع  1 
شكل. 1-6(

من 1.5إلى 3.0

 وصلة امتداد أنبوب باألمتار الغشاء الفاصل
قطر Ø 60/100  عمودي

قطر 87 
)راجع  2 
شكل. 1-6(

من 0. 35 إلى 3.7. 

قطر 85 
)راجع  1 
شكل. 1-6(

من 3.7 إلى 4.7

 وصلة امتداد أنبوب باألمتار الغشاء الفاصل
قطر Ø 80/125 أفقي

قطر 87 
)راجع  2 
شكل. 1-6(

من 0,35 إلى 4,6

قطر 85 
)راجع  1 
شكل. 1-6(

من 4.6 إلى 7.4

 وصلة امتداد أنبوب باألمتار الغشاء الفاصل
قطر Ø 80/125 عمودي

قطر 87 
)راجع  2 
شكل. 1-6(

من 0,35 إلى 9,5

قطر 85 
)راجع  1 
شكل. 1-6(

من 9.5 إلى 12.2

 وصلة امتداد أنبوب باألمتارالغشاء الفاصل
 قطر Ø 80/125 أفقي 

بكوعين  شفطتفريغ

---Ø 4528 من 0 إلى
شفرة 15

  )راجع  3 
شكل 1-6(

Ø 4535 أكثر من 28 إلى

) * ( االمتداد باألمتار الغشاء الفاصل
مجرى قطر 80 عمودي بال 

أكواع شفطتفريغ

---Ø 4533 من 0 إلى
شفرة 15

  )راجع  3 
شكل 1-6(

Ø 4540 أكثر من 33 إلى

 )**( وصلة امتداد أنبوب باألمتارالغشاء الفاصل
شفطتفريغ قطر Ø 80  أفقي بكوعين

---Ø 4527 من 0 إلى

)**( االمتداد باألمتار الغشاء الفاصل
مجرى قطر 80 عمودي 

بدون أكواع  شفطتفريغ

---Ø 4527 من 0 إلى

)***( وصلة امتداد أنبوب الغشاء الفاصل
 باألمتار

شفطتفريغ قطر Ø 80  أفقي بكوعين

---Ø 4510 من 0 إلى
شفرة 15

  )راجع  3 
شكل 1-6(

Ø 4518 أكثر من 10 إلى

)***( االمتداد باألمتار الغشاء الفاصل
مجرى قطر 80 عمودي 

بدون أكواع  شفطتفريغ

---Ø 4515 من 0 إلى

شفرة 15
  )راجع  3 
شكل 1-6(

Ø 4523 أكثر من 15 إلى

 قيم التمديد القصوى هذه محسوبة في الشفط بأنبوب تفريغ  ) * (
.طوله 1 متر

 قيم التمديد القصوى هذه محسوبة في التفريغ بواسطة  ) * * (
 .أنبوب شفط طوله  1 متر

 قيم التمديد القصوى هذه محسوبة في التفريغ بأنبوب شفط )***(
.طوله 16 متر

1
2

3
4

لوحة الرموز:
الغشاء الفاصل في شفط مدخنة مركزية قطر   -  1  

85
الغشاء الفاصل في شفط مدخنة مركزية قطر   -  2  

87

الغشاء الفاصل في تفريغ مدخنة منفصلة شفرة 15   -  3  
ملم 

الغشاء الفاصل في شفط مدخنة منفصلة قطر 45  -  4  

منظر من األسفل
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1.9 ТАБЛИЦІ КОЕФІЦІЄНТІВ ОПОРУ 
ТА ЕКВІВАЛЕНТНИХ ДОВЖИН.

ТИП ТРУБОПРОВОДУ
Коефіцієнт

Опору
(R)

Довжина  
еквівалент в метрах труби 

Ø 60/100

Довжина  
еквівалент в метрах труби 

Ø 80/125

Довжина  
еквівалент  

в метрах труби Ø 80

Концентрична труба Ø 60/100 1 м Забір та
відведення 

димових газів 16,5
1 м м 2,8

Для впуску повітря м 7,1

Для відведення димових газів м 5,5
Коліно 90° концентричне Ø 60/100 Забір та

Для відведення 
димових газів 21

1,3 м м 3,5
Для впуску повітря м 9,1
Для відведення димових 

газів м 7,0
Коліно 45° концентричне Ø 60/100 Забір та

відведення 
димових газів 16,5

1 м м 2,8
Для впуску повітря м 7,1
Для відведення димових 

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

відведення 
димових газів 46

м 2,8 м 7,6
Для впуску повітря м 20

відведення димових 
газів м 15

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

Забір та
Для відведення 

димових газів 32
1,9 м м 5,3

Забір повітря 14 м

Для відведення димових 
газів м 10,6

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

Забір та
Для відведення 
димових газів 

41,7

2,5 м м 7
Для впуску повітря м 18

Для відведення димових газів 14
Концентрична труба Ø 80/125 м 1 Забір та

Для відведення 
димових газів 6

0,4 м м 1,0
Для впуску повітря м 2,6
Для відведення димових 

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

Для відведення 
димових газів 7,5

0,5 м 1,3 м
Для впуску повітря м 3,3

Відведення димових 
газів 2,5 м

Коліно 45° концентричне Ø 80/125 Забір та
Для відведення 
димових газів 6

0,4 м м 1,0
Для впуску повітря м 2,6
Для відведення димових 

газів м 2,0
Комплект з терміналом кінця виводної 
системи забору повітря – викидання 
концентричного вертикального Ø 
80/125 Забір та

Для відведення 
димових газів 33

м 2,0 м 5,5

Для впуску повітря м 
14,3

Для відведення димових 
газів м 11,0

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

Забір та
Для відведення 

димових газів 26,5
1,6 м м 4,4

Забір повітря 11,5 м

Для відведення димових 
газів м 8,8

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

Для відведення 
димових газів 39

2,3 м м 6,5
Для впуску повітря м 16,9

Для відведення димових газів м 13

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

Забір та
Для відведення димових 

газів 34
м 2,0 м 5,6

Для впуску повітря м 14,8

Для відведення димових газів м 11,3
Адаптер концентричний Ø 60/100  
на Ø 80/125 зі збором конденсату

Забір та
Для відведення 

димових газів 13
м 0,8 м 2,2

Для впуску повітря м 5,6

Для відведення димових газів м 4,3
Адаптер концентричний з  
Ø 60/100 на Ø 80/125

Забір та
Для відведення 
димових газів 2

0,1 м 0,3 м
Для впуску повітря м 0,8

Відведення димових газів 0,6 м
Труба Ø 80 м 1 (з ізоляцією або без) Для впуску повітря 2,3 0,1 м 0,4 м Забір повітря м 1,0

Для відведення 
димових газів 3 0,2 м 0,5 м Відведення димових 

газів 1,0 м
Комплексний термінал для забору повітря Ø 80 1 
м (з або без ізоляції)

Для впуску 
повітря 5 0,3 м м 0,8 Забір повітря м 2,2

Кінець виводної системи всмоктування Ø 80 
Термінал вивідної системи Ø 80

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

димових газів 2,5 0,1 м 0,4 м Відведення димових газів 0,8 м
Коліно 90° Ø 80 Для впуску повітря 5 0,3 м м 0,8 Забір повітря м 2,2

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

Коліно 45° Ø 80 Забір повітря 3 0,2 м 0,5 м Для впуску повітря м 1,3
Для відведення 
димових газів 4 0,2 м м 0,6 Відведення димових газів 1,3 м

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

Забір та
Для відведення 

димових газів 8,8
0,5 м 1,5 м

Для впуску повітря м 3,8
Для відведення 

димових газів м 2,9
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1.9 ТАБЛИЦІ КОЕФІЦІЄНТІВ ОПОРУ 
ТА ЕКВІВАЛЕНТНИХ ДОВЖИН.

ТИП ТРУБОПРОВОДУ
Коефіцієнт

Опору
(R)

Довжина  
еквівалент в метрах труби 

Ø 60/100

Довжина  
еквівалент в метрах труби 

Ø 80/125

Довжина  
еквівалент  

в метрах труби Ø 80

Концентрична труба Ø 60/100 1 м Забір та
відведення 

димових газів 16,5
1 м м 2,8

Для впуску повітря м 7,1

Для відведення димових газів м 5,5
Коліно 90° концентричне Ø 60/100 Забір та

Для відведення 
димових газів 21

1,3 м м 3,5
Для впуску повітря м 9,1
Для відведення димових 

газів м 7,0
Коліно 45° концентричне Ø 60/100 Забір та

відведення 
димових газів 16,5

1 м м 2,8
Для впуску повітря м 7,1
Для відведення димових 

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

відведення 
димових газів 46

м 2,8 м 7,6
Для впуску повітря м 20

відведення димових 
газів м 15

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

Забір та
Для відведення 

димових газів 32
1,9 м м 5,3

Забір повітря 14 м

Для відведення димових 
газів м 10,6

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

Забір та
Для відведення 
димових газів 

41,7

2,5 м м 7
Для впуску повітря м 18

Для відведення димових газів 14
Концентрична труба Ø 80/125 м 1 Забір та

Для відведення 
димових газів 6

0,4 м м 1,0
Для впуску повітря м 2,6
Для відведення димових 

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

Для відведення 
димових газів 7,5

0,5 м 1,3 м
Для впуску повітря м 3,3

Відведення димових 
газів 2,5 м

Коліно 45° концентричне Ø 80/125 Забір та
Для відведення 
димових газів 6

0,4 м м 1,0
Для впуску повітря м 2,6
Для відведення димових 

газів м 2,0
Комплект з терміналом кінця виводної 
системи забору повітря – викидання 
концентричного вертикального Ø 
80/125 Забір та

Для відведення 
димових газів 33

м 2,0 м 5,5

Для впуску повітря м 
14,3

Для відведення димових 
газів м 11,0

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

Забір та
Для відведення 

димових газів 26,5
1,6 м м 4,4

Забір повітря 11,5 м

Для відведення димових 
газів м 8,8

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

Для відведення 
димових газів 39

2,3 м м 6,5
Для впуску повітря м 16,9

Для відведення димових газів м 13

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

Забір та
Для відведення димових 

газів 34
м 2,0 м 5,6

Для впуску повітря м 14,8

Для відведення димових газів м 11,3
Адаптер концентричний Ø 60/100  
на Ø 80/125 зі збором конденсату

Забір та
Для відведення 

димових газів 13
м 0,8 м 2,2

Для впуску повітря м 5,6

Для відведення димових газів м 4,3
Адаптер концентричний з  
Ø 60/100 на Ø 80/125

Забір та
Для відведення 
димових газів 2

0,1 м 0,3 м
Для впуску повітря м 0,8

Відведення димових газів 0,6 м
Труба Ø 80 м 1 (з ізоляцією або без) Для впуску повітря 2,3 0,1 м 0,4 м Забір повітря м 1,0

Для відведення 
димових газів 3 0,2 м 0,5 м Відведення димових 

газів 1,0 м
Комплексний термінал для забору повітря Ø 80 1 
м (з або без ізоляції)

Для впуску 
повітря 5 0,3 м м 0,8 Забір повітря м 2,2

Кінець виводної системи всмоктування Ø 80 
Термінал вивідної системи Ø 80

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

димових газів 2,5 0,1 м 0,4 м Відведення димових газів 0,8 м
Коліно 90° Ø 80 Для впуску повітря 5 0,3 м м 0,8 Забір повітря м 2,2

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

Коліно 45° Ø 80 Забір повітря 3 0,2 м 0,5 м Для впуску повітря м 1,3
Для відведення 
димових газів 4 0,2 м м 0,6 Відведення димових газів 1,3 м

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

Забір та
Для відведення 

димових газів 8,8
0,5 м 1,5 м

Для впуску повітря м 3,8
Для відведення 

димових газів м 2,9
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1.9 TABELE FAKTORA OTPORA I 
EKVIVALENTNIH DUŽINA.

VRSTA CEVI
Faktor
Otpora

(R)

Dužina  
dužina izražena u m 

koncentrične cevi 
Ø 60/100

Dužina  
dužina izražena u m 

koncentrične cevi 
Ø 80/125

Ekvivalentna  
dužina  

cevi izražena u m
Ø 80

Koncentrična cev Ø 60/100 m 1
Usis i

Odvod 16,5 m 1 m 2,8
Usis m 7,1

Odvod m 5,5
Koncentrično koleno 90°Ø 60/100 Usis i

Odvod 21 m 1,3 m 3,5
Usis m 9,1

Odvod m 7,0
Koncentrično koleno 45°Ø 60/100 Usis i

Odvod 16,5 m 1 m 2,8
Usis m 7,1

Odvod m 5,5
Terminal u kompletu sa usisom-odvodom, 
koncentrični i horizontalni Ø 60/100

Usis i
Odvod 46 m 2,8 m 7,6

Usis m 20

Odvod m 15

Terminal za usis-odvod 
koncentrični i horizontalni  
Ø 60/100

Usis i
Odvod 32 m 1,9 m 5,3

Usis m 14

Odvod m 10,6
Terminal za usis-odvod 
koncentrični vertikalni Ø 60/100 Usis i

Odvod 41,7 m 2,5 m 7
Usis m 18

Odvod 14

Koncentrična cev Ø 80/125 m 1 Usis i
Odvod 6 m 0,4 m 1,0

Usis m 2,6

Odvod m 2,0
Koncentrično koleno 90°Ø 80/125 Usis i

Odvod 7,5 m 0,5 m 1,3
Usis m 3,3

Odvod m 2,5
Koncentrično koleno 45°Ø 80/125 Usis i

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

Odvod m 2,0
Terminal u kompletu sa usisom-odvodom, 
koncentrični vertikalni Ø 80/125

Usis i
Odvod 33 m 2,0 m 5,5

Usis m 14,3

Odvod m 11,0

Terminal za usis-odvod 
koncentrični vertikalni  
Ø 80/125

Usis i
Odvod 26,5 m 1,6 m 4,4

Usis m 11,5

Odvod m 8,8

Terminal u kompletu sa usisom-odvodom, 
koncentrični horizontalni Ø 80/125 Usis i 

Odvod 39 m 2,3 m 6,5
Usis m 16,9

Odvod m 13

Terminal za usis-odvod 
koncentrični horizontalni  
Ø 80/125

Usis i
Odvod 34 m 2,0 m 5,6

Usis m 14,8

Odvod m 11,3

Koncentrični adapter od Ø 60/100 
do Ø 80/125 sa sakupljanjem  
kondenzacije

Usis i
Odvod 13 m 0,8 m 2,2

Usis m 5,6

Odvod m 4,3
Koncentrični adapter od  
Ø 60/100 do Ø 80/125

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

Usis m 0,8

Odvod m 0,6
Cev Ø 80 m 1 (sa ili bez izolacije) Usis 2,3 m 0,1 m 0,4 Usis m 1,0

Odvod 3 m 0,2 m 0,5 Odvod m 1,0
Terminal u kompletu sa usisom Ø 80 m 1 
(sa ili bez izolacije) Usis 5 m 0,3 m 0,8 Usis m 2,2

Terminal za usis Ø 80 
Terminal za odvod Ø 80

Usis 3 m 0,2 m 0,5 Usis m 1,3
Odvod 2,5 m 0,1 m 0,4 Odvod m 0,8

Koleno 90° Ø 80 Usis 5 m 0,3 m 0,8 Usis m 2,2
Odvod 6,5 m 0,4 m 1,1 Odvod m 2,1

Koleno 45° Ø 80 Usis 3 m 0,2 m 0,5 Usis m 1,3
Odvod 4 m 0,2 m 0,6 Odvod m 1,3

Razdvojena paralelna cev Ø 80 
od Ø 60/100 do Ø 80/80

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

Usis m 3,8
Odvod m 2,9

1.9 ТАБЛИЦЫ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ И 
ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ДЛИН.

ТИП ДЫМОХОДА
Коэффициент 

сопротивления 
(R)

Длина эквивалентная 
в метрах коаксиальной 

трубы  
Ø 60/100

Длина эквивалентная 
в метрах коаксиальной 

трубы Ø 80/125

Длина эквивалентная в 
метрах трубы

Ø 80

Коаксиальная труба Ø60/100 1 м
Всасывание и 

дымоудаление 16,5 1 м 2.8 м
Всасывание 7,1 м

Дымоудаление 5,5 м

Колено коаксиальное  90° 
Ø 60/100 Всасывание/ 

дымоудаление 21  1.3 м 3.5 м
Всасывание 9,1м 

Дымоудаление 7,0 м
Колено коаксиальное  45° 
Ø 60/100 Всасывание и 

дымоудаление 16,5 1 м 2.8 м
Всасывание 7,1 м

Дымоудаление 5,5 м
Труба в комплекте всасывание/
дымоудаление горизонтальная 
коаксиальная 
Ø 60/100

Всасывание и 
дымоудаление 46 2.8 м 7.6 м

Всасывание 20 м

Дымоудаление 15 м

Оголовок всасывание/
дымоудаление горизонтальный 
коаксиальный Ø 60/100

Всасывание и 
дымоудаление 32 1.9 м 5.3 м

Всасывание 14 м

Дымоудаление 10,6 м
Труба всасывание/дымоудаление 
коаксиальная вертикальная
 Ø 60/100

Всасывании 
дымоудаление 41,7 2.5 м 7 м

Всасывание 18 м

Дымоудаление 14 м

Труба коаксиальная Ø80/125 1 м
Всасывание и 

дымоудаление 6 0.4 м 1.0 м
Всасывание 2,6 м

Дымоудаление 2,0 м
Колено коаксиальное  90° 
Ø80/125 Всасывание и 

дымоудаление 7,5 0.5 м 1.3 м
Всасывание 3,3 м 

Дымоудаление 2,5 м
Колено коаксиальное  45° 
Ø80/125 Всасывание и 

дымоудаление 6 0.4 м 1.0 м
Всасывание 2,6 м

Дымоудаление 2,0 м
Труба в комплекте всасывание/
дымоудаление вертикальная 
коаксиальная 
Ø80/125

Всасывание и 
дымоудаление 33 2.0 м 5.5 м

Всасывание 14,3 м

Дымоудаление 11,0 м

Труба всасывание/дымоудаление 
коаксиальная вертикальная
 Ø80/125 

Всасывание и 
дымоудаление 26,5 1.6 м 4.4 м

Всасывание 11,5 м

Дымоудаление 8,8 м
Труба в комплекте всасывание/
дымоудаление горизонтальная 
коаксиальная
 Ø80/125

Всасывание и 
дымоудаление 39 2.3 м 6.5 м

Всасывание 16,9 м

Дымоудаление 13 м

Труба всасывание/дымоудаление 
горизонтальный коаксиальный 
Ø80/125

Всасывание/ 
дымоудаление 34 2.0 м 5.6 м

Всасывание 14,8 м

Дымоудаление 11,3 м
Переходник коаксиальный с 
Ø60/100 на Ø80/125 с коллектором 
конденсата 

Всасывание и 
дымоудаление 13 0.8 м 2.2 м

Всасывание 5,6 м

Дымоудаление 4,3 м

Переходник коаксиальный с 
Ø60/100 на Ø80/125 Всасывание и 

дымоудаление 2 0.1 м 0.3 м
Всасывание 0,8 м

Дымоудаление 0,6 м
Труба Ø80 1 м (с или 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
Труба в комплекте всасывание Ø80 1 м (с 
или без изоляции) Всасывание 5 0.3 м 0.8 м Всасывание 2,2 м

Труба всасывания Ø80 
Труба дымоудаления 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

Колено 90° Ø80 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

Колено 45° Ø80 Всасывание 3 0.2 м 0.5 м Всасывание 1,3 м
Дымоудаление 4 0.2 м 0.6 м Дымоудаление 1,3 м

Адаптер Ø80 
с Ø60/100 на Ø80/80

Всасывание и 
дымоудаление 8,8 0.5 м 1.5 м

Всасывание 3,8 м
Дымоудаление 2,9 м

1.9 ТАБЛИЦЫ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ И 
ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ДЛИН.

ТИП ДЫМОХОДА
Коэффициент 

сопротивления 
(R)

Длина эквивалентная 
в метрах коаксиальной 

трубы  
Ø 60/100

Длина эквивалентная 
в метрах коаксиальной 

трубы Ø 80/125

Длина эквивалентная в 
метрах трубы

Ø 80

Коаксиальная труба Ø60/100 1 м
Всасывание и 

дымоудаление 16,5 1 м 2.8 м
Всасывание 7,1 м

Дымоудаление 5,5 м

Колено коаксиальное  90° 
Ø 60/100 Всасывание/ 

дымоудаление 21  1.3 м 3.5 м
Всасывание 9,1м 

Дымоудаление 7,0 м
Колено коаксиальное  45° 
Ø 60/100 Всасывание и 

дымоудаление 16,5 1 м 2.8 м
Всасывание 7,1 м

Дымоудаление 5,5 м
Труба в комплекте всасывание/
дымоудаление горизонтальная 
коаксиальная 
Ø 60/100

Всасывание и 
дымоудаление 46 2.8 м 7.6 м

Всасывание 20 м

Дымоудаление 15 м

Оголовок всасывание/
дымоудаление горизонтальный 
коаксиальный Ø 60/100

Всасывание и 
дымоудаление 32 1.9 м 5.3 м

Всасывание 14 м

Дымоудаление 10,6 м
Труба всасывание/дымоудаление 
коаксиальная вертикальная
 Ø 60/100

Всасывании 
дымоудаление 41,7 2.5 м 7 м

Всасывание 18 м

Дымоудаление 14 м

Труба коаксиальная Ø80/125 1 м
Всасывание и 

дымоудаление 6 0.4 м 1.0 м
Всасывание 2,6 м

Дымоудаление 2,0 м
Колено коаксиальное  90° 
Ø80/125 Всасывание и 

дымоудаление 7,5 0.5 м 1.3 м
Всасывание 3,3 м 

Дымоудаление 2,5 м
Колено коаксиальное  45° 
Ø80/125 Всасывание и 

дымоудаление 6 0.4 м 1.0 м
Всасывание 2,6 м

Дымоудаление 2,0 м
Труба в комплекте всасывание/
дымоудаление вертикальная 
коаксиальная 
Ø80/125

Всасывание и 
дымоудаление 33 2.0 м 5.5 м

Всасывание 14,3 м

Дымоудаление 11,0 м

Труба всасывание/дымоудаление 
коаксиальная вертикальная
 Ø80/125 

Всасывание и 
дымоудаление 26,5 1.6 м 4.4 м

Всасывание 11,5 м

Дымоудаление 8,8 м
Труба в комплекте всасывание/
дымоудаление горизонтальная 
коаксиальная
 Ø80/125

Всасывание и 
дымоудаление 39 2.3 м 6.5 м

Всасывание 16,9 м

Дымоудаление 13 м

Труба всасывание/дымоудаление 
горизонтальный коаксиальный 
Ø80/125

Всасывание/ 
дымоудаление 34 2.0 м 5.6 м

Всасывание 14,8 м

Дымоудаление 11,3 м
Переходник коаксиальный с 
Ø60/100 на Ø80/125 с коллектором 
конденсата 

Всасывание и 
дымоудаление 13 0.8 м 2.2 м

Всасывание 5,6 м

Дымоудаление 4,3 м

Переходник коаксиальный с 
Ø60/100 на Ø80/125 Всасывание и 

дымоудаление 2 0.1 м 0.3 м
Всасывание 0,8 м

Дымоудаление 0,6 м
Труба Ø80 1 м (с или 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
Труба в комплекте всасывание Ø80 1 м (с 
или без изоляции) Всасывание 5 0.3 м 0.8 м Всасывание 2,2 м

Труба всасывания Ø80 
Труба дымоудаления 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

Колено 90° Ø80 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

Колено 45° Ø80 Всасывание 3 0.2 м 0.5 м Всасывание 1,3 м
Дымоудаление 4 0.2 м 0.6 м Дымоудаление 1,3 м

Адаптер Ø80 
с Ø60/100 на Ø80/80

Всасывание и 
дымоудаление 8,8 0.5 м 1.5 м

Всасывание 3,8 м
Дымоудаление 2,9 м

1.9 ТАБЛИЦЫ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ И 
ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ДЛИН.

ТИП ДЫМОХОДА
Коэффициент 

сопротивления 
(R)

Длина эквивалентная 
в метрах коаксиальной 

трубы  
Ø 60/100

Длина эквивалентная 
в метрах коаксиальной 

трубы Ø 80/125

Длина эквивалентная в 
метрах трубы

Ø 80

Коаксиальная труба Ø60/100 1 м
Всасывание и 

дымоудаление 16,5 1 м 2.8 м
Всасывание 7,1 м

Дымоудаление 5,5 м

Колено коаксиальное  90° 
Ø 60/100 Всасывание/ 

дымоудаление 21  1.3 м 3.5 м
Всасывание 9,1м 

Дымоудаление 7,0 м
Колено коаксиальное  45° 
Ø 60/100 Всасывание и 

дымоудаление 16,5 1 м 2.8 м
Всасывание 7,1 м

Дымоудаление 5,5 м
Труба в комплекте всасывание/
дымоудаление горизонтальная 
коаксиальная 
Ø 60/100

Всасывание и 
дымоудаление 46 2.8 м 7.6 м

Всасывание 20 м

Дымоудаление 15 м

Оголовок всасывание/
дымоудаление горизонтальный 
коаксиальный Ø 60/100

Всасывание и 
дымоудаление 32 1.9 м 5.3 м

Всасывание 14 м

Дымоудаление 10,6 м
Труба всасывание/дымоудаление 
коаксиальная вертикальная
 Ø 60/100

Всасывании 
дымоудаление 41,7 2.5 м 7 м

Всасывание 18 м

Дымоудаление 14 м

Труба коаксиальная Ø80/125 1 м
Всасывание и 

дымоудаление 6 0.4 м 1.0 м
Всасывание 2,6 м

Дымоудаление 2,0 м
Колено коаксиальное  90° 
Ø80/125 Всасывание и 

дымоудаление 7,5 0.5 м 1.3 м
Всасывание 3,3 м 

Дымоудаление 2,5 м
Колено коаксиальное  45° 
Ø80/125 Всасывание и 

дымоудаление 6 0.4 м 1.0 м
Всасывание 2,6 м

Дымоудаление 2,0 м
Труба в комплекте всасывание/
дымоудаление вертикальная 
коаксиальная 
Ø80/125

Всасывание и 
дымоудаление 33 2.0 м 5.5 м

Всасывание 14,3 м

Дымоудаление 11,0 м

Труба всасывание/дымоудаление 
коаксиальная вертикальная
 Ø80/125 

Всасывание и 
дымоудаление 26,5 1.6 м 4.4 м

Всасывание 11,5 м

Дымоудаление 8,8 м
Труба в комплекте всасывание/
дымоудаление горизонтальная 
коаксиальная
 Ø80/125

Всасывание и 
дымоудаление 39 2.3 м 6.5 м

Всасывание 16,9 м

Дымоудаление 13 м

Труба всасывание/дымоудаление 
горизонтальный коаксиальный 
Ø80/125

Всасывание/ 
дымоудаление 34 2.0 м 5.6 м

Всасывание 14,8 м

Дымоудаление 11,3 м
Переходник коаксиальный с 
Ø60/100 на Ø80/125 с коллектором 
конденсата 

Всасывание и 
дымоудаление 13 0.8 м 2.2 м

Всасывание 5,6 м

Дымоудаление 4,3 м

Переходник коаксиальный с 
Ø60/100 на Ø80/125 Всасывание и 

дымоудаление 2 0.1 м 0.3 м
Всасывание 0,8 м

Дымоудаление 0,6 м
Труба Ø80 1 м (с или 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
Труба в комплекте всасывание Ø80 1 м (с 
или без изоляции) Всасывание 5 0.3 м 0.8 м Всасывание 2,2 м

Труба всасывания Ø80 
Труба дымоудаления 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

Колено 90° Ø80 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

Колено 45° Ø80 Всасывание 3 0.2 м 0.5 м Всасывание 1,3 м
Дымоудаление 4 0.2 м 0.6 м Дымоудаление 1,3 м

Адаптер Ø80 
с Ø60/100 на Ø80/80

Всасывание и 
дымоудаление 8,8 0.5 м 1.5 м

Всасывание 3,8 м
Дымоудаление 2,9 м
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1.9 TABELE CU FACTORII DE 
REZISTENȚĂ ȘI LUNGIMILE 
ECHIVALENTE.

TIPUL CONDUCTEI
Factor de
Rezistență

(R)

Lungime  
echivalentă în m de con-

ductă concentrică 
Ø 60/100

Lungime  
echivalentă în m de con-

ductă concentrică 
Ø 80/125

Lungime  
echivalentă  

în m a conductei
Ø 80

Conductă concentrică Ø 60/100 1 m Admisie și
evacuare 16,5 1 m 2,8 m

Admisie 7,1 m

Evacuare 5,5 m
Cot 90° concentric Ø 60/100 Admisie și

evacuare 21 1,3 m 3,5 m
Admisie 9,1 m

Evacuare 7,0 m
Cot 45° concentric Ø 60/100 Admisie și

evacuare 16,5 1 m 2,8 m
Admisie 7,1 m

Evacuare 5,5 m
Terminal complet de admisie-evacuare 
concentric orizontal Ø 60/100 Admisie și

evacuare 46 2,8 m 7,6 m
Admisie 20 m

Evacuare 15 m

Terminal de admisie-evacuare 
concentric orizontal Ø 60/100 Admisie și

evacuare 32 1,9 m 5,3 m
Admisie 14 m

Evacuare 10,6 m
Terminal de admisie-evacuare 
concentric vertical Ø 60/100 Admisie și

Evacuare 41,7 2,5 m 7 m
Admisie 18 m

Evacuare 14

Conductă concentrică Ø 80/125 1m Admisie și
evacuare 6 0,4 m 1,0 m

Admisie 2,6 m

Evacuare 2,0 m
Cot 90° concentric Ø 80/125 Admisie și

evacuare 7,5 0,5 m 1,3 m
Admisie 3,3 m

Evacuare 2,5 m
Cot 45° concentric Ø 80/125 Admisie și

evacuare 6 0,4 m 1,0 m
Admisie 2,6 m

Evacuare 2,0 m
Terminal complet de admisie-evacuare 
concentric vertical Ø 80/125

Admisie și
evacuare 33 2,0 m 5,5 m

Admisie 14,3 m

Evacuare m 11,0

Terminal de admisie-evacuare 
concentric vertical Ø 80/125 Admisie și

evacuare 26,5 1,6 m 4,4 m
Admisie 11,5 m

Evacuare 8,8 m
Terminal complet de admisie-evacuare 
concentric orizontal Ø 80/125 Admisie și 

evacuare 39 2,3 m 6,5 m
Admisie 16,9 m

Evacuare 13 m

Terminal de admisie-evacuare 
concentric orizontal Ø 80/125

Admisie și
evacuare 34 2,0 m 5,6 m

Admisie 14,8 m
Evacuare 11,3 m

Adaptator concentric de la Ø 60/100 
la Ø 80/125 cu captator pentru condensat

Admisie și
evacuare 13 0,8 m 2,2 m

Admisie 5,6 m

Evacuare 4,3m
Adaptator concentric de la  
Ø 60/100 la Ø 80/125

Admisie și
evacuare 2 0,1 m 0,3 m

Admisie 0,8 m
Evacuare 0,6m

Conductă Ø 80 1m (cu sau fără izolație) Admisie 2,3 0,1 m 0,4 m Admisie 1,0 m
Evacuare 3 0,2 m 0,5 m Evacuare 1,0 m

Terminal complet admisie Ø 80 1 m 
(cu sau fără izolație) Admisie 5 0,3 m 0,8 m Admisie 2,2 m

Terminal de admisie Ø 80 
Terminal de evacuare Ø 80

Admisie 3 0,2 m 0,5 m Admisie 1,3 m
evacuare 2,5 0,1 m 0,4 m Evacuare 0,8 m

Cot 90° Ø 80 Admisie 5 0,3 m 0,8 m Admisie 2,2 m
evacuare 6,5 0,4 m 1,1 m Evacuare 2,1 m

Cot 45° Ø 80 Admisie 3 0,2 m 0,5 m Admisie 1,3 m
evacuare 4 0,2 m 0,6 m Evacuare 1,3 m

Desfăcut paralel Ø 80 
de la Ø 60/100 la Ø 80/80

Admisie și
evacuare 8,8 0,5 m 1,5 m

Admisie 3,8 m
Evacuare 2,9m
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TYPE DE CONDUIT
Facteur de
Résistance

(R)

Longueur  
équivalente en m de tuyau 

concentrique 
Ø 60/100

Longueur  
équivalente en m de tuyau 

concentrique 
Ø 80/125

Longueur  
équivalente  

en m de tuyau
Ø 80

Tuyau concentrique Ø 60/100 m 1
Aspiration et

Évacuation 16,5 1 m 2,8 m
Aspiration 7,1 m

Évacuation 5,5 m
Coude 90° concentrique Ø 60/100 Aspiration et

Évacuation 21 1,3 m 3,5 m
Aspiration 9,1 m

Évacuation 7,0 m
Coude 45° concentrique Ø 60/100 Aspiration et

Évacuation 16,5 1 m 2,8 m
Aspiration 7,1 m

Évacuation 5,5 m
Terminal avec aspiration-évacuation 
concentrique horizontal Ø 60/100

Aspiration et
Évacuation 46 2,8 m 7,6 m

Aspiration 20 m

Évacuation 15 m

Terminal d'aspiration-évacuation 
concentrique horizontal Ø 60/100 Aspiration et

Évacuation 32 1,9 m 5,3 m
Aspiration 14 m

Évacuation 10,6 m
Terminal d'aspiration-évacuation 
concentrique vertical Ø 60/100 Aspiration et

Évacuation 41,7 2,5 m 7 m
Aspiration 18 m

Évacuation 14

Tuyau concentrique Ø 80/125 m 1 Aspiration et
Évacuation 6 0,4 m 1,0 m

Aspiration 2,6 m

Évacuation 2,0 m
Coude 90° concentrique Ø 80/125 Aspiration et

Évacuation 7,5 0,5 m 1,3 m
Aspiration 3,3 m

Évacuation 2,5 m
Coude 45° concentrique Ø 80/125 Aspiration et

Évacuation 6 0,4 m 1,0 m
Aspiration 2,6 m

Évacuation 2,0 m
Terminal avec aspiration-évacuation 
concentrique vertical Ø 80/125

Aspiration et
Évacuation 33 2,0 m 5,5 m

Aspiration 14,3 m

Évacuation 11,0 m

Terminal d'aspiration-évacuation 
concentrique vertical Ø 80/125 Aspiration et

Évacuation 26,5 1,6 m 4,4 m
Aspiration 11,5 m

Évacuation 8,8 m
Terminal avec aspiration-évacuation 
concentrique horizontal Ø 80/125 Aspiration et 

Évacuation 39 2,3 m 6,5 m
Aspiration 16,9 m

Évacuation 13 m

Terminal d'aspiration-évacuation 
concentrique horizontal Ø 80/125

Aspiration et
Évacuation 34 2,0 m 5,6 m

Aspiration 14,8 m

Évacuation 11,3 m
Adaptateur concentrique de Ø 60/100 
à 80/125 avec récupération  
de la condensation

Aspiration et
Évacuation 13 0,8 m 2,2 m

Aspiration 5,6 m

Évacuation 4,3 m
Adaptateur concentrique de  
Ø 60/100 à Ø 80/125

Aspiration et
Évacuation 2 0,1 m 0,3 m

Aspiration 0,8 m

Évacuation 0,6 m
Tuyau Ø 80 m 1 (avec ou sans isolation) Aspiration 2,3 0,1 m 0,4 m Aspiration 1,0 m

Évacuation 3 0,2 m 0,5 m Évacuation 1,0 m
Terminal avec aspiration Ø 80 1 m 
(avec ou sans isolation) Aspiration 5 0,3 m 0,8 m Aspiration 2,2 m

Terminal d'aspiration Ø 80 
Terminal d'évacuation Ø 80

Aspiration 3 0,2 m 0,5 m Aspiration 1,3 m
Évacuation 2,5 0,1 m 0,4 m Évacuation 0,8 m

Coude 90° Ø 80 Aspiration 5 0,3 m 0,8 m Aspiration 2,2 m
Évacuation 6,5 0,4 m 1,1 m Évacuation 2,1 m

Coude 45° Ø 80 Aspiration 3 0,2 m 0,5 m Aspiration 1,3 m
Évacuation 4 0,2 m 0,6 m Évacuation 1,3 m

Tuyau double parallèle Ø 80 
de Ø 60/100 à Ø 80/80

Aspiration et
Évacuation 8,8 0,5 m 1,5 m

Aspiration 3,8 m
Évacuation 2,9 m

1.9 TABLEAUX DES FACTEURS DE 
RÉSISTANCE ET LONGUEURS 
ÉQUIVALENTES.
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1.9 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 80/125 Ø m 1 Intake and
Exhaust 6 m 0.4 1.0 m

Intake m 2.6

Exhaust m 2.0
Concentric bend 90° 80/125 Ø 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 1.0 m
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 insu-
lation)

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 m 1 
(with or without insulation) Intake 5 m 0.3 m 0.8 Intake m 2.2

Intake terminal Ø 80 
Exhaust terminal Ø 80

Intake 3 m 0.2 m 0.5 Intake m 1.3
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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جدول عوامل المقاومة واألطوال المكافئة.    9.1

نوع األنبوب
عامل

المقاومة
)R(

 الطول
 المكافئ بالمتر من أنبوب مركزي 

100/Ø 60

 الطول
 المكافئ بالمتر من أنبوب مركزي 

125/Ø 80

 الطول 
 المكافئ 

بالمتر من أنبوب
Ø 80

أنبوب متحد المركز Ø 60/100 واحد متر
شفط و

2.8 م1 متفريغ 16,5
الشفط م 7,1

تصريف م 5,5
100/Ø 60 شفط وكوع 90 درجة متحد المركز

3.5 م1.3 متفريغ 21
الشفط م 9,1

تصريف م 7,0
100/Ø 60 شفط وكوع 45 درجة متحد المركز

2.8 م1 متفريغ 16,5
الشفط م 7,1

تصريف م 5,5
 طرف كامل شفط - تفريغ 

مشترك المركز أفقي قطر 100/60
شفط و

7.6 م2.8 متفريغ 46
الشفط م 20

تصريف م 15

 طرف شفط - تفريغ 
شفط ومشترك المركز أفقي قطر 100/60

5.3 م1.9 متفريغ 32
الشفط م 14

تصريف م 10,6
 طرف كامل شفط - تفريغ 

شفط ومشترك المركز عمودي قطر 100/60
7 م2.5 متفريغ 41,7

الشفط م 18

تفريغ 14

شفط وأنبوب متحد المركز Ø 80/125 واحد متر
1.0 م0.4 متفريغ 6

الشفط م 2,6

تصريف م 2,0
125/Ø 80 شفط وكوع 90 درجة متحد المركز

1.3 م0.5 متفريغ 7,5
الشفط م 3,3

تصريف م 2,5
125/Ø 80 شفط وكوع 45 درجة متحد المركز

1.0 م0.4 متفريغ 6
الشفط م 2,6

تصريف م 2,0
 طرف كامل شفط - تفريغ 

مشترك المركز عمودي قطر 80/125
شفط و

5.5 م2.0 متفريغ 33
الشفط م 14,3

تصريف م 11,0

 طرف شفط - تفريغ 
شفط ومشترك المركز عمودي قطر 80/125

4.4 م1.6 متفريغ 26,5
الشفط م 11,5

تصريف م 8,8
 طرف كامل شفط - تفريغ 

 شفط ومشترك المركز أفقي قطر 80/125
6.5 م2.3 متفريغ 39 

الشفط م 16,9

تصريف م 13

 طرف شفط - 
شفط وتفريغ مشترك المركز أفقي قطر 80/125

5.6 م2.0 متفريغ 34
الشفط م 14,8

تصريف م 11,3
Ø 60\100 محول متحد المركز بقطر 
شفط و حتى 80\125 مع وعاء جمع التكثف

2.2 م0.8 متفريغ 13
الشفط م 5,6

تصريف م 4,3
 محول متحد المركز بقطر من

شفط و 60\100 حتى 80\125
0.3 م0.1 متفريغ 2

الشفط م 0,8

تصريف م 0,6
الشفط م 0.41,0 م0.1 مالشفط 2,3أنبوب Ø 80 واحد متر )بعزل أو بدون عزل(

تصريف م 0.51,0 م0.2 متفريغ 3
 طرف كامل شفط قطر 80 مترا 1

الشفط م 0.82,2 م0.3 مالشفط 5 )مع أو بدون  عزل(

 طرف شفط قطر 80
 طرف تفريغ قطر 80

الشفط م 0.51,3 م0.2 مالشفط 3
تصريف م 0.40,8 م0.1 متفريغ 2,5

Ø 80 الشفط م 0.82,2 م0.3 مالشفط 5كوع 90 درجة
تصريف م 1.12,1 م0.4 متفريغ 6,5

Ø 80 الشفط م 0.51,3 م0.2 مالشفط 3كوع 45 درجة
تصريف م 0.61,3 م0.2 متفريغ 4

 تقسيم متوازي قطر 80 
من قطر 100/60 إلى قطر 80/ 80

شفط و
1.5 م0.5 متفريغ 8,8

الشفط م 3,8
تصريف م 2,9
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Комплект кришок містить:
1 шт. Термоформована кришка
1 шт. Щільна стопорна пластина
1 шт. Ущільнення
1 шт. Хомут для стискування 

прокладки

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

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

газів Ø 80
1 шт. Кільцева прокладка

Максима льне подовження вивідної 
труби. Вивідна труба (як вертикальна, так 
і горизонтальна) може бути подовжена 
максимум до12 м лінійних використовуючи 
ізольовані труби (Мал. 1-25). Щоб запобігти 
проблемі утворення конденсату димових 
газів внаслідок їх охолодження через стінку, 
необхідно обмежити довжину звичайного 
трубопроводу впуску Ø 80 (без ізоляції) лише 
5 метрами (Мал. 1-22).

1.10 ВСТАНОВЛЕННЯ КОМПЛЕКТУ 
ПОКРИТТЯ.

• Конфігурація типу B з відкритою камерою 
та примусовою тягою.

За допомогою спеціального комплекту 
кришок можна здійснювати безпосередній 
забір повітря (Мал. 1-8) та відведення димових 
газів через окремий одинарний димохід або 
безпосередньо назовні. Котельний агрегат з 
такою конфігурацією виходить з заводу вже 
за класом типу “B22”.
У цій конфігурації:
- всмокт ування повітря відбувається 

б е з п о с е р е д н ь о  з  с е р е д о в и щ а ,  д е 
встановлюється прилад;

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

Слід дотримуватися всіх чинних технічних 
норм.

• Монтажний комплект кришок (Мал. 1-9). 
Зняти з бокових отворів, по відношенню до 
центрального, дві пробки і ущільнювачі. 
Встановити фланець Ø 80 виводу на 
внутрішній центральний отвір котла, 
вставити ущільнювач та затягну ти 
гвинтами, що надаються в комплекті. 
Встановіть верхню кришку, закріпіть її 
4 гвинтами, що надаються в комплекті, 
підклавши відповідні прокладки. Вставте 
коліно 90° Ø 80 штировим кінцем (гладким) 
в гніздовий кінець (з ущільнювальним 
кільцем) фланцю Ø 80 до упору, надіньте 
прокладку вздовж коліна, закріпіть її за 
допомогою листової пластини та затягніть 
за допомогою хомутика, що надається 
в комплекті; вважайте, щоб всі 4 язичка 
прокладки були закріплені. Вставте трубу 
відведення штировим кінцем (гладким) 
в гніздовий кінець коліна 90° Ø 80, 
переконайтеся, що відповідна кільцева 
прокладка вже вставлена всередину. Таким 
чином отримаємо ущільнення і p`єднання 
елементів комплекту.
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Комплект кришок містить:
1 шт. Термоформована кришка
1 шт. Щільна стопорна пластина
1 шт. Ущільнення
1 шт. Хомут для стискування 

прокладки

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

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

газів Ø 80
1 шт. Кільцева прокладка

Максима льне подовження вивідної 
труби. Вивідна труба (як вертикальна, так 
і горизонтальна) може бути подовжена 
максимум до12 м лінійних використовуючи 
ізольовані труби (Мал. 1-25). Щоб запобігти 
проблемі утворення конденсату димових 
газів внаслідок їх охолодження через стінку, 
необхідно обмежити довжину звичайного 
трубопроводу впуску Ø 80 (без ізоляції) лише 
5 метрами (Мал. 1-22).

1.10 ВСТАНОВЛЕННЯ КОМПЛЕКТУ 
ПОКРИТТЯ.

• Конфігурація типу B з відкритою камерою 
та примусовою тягою.

За допомогою спеціального комплекту 
кришок можна здійснювати безпосередній 
забір повітря (Мал. 1-8) та відведення димових 
газів через окремий одинарний димохід або 
безпосередньо назовні. Котельний агрегат з 
такою конфігурацією виходить з заводу вже 
за класом типу “B22”.
У цій конфігурації:
- всмокт ування повітря відбувається 

б е з п о с е р е д н ь о  з  с е р е д о в и щ а ,  д е 
встановлюється прилад;

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

Слід дотримуватися всіх чинних технічних 
норм.

• Монтажний комплект кришок (Мал. 1-9). 
Зняти з бокових отворів, по відношенню до 
центрального, дві пробки і ущільнювачі. 
Встановити фланець Ø 80 виводу на 
внутрішній центральний отвір котла, 
вставити ущільнювач та затягну ти 
гвинтами, що надаються в комплекті. 
Встановіть верхню кришку, закріпіть її 
4 гвинтами, що надаються в комплекті, 
підклавши відповідні прокладки. Вставте 
коліно 90° Ø 80 штировим кінцем (гладким) 
в гніздовий кінець (з ущільнювальним 
кільцем) фланцю Ø 80 до упору, надіньте 
прокладку вздовж коліна, закріпіть її за 
допомогою листової пластини та затягніть 
за допомогою хомутика, що надається 
в комплекті; вважайте, щоб всі 4 язичка 
прокладки були закріплені. Вставте трубу 
відведення штировим кінцем (гладким) 
в гніздовий кінець коліна 90° Ø 80, 
переконайтеся, що відповідна кільцева 
прокладка вже вставлена всередину. Таким 
чином отримаємо ущільнення і p`єднання 
елементів комплекту.
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1.10 INSTALACIJA KOMPLETA ZA 
POKRIVANJE.

• Konfiguracija tipa B sa otvorenom komorom 
i prinudnim odvođenjem.

Korišćenjem prikladnog kompleta za pokrivanje 
se može obaviti usis direktnog vazduha (Sl. 1-8) 
i odvod dima u pojedinačni kamin ili direktno 
napolje. Kotao u ovoj konfiguraciji se klasifikuje 
kao tip B22.
U ovoj konfiguraciji:
- usis vazduha se obavlja direktno iz prostora u 

kojem je instaliran uređaj;
- odvod dima se mora povezati na sopstveni 

pojedinačni kamin ili provesti direktno napolje.
Zato se moraju poštovati tehnički propisi na 
snazi.

• Montaža kompleta za pokrivanje (Sl. 1-9). 
Skinite iz bočnih otvora u odnosu na onaj cen-
tralni dva čepa i postojeće zaptivače. Postavite 
prirubnicu Ø 80 za drenažu na najunutrašnjiji 
otvor kotla na način da postavite zaptivač koji 
postoji u kompletu i stegnite šrafovima kojima 
ste opremljeni. Postavite gornji pokrov na način 
da ga pričvrstite sa 4 vijka koji postoje u kom-
pletu i stavite odgovarajuće zaptivače. Ubacite 
koleno 90° Ø 80 sa muške strane (glatke), u 
žensku stranu (sa zaptivačem u obliku usne) 
prirubnice Ø 80 sve do kraja, uvucite zaptivač 
na način da klizi po kolenu, pričvrstite sa lime-
nom pločicom i stegnite uz pomoć obujmice 
koju imate u kompletu na način da blokirate 
4 jezička zaptivača. Ubacite cev za odvod sa 
muške strane (glatke) u žensku stranu kolena 
90° Ø 80, uverite se da ste ubacili odgovarajući 
podizač, na taj ćete način postići nepropusnost 
i spajanje elemenata od kojih se sastoji ovaj 
komplet.

Maksimalne dimenzije cevi na odvod. Cev 
za odvod (bilo vertikalno bilo horizontalno) 
se možeprodužiti sve do maks. 12 metara 
korišćenjem izolovanih cevi(Sl. 1-25). Da bi se 
izbegli problemi kondenzacije dimnih gasova 
izazvane njihovim hlađenjem kroz pregrade cevi, 
morateograničiti dužinu (neizolovanih) cevi za 
odvod Ø 80 na samo 5 metara (Sl. 1-22).

Komplet za pokrivanje uključuje:
Br° 1 Toplotno oblikovani poklopac
Br° 1 Pločicu za blokadu zaptivača
Br° 1 Zaptivač
Br° 1 Stezaljka zaptivača

Komplet terminala uključuje:
Br° 1 Zaptivač
Br° 1 Prirubnicu Ø 80 za odvod
Br° 1 Koleno 90° Ø 80
Br° 1 Cev za odvod Ø 80
Br° 1 Podizač

В комплект защитного кожуха входят:
N° 1 Термоформованный кожух
N° 1 Пластина для крепления сальника
N° 1 Сальник
N° 1 Хомутик, затягивающий сальник

Комплект терминала включает:
N° 1 Сальник
N° 1 Выпускной фланец  Ø 80
N° 1 Колено 90° Ø 80
N° 1 Выпускная труба Ø 80
N° 1 Шайба

Максимальная длина трубы дымохода. 
Труба дымохода (как вертикальная, так и 
горизонтальная) может быть удлинена до 
максимального значения 12 м прямолинейного 
участка при использовании изолированных 
труб (Рис. 1-25). Во избежание проблем 
о бразования конденсата вследс твие 
охлаждения дымов при прохождении 
по трубе необходимо ограничить длину 
выпускной трубы (без изоляции) диаметром 
80 до 5 метров (Рис. 1-22).

1.10 УСТАНОВКА СНАРУЖИ В 
ЧАСТИЧНО ЗАЩИЩЕННОМ 
ПОМЕЩЕНИИ.

• Конфигурация типа B с открытой камерой 
и принудительной тягой.

При использовании специального защитного 
комплекта всасывание воздуха может 
пр оизв одиться  непо ср едс тв енно из 
окружающей среды (Рис. 1-8), а дымовые газы 
могут отводиться через отдельный дымоход 
или непосредственно в атмосферу. Котел в 
такой конфигурации относится к типу B22.
В указанной конфигурации:
- в с а с ы в а н и е  в о з д у х а  п р о и с х о д и т 

непосредственно из помещения, где 
установлен котел;

- система дымоудаления должна быть 
подсоединена к отдельному дымоходу или 
выводиться непосредственно во внешнюю 
атмосферу.

При этом должны соблюдаться действующие 
технические нормы.

• Ус т а н ов к а  з а щ и т н ог о  ко м п л е к т а 
(Рис. 1-9). Снять с боковых отверстий, 
относительно центрального, два колпачка 
и уплотнители. Установить выпускной 
фланец Ø80 на внутреннее отверстие 
котла с использованием входящего в 
комплект  у плотнения,  и  з атян у ть 
винтами из комплекта принадлежностей. 
Установить верхний защитный кожух, 
закрепляя его 4 винтами, поставляемыми 
в комплекте принадлежностей, вставляя 
соответствующие сальники. Вставить 
колено 90° Ø80 гладкой стороной («папа») 
в горловину («мама») фланца Ø80 до 
упора, установить сальник, провести его 
вдоль колена, закрепить его с помощью 
металлической пластинки и затянуть 
с помощью крепёжного хомутика из 
комплекта принадлежностей. При этом 
нужно обратить внимание на то, чтобы были 
закреплены 4 язычка сальника. Вставить 
выпускную трубу гладкой стороной 
(«папа») в горловину («мама») колена 
90° Ø80, убедившись, что установлена 
соответствующая шайба. Таким образом, 
будет достигнута герметичное соединение 
элементов, входящих в состав комплекта.
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IN
ST

A
LA

TO
R

U
TI

LI
ZA

TO
R

TE
H

N
IC

IA
N

Kit-ul de acoperire conține:
Nr. 1 Capac termoformat
Nr. 1 Placă fixare garnitură
Nr. 1 Garnitură
Nr. 1 Colier pentru fixarea garniturii

Kit-ul terminal conține:
Nr. 1 Garnitură
Nr. 1 Flanșă evacuare Ø 80
Nr. 1 Cot 90° Ø 80
Nr. 1 Conductă evacuare Ø 80
Nr. 1 Rozetă

1.10 INSTALARE KIT ACOPERIRE.
• Configurație de tip B cu cameră deschisă și 

tiraj forțat.
Folosind kit-ul adecvat de acoperire, este posibilă 
admisia directă a aerului (Fig. 1-8) și evacuarea 
gazelor de ardere într-un coș simplu sau direct 
în exterior. Centrala în această configurație este 
clasificată ca tip B22.
În această configurație:
- admisia aerului se face direct din mediul în care 

este instalat aparatul;
- evacuarea gazelor de ardere trebuie să se facă 

prin intermediul unui coş individual sau tre-
buie canalizată direct în atmosfera exterioară.

Respectați normele tehnice în vigoare.

• Montarea kit-ului de acoperire (Fig. 1-9). De-
montaţi din orificiile laterale faţă de cel central 
cele două capace şi garniturile corespunzătoare. 
Montaţi flanşa de evacuare Ø80 pe orificiul 
central al centralei, puneţi garnitura prezentă 
în kit şi strângeţi cu ajutorul şuruburilor fur-
nizate. Montați capacul superior fixându-l cu 
ajutorul celor 4 șuruburi prezente în kit după 
ce ați pus și garniturile. Introduceți cotul de 
90° Ø 80 cu capătul tată (neted) în capătul 
mamă (cu garnitură cu umăr) al flanșei Ø 80 și 
împingeți până la capăt; introduceți garnitura 
deplasând-o pe cot, fixați-o cu ajutorul plăcii 
din tablă și strângeți cu brida din kit, fiind 
atenți să fixați cele 4 aripioare ale garniturii. 
Introduceți conducta de evacuare cu capătul 
tată (neted) în capătul mamă al cotului de 90° 
Ø 80 și asigurați-vă că ați introdus în prealabil 
rozeta de etanșare pentru perete, în acest fel se 
va obține etanșeitatea și îmbinarea perfectă a 
elementelor care compun kit-ul.

Lungimea maximă a conductelor de evacuare. 
Conducta de evacuare (atât în vertical cât și în 
orizontal) poate fi prelungită până la o lungime 
de max. 12 m rectilinii folosind conducte izolate 
(Fig. 1-25). Pentru a preveni problemele create 
de condensarea gazelor de ardere în conducta de 
evacuare lungimea conductei normale de evacuare 
cu Ø 80 trebuie să fie de maxim 5 metri (Fig. 1-22).
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1.10 INSTALLATION DU KIT DE 
COUVERTURE.

• Configuration de type B à chambre ouverte 
et tirage forcé.

En utilisant le kit de couverture spécifique, on 
peut effectuer l'aspiration de l'air direct (Fig. 1-8) 
et l'évacuation des fumées en cheminée simple 
ou directement à l'extérieur. Avec cette configu-
ration, la chaudière est classée comme type B22.
Avec cette configuration :
- l'aspiration de l'air se fait directement du lieu 

où est installé l'appareil ;
- l'évacuation des fumées doit être branchée 

à une cheminée ou canalisée directement à 
l'extérieur.

Les normes techniques en vigueur doivent donc 
être respectées.

• Montage du kit couverture (Fig. 1-9). Démon-
ter, par les trous latéraux par rapport à celui du 
centre, les deux bouchons et les joints présents. 
Installer la bride Ø 80 d'évacuation sur le trou 
plus à l'intérieur de la chaudière en interposant 
le joint présent dans le kit et serrer avec les vis 
fournies. Installer la couverture supérieure en la 
fixant avec les 4 vis présentes dans le kit en in-
terposant les joints correspondants. Raccorder 
le coude 90° Ø 80 avec le côté mâle (lisse), sur 
le côté femelle (avec joints à lèvre) de la bride Ø 
80 jusqu'à la butée, enfiler le joint en le faisant 
glisser le long du coude, le fixer avec la plaque 
en tôle et serrer avec le collier présent dans le 
kit en faisant attention à bloquer les 4 languettes 
du joint. Raccorder le tuyau d'évacuation avec 
le côté mâle (lisse) sur le côté femelle du coude 
à 90° Ø 80, en s'assurant d'avoir déjà inséré la 
rosace correspondante, de cette façon on ob-
tiendra l'étanchéité et la jonction des éléments 
qui composent le kit.

Extension maximum du conduit d'évacuation. 
Le conduit d'évacuation (aussi bien vertical 
qu'horizontal) peut être prolongé jusqu'à une 
mesure max de 12 m rectilignes, en utilisant des 
tuyaux isolés (Fig. 1-25). Pour éviter les pro-
blèmes de condensation des fumées, dus à leur 
refroidissement à travers le mur, il est nécessaire 
de limiter la longueur du conduit d'évacuation 
Ø 80 normal (non isolé) à 5 mètres seulement 
(Fig. 1-22).

Le kit couvercle comprend :
N° 1 Couvercle thermoformé
N° 1 Plaque de blocage joint
N° 1 Joint
N° 1 Collier serre-joint

Le kit terminal comprend :
N° 1 Joint
N° 1 Bride Ø 80 d'évacuation
N° 1 Coude 90° Ø 80
N° 1 Tuyau d'évacuation Ø 80
N° 1 Rosace
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The cover kit includes:
N° 1 Heat moulded cover
N° 1 Gasket clamping plate
N° 1 Gasket
N° 1 Gasket clamp

The terminal kit includes:
N° 1 Gasket
N° 1 Exhaust flange Ø 80
N° 1 Bend 90° Ø 80
N° 1 Exhaust pipe Ø 80
N° 1 Wall sealing plate

1.10 COVER KIT INSTALLATION.
• Configuration type B, open chamber and fan 

assisted.
Using the special cover kit one can achieve 
direct air intake (Fig. 1-8) and flue gas exhaust 
in a single chimney or directly outside. In this 
configuration the boiler is classified as type B22.
With this configuration:
- air intake takes place directly from the room 

in which the appliance is installed;
- the flue gas exhaust must be connected to its 

own individual flue or channelled directly into 
the external atmosphere.

The technical regulations in force must be 
respected.
• Cover kit assembly (Fig. 1-9). Remove the 

two plugs and the gaskets present from the two 
lateral holes with respect to the central one. 
Install the Ø 80 outlet flange on the central hole 
of the boiler, taking care to insert the gasket 
supplied with the kit and tighten by means of 
the screws provided. Install the upper cover, 
fixing it using the 4 screws present in the kit, 
positioning the relevant gaskets. Engage the 90° 
Ø 80 bend with the male end (smooth) in the 
female end (with lip seal) of the Ø 80 flange unit 
until it stops. Introduce the gasket, making it 
run along the bend. Fix it using the metal sheet 
plate and tighten by means of the clips present 
in the kit, making sure to block the 4 gasket 
flaps. Fit the male end (smooth) of the exhaust 
terminal into the female end of the bend 90° Ø 
80, making sure that the relevant wall sealing 
plate is already fitted; this will ensure hold and 
joining of the elements making up the kit.

Max. length of exhaust duct. The flue pipe 
(vertical or horizontal) can be extended to a 
max. length of 12 linear metres, using insulated 
pipes (Fig. 1-25). To prevent problems of flue 
gas condensate in the exhaust pipe Ø 80, due to 
flue gas cooling through the wall, the length of 
the pipe (not insulated) must be limited to just 
5 m (Fig. 1-22).
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جدول عوامل المقاومة واألطوال المكافئة.    9.1

نوع األنبوب
عامل

المقاومة
)R(

 الطول
 المكافئ بالمتر من أنبوب مركزي 

100/Ø 60

 الطول
 المكافئ بالمتر من أنبوب مركزي 

125/Ø 80

 الطول 
 المكافئ 

بالمتر من أنبوب
Ø 80

أنبوب متحد المركز Ø 60/100 واحد متر
شفط و

2.8 م1 متفريغ 16,5
الشفط م 7,1

تصريف م 5,5
100/Ø 60 شفط وكوع 90 درجة متحد المركز

3.5 م1.3 متفريغ 21
الشفط م 9,1

تصريف م 7,0
100/Ø 60 شفط وكوع 45 درجة متحد المركز

2.8 م1 متفريغ 16,5
الشفط م 7,1

تصريف م 5,5
 طرف كامل شفط - تفريغ 

مشترك المركز أفقي قطر 100/60
شفط و

7.6 م2.8 متفريغ 46
الشفط م 20

تصريف م 15

 طرف شفط - تفريغ 
شفط ومشترك المركز أفقي قطر 100/60

5.3 م1.9 متفريغ 32
الشفط م 14

تصريف م 10,6
 طرف كامل شفط - تفريغ 

شفط ومشترك المركز عمودي قطر 100/60
7 م2.5 متفريغ 41,7

الشفط م 18

تفريغ 14

شفط وأنبوب متحد المركز Ø 80/125 واحد متر
1.0 م0.4 متفريغ 6

الشفط م 2,6

تصريف م 2,0
125/Ø 80 شفط وكوع 90 درجة متحد المركز

1.3 م0.5 متفريغ 7,5
الشفط م 3,3

تصريف م 2,5
125/Ø 80 شفط وكوع 45 درجة متحد المركز

1.0 م0.4 متفريغ 6
الشفط م 2,6

تصريف م 2,0
 طرف كامل شفط - تفريغ 

مشترك المركز عمودي قطر 80/125
شفط و

5.5 م2.0 متفريغ 33
الشفط م 14,3

تصريف م 11,0

 طرف شفط - تفريغ 
شفط ومشترك المركز عمودي قطر 80/125

4.4 م1.6 متفريغ 26,5
الشفط م 11,5

تصريف م 8,8
 طرف كامل شفط - تفريغ 

 شفط ومشترك المركز أفقي قطر 80/125
6.5 م2.3 متفريغ 39 

الشفط م 16,9

تصريف م 13

 طرف شفط - 
شفط وتفريغ مشترك المركز أفقي قطر 80/125

5.6 م2.0 متفريغ 34
الشفط م 14,8

تصريف م 11,3
Ø 60\100 محول متحد المركز بقطر 
شفط و حتى 80\125 مع وعاء جمع التكثف

2.2 م0.8 متفريغ 13
الشفط م 5,6

تصريف م 4,3
 محول متحد المركز بقطر من

شفط و 60\100 حتى 80\125
0.3 م0.1 متفريغ 2

الشفط م 0,8

تصريف م 0,6
الشفط م 0.41,0 م0.1 مالشفط 2,3أنبوب Ø 80 واحد متر )بعزل أو بدون عزل(

تصريف م 0.51,0 م0.2 متفريغ 3
 طرف كامل شفط قطر 80 مترا 1

الشفط م 0.82,2 م0.3 مالشفط 5 )مع أو بدون  عزل(

 طرف شفط قطر 80
 طرف تفريغ قطر 80

الشفط م 0.51,3 م0.2 مالشفط 3
تصريف م 0.40,8 م0.1 متفريغ 2,5

Ø 80 الشفط م 0.82,2 م0.3 مالشفط 5كوع 90 درجة
تصريف م 1.12,1 م0.4 متفريغ 6,5

Ø 80 الشفط م 0.51,3 م0.2 مالشفط 3كوع 45 درجة
تصريف م 0.61,3 م0.2 متفريغ 4

 تقسيم متوازي قطر 80 
من قطر 100/60 إلى قطر 80/ 80

شفط و
1.5 م0.5 متفريغ 8,8

الشفط م 3,8
تصريف م 2,9
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1-10  تركيب أغطية المجموعة.
•   تهيئة نوع B ذات الغرفة المفتوحة والشفط القسري.

شفط  تنفيذ  الممكن  من  المناسبة،  التغطية  مجموعة  باستخدام 
الهواء مباشرة )الشكل  1-8( وتفريغ أدخنة العادم في مدخنة 
مفردة أو إلى الخارج مباشرة. الغالية في هذا التكوين مصنفة 

.B22 كنوع
مع هذا الضبط:

يتم شفط الهواء مباشرة من الغرفة التي تم تركيب الجهاز   -
فيها؛

يجب ربط أنبوب التخلص من عوادم االحتراق بمدخنة مفردة    -
أو مد وصالته مباشرة إلى الخارج.

يجب هنا احترام كل القواعد الفنية المعمول بها في هذا الشأن.

الغطاءين  بفك  قم   .)9-1 )شكل  األغطية  •  تركيب مجموعة 
الفتحة  وحتى  الجانبية  الفتحات  من  الموجودة  والحشوات 
الخاصة   80 بقطر  التوصيل  شفة  بتركيب  قم  المركزية. 
إدخال  مع  للغالية  الداخلية  الفتحة  على  العوادم  بتصريف 
الحشوة الموجودة في المجموعة وأحِكم الشد بواسطة البراغي 
الممنوحة. قم بتركيب الغطاء العلوي عن طريق تثبيت الـ 4 
براغي الموجودة في المجموعة مع إدخال الحشوات الخاصة. 
الناحية  من  بزاوية   80 قُطر  درجة   90 الكوع  بإدخال  قم 
الحشوات  الناحية األنثى )ذات  الناعم(، في  )الجانب  الذكر 
التي بها حافة( الخاصة بشفة توصيل قُطر 80 حتى الوصول 
بها إلى درجة االلتصاق الكامل، ثم قم بإدخال الحشوة مع 
جعلها موضوعًة على طول الكوع ومع تثبيت هذا الحشوة 
الشد  رباط  باستخدام  والشد  المعدنية  الصفيحة  باستخدام 
والتثبيت الموجود في الطقم مع االنتباه إلى تثبيت النتوءات 
الـ 4 للحشوة. قم بإدخال أنبوب تصريف العوادم من ناحيته 
الذكر )الناعم(، في الناحية األنثى من الكوع نوعية قطر 80 
ذو ال90 درجة مع التأكد من أنه قد تم بالفعل إدخال إطار 
التغطية الدائري الخاص، وبهذا يتم تثبيت و توصيل العناصر 

التي تتكون منها المجموعة.
يمكن  االحتراق.  عوادم  تصريف  ألنبوب  ممكن  طول  أقصى 
تطويل أنبوب التفريغ )سواء في الوضع العمودي أو الوضع 
األفقي( حتى مسافة 12 متراً مستقيماً على التوالي كحد أقصى 
باستخدام أنابيب معزولة )الشكل 1-25(. لتجنب حدوث مشاكل 
في تكثف األدخنة بسبب تبريدها عبر الجدار، يجب أن يكون 
طول أنبوب العادم الطبيعي )غير المعزول( قطر 80 مقصوراً 

على 5 أمتار فقط )الشكل 22-1(.

1-9 1-10

تحتوي مجموعة التغطية على:
غطاء مشكل ومصنع حرارياً عدد  1  

لوحة غلق الحشوة عدد  1  
حشوة عدد  1  

عدد  1  مشبك ومشد ضم وربط الحشوة

تحتوي مجموعة وصلة التمرير على:
حشوة عدد  1  

Ø 80 شفة توصيل عوادم دخانية عدد  1  
كوع Ø80 ـ 90 درجة عدد  1  

Ø80 أنبوب عوادم احتراق عدد  1  
عدد  1  إطار تغطية دائري
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чином всередині і зовні, таким чином, 
забезпечується герметичність і з'єднання 
складових елементів комплекту.

• Подовж у в ач і  д л я  г о ри з он т а л ь н и х 
комплектів Ø 60/100 (Мал. 1-12). Комплект 
цієї конфігурації може бути подовжений 
до макс. розміру. у 3 м по горизонталі, 
враховуючи ґратчастий термінал та 
виключаючи концентричне коліно на виході 
з котла. Ця загальна довжина відповідає 
еквівалентному опору, що дорівнює 100. 
У таких випадках слід замовити відповідні 
подовжувачі.

Примітка: якщо котел встановлено у місці, 
де температура може значно зменшуватися, 
можна застосувати спеціальний комплект 
проти замерзання, який є альтернативою 
стандартному та може встановлюватися 
замість нього.

Гориз он т а льні  комплекти вп уск у - 
випуску Ø80/125. Монтаж комплекту (Мал. 
1-13): встановити коліно з фланцем (2) 
на центральний отвір котла, вставляючи 
ущільнювач (1) та затягуючи гвинтами з 
комплекту. Підключіть адаптер (3) гладким 
кінцем до (2) упору ущільнювального кільця. 
Вставте концентричний вивід Ø 80/125 (4) 
(3) (з ущільнювальним кільцем) до упору, 
переконавшись, що ви вже ввели як слід в 
розетку всередині і зовні , таким чином, ви 
отримаєте ущільнення і з'єднання складових 
елементів  комплекту.

• Подовж у в ач і  д л я  г о ри з он т а л ь н и х 
комплектів Ø 80/125 (Мал. 1-14). Комплект 
цієї конфігурації може бути подовжений  до 
макс. розміру у 7,3 м, враховуючи ґратчастий 
термінал та виключаючи концентричне 
коліно на виході з котла та перехідник Ø 

МАКС.  3000 mm

МАКС.  2985 mm

МАКС.  7300 mm

МАКС.  7195 mm

1.11 ВСТАНОВЛЕННЯ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
КОНЦЕНТРИЧНОГО КОМПЛЕКТУ.

Конфігурація типу С з герметичною 
камерою і примусовою тягою.

Розташування терміналу (відповідно до 
отворів, дверей, сусідніх будівель, проходів 
і т.п.) повинно завжди відповідати нормам 
чинного законодавства.

Цей термінал дозволяє здійснювати забір 
повітря та відведення димових газів 
безпосередньо за межі житла. Горизонтальний 
комплект може бути встановлений з відводом 
назад, вправо або вліво. Для встановлення 
з відводом вперед необхідно скористатися 
патрубком та концентричним стиковим 
коліном, при цьому забезпечити необхідний 
простір для проведення всіх видів контролю, 
передбачених законодавством, перед 
введенням в роботу.

• Зовнішня сітка Термінал забору повітря та 
відведення диму, як Ø 60/100 так і Ø 80/125, 
при правильній установці, перебуває 
за межами будівлі приємним способом. 
Перевірте, щоб зовнішня силіконова 
кільцева прокладка була встановлена 
щільно, як належить, на зовнішній стіні.

Горизонтальні комплект забору-відведення 
Ø60/100. Монтаж комплекту (Мал. 1-11): 
вс тановити вигин з  фланцем (2)  на 
центральний отвір котла, поставивши 
пр ок ла дк у  (1) ,  і  з атягн у ти гвинти, 
присутні в комплекті. Вставити кінець 
концентричної труби Ø 60/100 (3) штировим 
кінцем (гладким) в гніздовий кінець (з 
манжетними ущільнювачами) коліна (2) 
до упору; переконатися, що відповідна 
кільцева прокладка вже вставлена належним 

Комплект містить:
1 шт. - Прокладка (1)
1 шт. - Концентричне коліно Ø 60/100 (2)
 1 шт. - Адаптер Ø 80/125 (3)
1 шт. - Концентричний термінал забору повітря   

 та відведення диму Ø 80/125 (4)
 1 шт. - Внутрішня кільцева прокладка (5)
 1 шт. - Зовнішня кільцева прокладка (6)

Комплект містить:
1 шт. - Прокладка (1)
1 шт. - Концентричне коліно Ø 60/100 (2)
1 шт. - Концентричний термінал забору повітря   

 та відведення диму Ø 60/100 (3)
1 шт. - Внутрішня кільцева прокладка (4)
1 шт. - Зовнішня кільцева прокладка (5)

60/100 у Ø 80/125. Ця загальна довжина 
відповідає еквівалентному опору, що 
дорівнює 100. У таких випадках слід 
замовити відповідні подовжувачі.
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чином всередині і зовні, таким чином, 
забезпечується герметичність і з'єднання 
складових елементів комплекту.

• Подовж у в ач і  д л я  г о ри з он т а л ь н и х 
комплектів Ø 60/100 (Мал. 1-12). Комплект 
цієї конфігурації може бути подовжений 
до макс. розміру. у 3 м по горизонталі, 
враховуючи ґратчастий термінал та 
виключаючи концентричне коліно на виході 
з котла. Ця загальна довжина відповідає 
еквівалентному опору, що дорівнює 100. 
У таких випадках слід замовити відповідні 
подовжувачі.

Примітка: якщо котел встановлено у місці, 
де температура може значно зменшуватися, 
можна застосувати спеціальний комплект 
проти замерзання, який є альтернативою 
стандартному та може встановлюватися 
замість нього.

Гориз он т а льні  комплекти вп уск у - 
випуску Ø80/125. Монтаж комплекту (Мал. 
1-13): встановити коліно з фланцем (2) 
на центральний отвір котла, вставляючи 
ущільнювач (1) та затягуючи гвинтами з 
комплекту. Підключіть адаптер (3) гладким 
кінцем до (2) упору ущільнювального кільця. 
Вставте концентричний вивід Ø 80/125 (4) 
(3) (з ущільнювальним кільцем) до упору, 
переконавшись, що ви вже ввели як слід в 
розетку всередині і зовні , таким чином, ви 
отримаєте ущільнення і з'єднання складових 
елементів  комплекту.

• Подовж у в ач і  д л я  г о ри з он т а л ь н и х 
комплектів Ø 80/125 (Мал. 1-14). Комплект 
цієї конфігурації може бути подовжений  до 
макс. розміру у 7,3 м, враховуючи ґратчастий 
термінал та виключаючи концентричне 
коліно на виході з котла та перехідник Ø 
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1.11 ВСТАНОВЛЕННЯ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
КОНЦЕНТРИЧНОГО КОМПЛЕКТУ.

Конфігурація типу С з герметичною 
камерою і примусовою тягою.

Розташування терміналу (відповідно до 
отворів, дверей, сусідніх будівель, проходів 
і т.п.) повинно завжди відповідати нормам 
чинного законодавства.

Цей термінал дозволяє здійснювати забір 
повітря та відведення димових газів 
безпосередньо за межі житла. Горизонтальний 
комплект може бути встановлений з відводом 
назад, вправо або вліво. Для встановлення 
з відводом вперед необхідно скористатися 
патрубком та концентричним стиковим 
коліном, при цьому забезпечити необхідний 
простір для проведення всіх видів контролю, 
передбачених законодавством, перед 
введенням в роботу.

• Зовнішня сітка Термінал забору повітря та 
відведення диму, як Ø 60/100 так і Ø 80/125, 
при правильній установці, перебуває 
за межами будівлі приємним способом. 
Перевірте, щоб зовнішня силіконова 
кільцева прокладка була встановлена 
щільно, як належить, на зовнішній стіні.

Горизонтальні комплект забору-відведення 
Ø60/100. Монтаж комплекту (Мал. 1-11): 
вс тановити вигин з  фланцем (2)  на 
центральний отвір котла, поставивши 
пр ок ла дк у  (1) ,  і  з атягн у ти гвинти, 
присутні в комплекті. Вставити кінець 
концентричної труби Ø 60/100 (3) штировим 
кінцем (гладким) в гніздовий кінець (з 
манжетними ущільнювачами) коліна (2) 
до упору; переконатися, що відповідна 
кільцева прокладка вже вставлена належним 

Комплект містить:
1 шт. - Прокладка (1)
1 шт. - Концентричне коліно Ø 60/100 (2)
 1 шт. - Адаптер Ø 80/125 (3)
1 шт. - Концентричний термінал забору повітря   

 та відведення диму Ø 80/125 (4)
 1 шт. - Внутрішня кільцева прокладка (5)
 1 шт. - Зовнішня кільцева прокладка (6)

Комплект містить:
1 шт. - Прокладка (1)
1 шт. - Концентричне коліно Ø 60/100 (2)
1 шт. - Концентричний термінал забору повітря   

 та відведення диму Ø 60/100 (3)
1 шт. - Внутрішня кільцева прокладка (4)
1 шт. - Зовнішня кільцева прокладка (5)

60/100 у Ø 80/125. Ця загальна довжина 
відповідає еквівалентному опору, що 
дорівнює 100. У таких випадках слід 
замовити відповідні подовжувачі.
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Komplet uključuje:
Br° 1 - Zaptivač (1)
Br° 1 - Koncentrično koleno Ø 60/100 (2)
Br° 1 - Koncentrični terminal za usis/odvod Ø 60/100 (3)
Br° 1 - Unutrašnji podizač (4)
Br° 1 - Spoljni podizač (5)

Komplet uključuje:
Br° 1 - Zaptivač (1)
Br° 1 - Koncentrično koleno Ø 60/100 (2)
 Br° 1 - Adapter Ø 80/125 (3)
Br° 1 - Koncentrični terminal za usis/odvod Ø 80/125 (4)
 Br° 1 - Unutrašnji podizač (5)
 Br° 1 - Spoljni podizač (6)

1.11 INSTALACIJA HORIZONTALNIH 
KONCENTRIČNIH KOMPLETA.

Konfiguracija tipa C sa zatvorenom komorom 
i prinudnim odvođenjem.

Postavljanje terminala (zavisno od udaljenosti 
od otvora, građevine sa kojima se suočava, 
prohodnim površinama, itd.) uvek mora da se 
obavi u skladu sa važećim propisom.

Ovaj terminal omogućuje usis vazduha i odvod 
dima direktno izvan građevine. Horizontalni 
komplet se može instalirati sa zadnjim, bočnim 
desnim i bočnim levim izlazom. Kada je reč o 
instalaciji sa izlazom napred, morate koristiti 
koncentrično koleno na sklapanje na način da 
se garantuje korisni prostor za obavljanje proba 
propisanih zakonom pri prvom puštanju u rad.

• Spoljna rešetka. Terminal za usis/odvod sa  
Ø 60/100 i sa Ø 80/125, ako se pravilno insta-
lira, na spoljašnjoj strani građevine ima lep 
izgled. Uverite se da spoljni silikonski tampon 
dobro zatvara sve do kraja na spoljašnjem zidu.

Horizontalni komplet za usis - odvod Ø60/100. 
Montaža kompleta (Sl. 1-11): instalirajte koleno 
sa prirubnicom (2) na centralni otvor kotla na 
način da postavite prirubnicu (1) i stegnete 
šrafovima koji postoje u kompletu. Ubacite cev 
koncentrični terminal Ø 60/100 (3) sa muške 
strane (glatke) u žensku stranu (sa zaptivačem u 
obliku usne) kolena (2) sve do kraja, uverite se 
da ste ubacili odgovarajući podizač, na taj ćete 
način postići nepropusnost i spajanje elemenata 
od kojih se sastoji ovaj komplet.

• Produžeci za horizontalni komplet Ø 60/100 
(Sl. 1-12). Komplet se u ovoj konfiguraciji se 
može produžiti sve do maks. 3 m horizon-
talno, uključujući i terminal sa rešetkama i 
isključujući koncentrično koleno na izlazu 
iz kotla. Ta konfiguracija odgovara faktoru 
otpora 100. U tom slučaju potrebno je zatražiti 
prikladne produžetke.

NAPOMENA: ako se kotao instalira u oblastima 
gde temperature mogu biti veoma niske, moguće 
je postaviti specijalni komplet protiv leda koji 
predstavlja alternativu onom standardnom.
Horizontalni komplet za usis - odvod Ø80/125. 
Montaža kompleta (Sl. 1-13): instalirajte koleno 
sa prirubnicom (2) na centralni otvor kotla na 
način da postavite prirubnicu (1) i stegnete 
šrafovima koji postoje u kompletu. Sklopite adap-
ter (3) sa muškom stranom (glatkom) u žensku 
stranu kolena (2) ( sa zaptivačima u obliku usne) 
sve do kraja. Ubacite koncentrični terminal 
Ø 80/125 (4) sa muškom stranom (glatkom) 
u žensku stranu adaptera (3) (sa zaptivačima 
u obliku usne) sve do kraja i uverite se da ste 
već ubacili odgovarajući unutrašnji i spoljašnji 
podizač. Na ovaj način ćete omogućiti nepro-
pusnost i spajanje elemenata od kojih se sastoji 
ovaj komplet.

• Produžeci za horizontalni komplet Ø 80/125 
(Sl. 1-14). Komplet se u ovoj konfiguraciji može 
produžiti sve do maks. 7,3 m,uključujući i ter-
minal sa rešetkama i isključujući koncentrično 
koleno na izlazu iz kotla i adapter Ø 60/100 u 
Ø 80/125. Ta konfiguracija odgovara faktoru 
otpora 100. U tom slučaju potrebno je zatražiti 
prikladne produžetke.

Maks. 3000 mm

Maks. 7300 mm

Maks. 7195 mm

Maks. 2985 mm

• Уд л и н и т ел и  д л я  г о ри з он т а л ь ног о 
комплекта Ø60/100 (Рис. 1-12). Комплект 
для данной конфигурации может быть 
удлинен до максимальной длины 3 м по 
горизонтали, включая оголовок и без учета 
коаксиального колена на выходе из котла. 
Настоящая конфигурация соответствует 
коэффициенту сопротивления, равному 
1 0 0 .  В  э т и х  с л у ч а я х  н е о бх од и м о 
запрашивать специальные удлинители.

Примечание: если котел должен быть 
установлен в зонах, в которых температуры 
могут достигать чрезвычайно низких 
значений, в наличие имеется специальный 
комплект против замерзания, который 
может устанавливаться как альтернатива 
стандартному комплекту.

Горизонтальный комплект воздухозабора/
дымоудаления Ø80/125. Монтажный 
комплект (Рис. 1-13): установить колено 
с фланцем (2) на центральном отверстии 
котла, вставляя сальник (1), и затянуть 
винтами, входящим в комплект. Установить 
переходник (3) гладкой стороной (“папа”) 
в горловину колена (2) (с манжетным 
уплотнением) до упора.  Ус тановить 
коаксиальную трубу Ø80/125 (4) гладкой 
стороной (“папа”) в горловину переходника 
(“мама”) (3) (с манжетным уплотнением) 
до упора. Убедиться, что установлена 
соответствующая внутренняя и внешняя 
шайба. Таким образом, будет достигнуто 
герме тичное соединение элементов, 
входящих в состав комплекта.

1.11 УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
КОАКСИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ.

Конфигурация типа С с закрытой камерой 
и принудительной тягой.

Размещение терминала (в отношении 
расстояния от проемов, от расположенных 
рядом строений и т.д.) должно выполняться 
согласно действующим нормам.

Этот терминал позволяет осуществлять 
всасыв ание возд у х а и отвод дымов 
непосредственно на улицу. Горизонтальный 
комплект может быть установлен с задним, 
правым боковым и левым боковым выходом. 
Для ус тановки с передним выходом 
необходимо использовать патрубок с 
коаксиальным изгибом с муфтой, чтобы 
обеспечивать полезное пространство для 
выполнения требуемых законом испытаний 
при первом вводе в эксплуатацию.

• Внешняя решетка. Вывод воздухозабора/ 
дымоудаления Ø 60/100 и 80/125 при 
правильной установке имеет приятный 
внешний вид с наружной стороны здания. 
Убедитесь, что внешняя силиконовая шайба 
прилегает к наружной стене.

Горизонтальный комплект воздухозабора/
дымоудаления Ø 60/100. Монтажный 
комплект (Рис. 1-11): установить колено 
с фланцем (2) на центральное отверстие 
котла, вставить сальник (1) и завинтить 
входящими в комплект винтами. Вставить 
коаксиальную трубу Ø60/100 (3) гладкой 
стороной («папа») в горловину («мама») 
(с манжетным уплотнением) колена (2) 
до упора; убедиться, что установлена 
соответствующая внутренняя и внешняя 
шайба. Таким образом, будет достигнуто 
герме тичное соединение элементов, 
входящих в состав комплекта.

Комплект включает:
N° 1 - Сальник (1)
N° 1 - Коаксиальное колено Ø 60/100 (2)
 N° 1 - Переходник Ø 80/125 (3)
N° 1 - Коаксиальная труба воздухозабора/

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

Комплект включает:
N° 1 - Сальник (1)
N° 1 - Коаксиальное колено  Ø 60/100 (2)
N° 1 - Коаксиальная труба воздухозабора/

дымоудаления Ø 60/100 (3)
N° 1 - Внутренняя шайба (4)
N° 1 - Внешняя шайба (5)

• Уд л и н и т ел и  д л я  г о ри з он т а л ь ног о 
комплекта Ø80/125 (Рис. 1-14). Комплект 
д л я  д а н ной  конфи г у р а ц и и  може т 
быть удлинен до максимальной длины 
7,3 м, включая оголовок и без учета 
коаксиального колена на выходе из котла и 
переходника с диам. 60/100 на диам. 80/125. 
Настоящая конфигурация соответствует 
коэффициенту сопротивления, равному 
1 0 0 .  В  э т и х  с л у ч а я х  н е о бх од и м о 
запрашивать специальные удлинители.

• Уд л и н и т ел и  д л я  г о ри з он т а л ь ног о 
комплекта Ø60/100 (Рис. 1-12). Комплект 
для данной конфигурации может быть 
удлинен до максимальной длины 3 м по 
горизонтали, включая оголовок и без учета 
коаксиального колена на выходе из котла. 
Настоящая конфигурация соответствует 
коэффициенту сопротивления, равному 
1 0 0 .  В  э т и х  с л у ч а я х  н е о бх од и м о 
запрашивать специальные удлинители.

Примечание: если котел должен быть 
установлен в зонах, в которых температуры 
могут достигать чрезвычайно низких 
значений, в наличие имеется специальный 
комплект против замерзания, который 
может устанавливаться как альтернатива 
стандартному комплекту.

Горизонтальный комплект воздухозабора/
дымоудаления Ø80/125. Монтажный 
комплект (Рис. 1-13): установить колено 
с фланцем (2) на центральном отверстии 
котла, вставляя сальник (1), и затянуть 
винтами, входящим в комплект. Установить 
переходник (3) гладкой стороной (“папа”) 
в горловину колена (2) (с манжетным 
уплотнением) до упора.  Ус тановить 
коаксиальную трубу Ø80/125 (4) гладкой 
стороной (“папа”) в горловину переходника 
(“мама”) (3) (с манжетным уплотнением) 
до упора. Убедиться, что установлена 
соответствующая внутренняя и внешняя 
шайба. Таким образом, будет достигнуто 
герме тичное соединение элементов, 
входящих в состав комплекта.

1.11 УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
КОАКСИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ.

Конфигурация типа С с закрытой камерой 
и принудительной тягой.

Размещение терминала (в отношении 
расстояния от проемов, от расположенных 
рядом строений и т.д.) должно выполняться 
согласно действующим нормам.

Этот терминал позволяет осуществлять 
всасыв ание возд у х а и отвод дымов 
непосредственно на улицу. Горизонтальный 
комплект может быть установлен с задним, 
правым боковым и левым боковым выходом. 
Для ус тановки с передним выходом 
необходимо использовать патрубок с 
коаксиальным изгибом с муфтой, чтобы 
обеспечивать полезное пространство для 
выполнения требуемых законом испытаний 
при первом вводе в эксплуатацию.

• Внешняя решетка. Вывод воздухозабора/ 
дымоудаления Ø 60/100 и 80/125 при 
правильной установке имеет приятный 
внешний вид с наружной стороны здания. 
Убедитесь, что внешняя силиконовая шайба 
прилегает к наружной стене.

Горизонтальный комплект воздухозабора/
дымоудаления Ø 60/100. Монтажный 
комплект (Рис. 1-11): установить колено 
с фланцем (2) на центральное отверстие 
котла, вставить сальник (1) и завинтить 
входящими в комплект винтами. Вставить 
коаксиальную трубу Ø60/100 (3) гладкой 
стороной («папа») в горловину («мама») 
(с манжетным уплотнением) колена (2) 
до упора; убедиться, что установлена 
соответствующая внутренняя и внешняя 
шайба. Таким образом, будет достигнуто 
герме тичное соединение элементов, 
входящих в состав комплекта.

Комплект включает:
N° 1 - Сальник (1)
N° 1 - Коаксиальное колено Ø 60/100 (2)
 N° 1 - Переходник Ø 80/125 (3)
N° 1 - Коаксиальная труба воздухозабора/

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

Комплект включает:
N° 1 - Сальник (1)
N° 1 - Коаксиальное колено  Ø 60/100 (2)
N° 1 - Коаксиальная труба воздухозабора/

дымоудаления Ø 60/100 (3)
N° 1 - Внутренняя шайба (4)
N° 1 - Внешняя шайба (5)

• Уд л и н и т ел и  д л я  г о ри з он т а л ь ног о 
комплекта Ø80/125 (Рис. 1-14). Комплект 
д л я  д а н ной  конфи г у р а ц и и  може т 
быть удлинен до максимальной длины 
7,3 м, включая оголовок и без учета 
коаксиального колена на выходе из котла и 
переходника с диам. 60/100 на диам. 80/125. 
Настоящая конфигурация соответствует 
коэффициенту сопротивления, равному 
1 0 0 .  В  э т и х  с л у ч а я х  н е о бх од и м о 
запрашивать специальные удлинители.

• Уд л и н и т ел и  д л я  г о ри з он т а л ь ног о 
комплекта Ø60/100 (Рис. 1-12). Комплект 
для данной конфигурации может быть 
удлинен до максимальной длины 3 м по 
горизонтали, включая оголовок и без учета 
коаксиального колена на выходе из котла. 
Настоящая конфигурация соответствует 
коэффициенту сопротивления, равному 
1 0 0 .  В  э т и х  с л у ч а я х  н е о бх од и м о 
запрашивать специальные удлинители.

Примечание: если котел должен быть 
установлен в зонах, в которых температуры 
могут достигать чрезвычайно низких 
значений, в наличие имеется специальный 
комплект против замерзания, который 
может устанавливаться как альтернатива 
стандартному комплекту.

Горизонтальный комплект воздухозабора/
дымоудаления Ø80/125. Монтажный 
комплект (Рис. 1-13): установить колено 
с фланцем (2) на центральном отверстии 
котла, вставляя сальник (1), и затянуть 
винтами, входящим в комплект. Установить 
переходник (3) гладкой стороной (“папа”) 
в горловину колена (2) (с манжетным 
уплотнением) до упора.  Ус тановить 
коаксиальную трубу Ø80/125 (4) гладкой 
стороной (“папа”) в горловину переходника 
(“мама”) (3) (с манжетным уплотнением) 
до упора. Убедиться, что установлена 
соответствующая внутренняя и внешняя 
шайба. Таким образом, будет достигнуто 
герме тичное соединение элементов, 
входящих в состав комплекта.

1.11 УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
КОАКСИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ.

Конфигурация типа С с закрытой камерой 
и принудительной тягой.

Размещение терминала (в отношении 
расстояния от проемов, от расположенных 
рядом строений и т.д.) должно выполняться 
согласно действующим нормам.

Этот терминал позволяет осуществлять 
всасыв ание возд у х а и отвод дымов 
непосредственно на улицу. Горизонтальный 
комплект может быть установлен с задним, 
правым боковым и левым боковым выходом. 
Для ус тановки с передним выходом 
необходимо использовать патрубок с 
коаксиальным изгибом с муфтой, чтобы 
обеспечивать полезное пространство для 
выполнения требуемых законом испытаний 
при первом вводе в эксплуатацию.

• Внешняя решетка. Вывод воздухозабора/ 
дымоудаления Ø 60/100 и 80/125 при 
правильной установке имеет приятный 
внешний вид с наружной стороны здания. 
Убедитесь, что внешняя силиконовая шайба 
прилегает к наружной стене.

Горизонтальный комплект воздухозабора/
дымоудаления Ø 60/100. Монтажный 
комплект (Рис. 1-11): установить колено 
с фланцем (2) на центральное отверстие 
котла, вставить сальник (1) и завинтить 
входящими в комплект винтами. Вставить 
коаксиальную трубу Ø60/100 (3) гладкой 
стороной («папа») в горловину («мама») 
(с манжетным уплотнением) колена (2) 
до упора; убедиться, что установлена 
соответствующая внутренняя и внешняя 
шайба. Таким образом, будет достигнуто 
герме тичное соединение элементов, 
входящих в состав комплекта.

Комплект включает:
N° 1 - Сальник (1)
N° 1 - Коаксиальное колено Ø 60/100 (2)
 N° 1 - Переходник Ø 80/125 (3)
N° 1 - Коаксиальная труба воздухозабора/

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

Комплект включает:
N° 1 - Сальник (1)
N° 1 - Коаксиальное колено  Ø 60/100 (2)
N° 1 - Коаксиальная труба воздухозабора/

дымоудаления Ø 60/100 (3)
N° 1 - Внутренняя шайба (4)
N° 1 - Внешняя шайба (5)

• Уд л и н и т ел и  д л я  г о ри з он т а л ь ног о 
комплекта Ø80/125 (Рис. 1-14). Комплект 
д л я  д а н ной  конфи г у р а ц и и  може т 
быть удлинен до максимальной длины 
7,3 м, включая оголовок и без учета 
коаксиального колена на выходе из котла и 
переходника с диам. 60/100 на диам. 80/125. 
Настоящая конфигурация соответствует 
коэффициенту сопротивления, равному 
1 0 0 .  В  э т и х  с л у ч а я х  н е о бх од и м о 
запрашивать специальные удлинители.
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• Prelungitoare pentru kit-ul orizontal cu Ø 
60/100 (Fig. 1-12). Cu ajutorul acestei confi-
gurații, kit-ul orizontal poate fi prelungit până 
la o lungime max. de 3 m orizontal, inclusiv 
terminalul cu grilaj; este exclus cotul concentric 
aflat la ieșirea din centrală. Această configurație 
corespunde unui factor de rezistență egal cu 
100. În acest caz trebuie să solicitați prelungi-
toarele adecvate.

N.B.: dacă centrala este instalată în zone unde se 
pot atinge temperaturi foarte rigide, este disponi-
bil un kit special antiîngheţ care poate fi instalat 
alternativ la cel standard.

Kit-uri orizontale de admisie - evacuare 
Ø80/125. Montarea kit-ului (Fig. 1-13): instalați 
cotul cu flanșă (2) pe orificiul central al centralei 
interpunând garnitura (1) și strângeți cu șuru-
burile prezente în kit. Introduceți adaptatorul 
(3) cu capătul tată (neted) în capătul mamă (cu 
garnitură cu umăr) al cotului (2) și împingeți 
până la capăt. Introduceți terminalul concentric 
Ø 80/125 (4) cu capătul tată (neted) în capătul 
mamă al adaptorului (3) (cu garnituri cu umăr) 
și asigurați-vă că ați introdus în prealabil ro-
zeta internă și externă, în acest fel se va obține 
etanșeitatea și îmbinarea perfectă a elementelor 
care compun kit-ul.

• Prelungitoare pentru kit-ul orizontal cu Ø 
80/125 (Fig. 1-14). Kit-ul cu această configu-
rație poate fi prelungit până la  o  lungime de 
max. 7,3 m, inclusiv terminalul cu grilaj, dar 
exclus cotul concentric la ieșirea din centrală și 
adaptatorul Ø 60/100 la Ø 80/125. Această con-
figurație corespunde unui factor de rezistență 
egal cu 100. În acest caz trebuie să solicitați 
prelungitoarele adecvate.

1.11 INSTALAREA KIT-URILOR 
ORIZONTALE CONCENTRICE.

Configurație de tip C cu cameră etanșă și 
tiraj forțat.

Amplasarea terminalului (în funcție de distanțele 
față de deschizături, clădiri alăturate, pardoseală 
etc.) trebuie realizată conform prevederilor nor-
melor în vigoare.

Cu ajutorul acestui terminal admisia aerului 
necesar combustiei și evacuarea gazelor de ardere 
sunt efectuate direct în exteriorul locuinței. Kit-ul 
orizontal poate fi instalat cu ieșirea în spate, în 
lateral dreapta și în lateral stânga. Pentru insta-
larea cu ieșirea în față trebuie utilizat manșonul 
și un cot concentric cu cuplare pentru a asigura 
spațiul util pentru efectuarea probelor la prima 
punere în funcțiune, prevăzute de legile în 
vigoare.

• Grilaj extern. Terminalul de admisie/evacuare 
atât cu Ø 60/100, cât și cu Ø 80/125, dacă este 
instalat corect are un aspect estetic plăcut în 
afara clădirii. Asigurați-vă că rozeta din silicon 
aflată în exterior este corect fixată pe peretele 
exterior al clădirii.

Kit-uri orizontale de admisie - evacuare 
Ø60/100. Montarea kit-ului (Fig. 1-11): instalați 
cotul cu flanșă (2) pe orificiul central al cen-
tralei interpunând garnitura (1) și strângeți cu 
șuruburile prezente în kit. Introduceți conducta 
terminală concentrică Ø 60/100 (3) cu capătul 
tată (neted) în capătul mamă (cu garnitură cu 
umăr) al cotului (2) și împingeți până la capăt, 
asigurându-vă că ați introdus rozeta internă și 
externă, în acest fel se va obține etanșeitatea și îm-
binarea perfectă a elementelor ce compun kit-ul.

Kit-ul conține:
Nr. 1 - Garnitură (1)
Nr. 1 - Cot concentric Ø 60/100 (2)
 Nr. 1 - Adaptator  

Ø 80/125 (3)
Nr. 1 - Terminal concentric adm./evacuare Ø80/125 (4)
 Nr. 1 - Rozetă internă (5)
 Nr. 1 - Rozetă externă (6)

Kit-ul conține:
Nr. 1 - Garnitură (1)
Nr. 1 - Cot concentric Ø 60/100 (2)
Nr. 1 - Terminal concentric adm./evacuare Ø60/100 (3)
Nr. 1 - Rozetă internă (4)
Nr. 1 - Rozetă externă (5)
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Le Kit comprend :
N° 1 - Joint (1)
N° 1 - Coude concentrique Ø 60/100 (2)
N° 1 - Terminal concentrique asp./évacuation Ø 60/100 (3)
N° 1 - Rosace interne (4)
N° 1 - Rosace externe (5)

Le Kit comprend :
N° 1 - Joint (1)
N° 1 - Coude concentrique Ø 60/100 (2)
 N° 1 - Adaptateur Ø 80/125 (3)
N° 1 - Terminal concentrique asp./évacuation Ø 80/125 (4)
 N° 1 - Rosace interne (5)
 N° 1 - Rosace externe (6)

1.11 INSTALLATION DES KITS 
HORIZONTAUX CONCENTRIQUES.

Configuration de type C à chambre étanche 
et tirage forcé.

Le positionnement du terminal (en fonction des 
distances des ouvertures, des bâtiments voisins, 
du plancher, etc.) doit être effectué conformé-
ment aux normes en vigueur.

Ce terminal permet l'aspiration de l'air et l'éva-
cuation des fumées directement à l'extérieur 
de l'habitation. Il est possible d'installer le kit 
horizontal avec la sortie arrière, latérale droite et 
latérale gauche. Pour l'installation avec la sortie 
antérieure, il est nécessaire d'utiliser le raccord 
et un coude concentrique à branchement de 
manière à garantir l'espace utile pour effectuer 
les essais requis par la législation au moment de 
la première mise en service.

• Grille externe. S'il est correctement installé le 
terminal d'aspiration/évacuation, que ce soit à 
Ø 60/100 ou à Ø 80/125, se présente de manière 
agréable à l'extérieur du bâtiment. S'assurer que 
la rosace de remplissage externe en silicone est 
correctement en butée contre le mur extérieur.

Kit horizontal d'aspiration - évacuation 
Ø60/100. Montage du kit (Fig. 1-11) : installer 
le coude avec bride (2) sur le trou central de la 
chaudière en interposant le joint (1) et serrer avec 
les vis présentes dans le kit. Raccorder le tuyau 
terminal concentrique Ø 60/100 (3) avec le côté 
mâle (lisse) sur le côté femelle (avec joints à lèvre) 
du coude (2) jusqu'à la butée, en s'assurant d'avoir 
déjà inséré la rosace correspondante interne et 
externe, de cette façon on obtiendra l'étanchéité 
et la jonction des éléments qui composent le kit.

• Rallonges pour kit horizontal Ø 60/100 
(Fig. 1-12). Avec cette configuration le kit peut 
être prolongé jusqu'à une mesure max. de 3 m 
horizontaux, y compris le terminal grillagé 
et sans le coude concentrique en sortie de la 
chaudière. Cette configuration correspond à 
un facteur de résistance égal à 100. Dans ce 
cas, il est nécessaire de demander les rallonges 
spécifiques.

N.B. : un kit spécial antigel, pouvant être installé 
comme alternative à celui standard, est disponible 
si la chaudière est installée dans des zones où des 
températures très rigides peuvent être atteintes.
Kit horizontal d'aspiration - évacuation 
Ø80/125. Montage du kit (Fig. 1-13) : installer 
le coude avec bride (2) sur le trou central de la 
chaudière en interposant le joint (1) et serrer avec 
les vis présentes dans le kit. Raccorder l'adapta-
teur (3) avec le côté mâle (lisse) sur le côté femelle 
du coude (2) (avec les joints à lèvre) jusqu'à la 
butée. Raccorder le tuyau terminal concentrique 
Ø 80/125 (4) avec le côté mâle (lisse), sur le côté 
femelle de l'adaptateur (3) (avec les joints à lèvre) 
jusqu'à la butée, en s'assurant d'avoir déjà inséré 
la rosace correspondante interne et externe, de 
cette façon on obtiendra l'étanchéité et la jonction 
des éléments qui composent le kit.

• Rallonges pour kit horizontal Ø 80/125 
(Fig. 1-14). Le kit ayant cette configuration 
peut être prolongé jusqu'à une mesure max. 
de 7,3 m, y compris le terminal grillagé sans le 
coude concentrique à la sortie de la chaudière 
et l'adaptateur Ø 60/100 in Ø 80/125. Cette 
configuration correspond à un facteur de résis-
tance égal à 100. Dans ce cas, il est nécessaire 
de demander les rallonges spécifiques.
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• Extensions for Ø 60/100 horizontal kit 
(Fig. 1-12). The kit with this configuration can 
be extended up to a max. horizontal length of 
3 m including the terminal with grid and ex-
cluding the concentric bend leaving the boiler. 
This configuration corresponds to a resistance 
factor of 100. In this case the special extensions 
must be requested.

Note: when the boiler is installed in areas where 
very cold temperatures can be reached, a special 
anti-freeze kit is available that can be installed as 
an alternative to the standard kit.

Horizontal intake - exhaust kits Ø 80/125. 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 inclu-
ded 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 end 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.

• Extensions for Ø 80/125 horizontal kit 
(Fig. 1-14). The kit with this configuration 
can be extended up to  a maximum length of 
7.3 m, including the terminal with grid and 
excluding the concentric bend leaving the 
boiler and the adapter Ø 60/100 in Ø 80/125. 
This configuration corresponds to a resistance 
factor of 100. In this case the special extensions 
must be requested.

1.11 CONCENTRIC HORIZONTAL KIT 
INSTALLATION.

Type C configuration, sealed chamber and 
fan assisted.

The position of the terminal (in terms of distan-
ces from openings, overlooking buildings, floor, 
etc.) must be in compliance with the regulations 
in force.

This terminal is connected directly to the outside 
of the building for air intake and flue gas exhaust. 
The horizontal kit can be installed with the rear, 
right side, left side or front outlet. For installation 
with frontal outlet, one must use the fixing plate 
and a concentric bend coupling in order to ensure 
sufficient space to carry out the tests required by 
law upon commissioning.

• External grid. Both the Ø 60/100 and Ø 80/125 
intake/exhaust terminal, if properly installed, 
is pleasant to look at on the outside of the buil-
ding. Make sure that the external silicone wall 
sealing plate is properly inserted in the wall.

Horizontal intake - exhaust kit Ø 60/100. Kit 
assembly (Fig. 1-11): install the bend with flange 
(2) onto the central hole of the boiler inserting 
the gasket (1) and tighten using the screws in-
cluded in the kit. Couple the concentric terminal 
pipe Ø 60/100 (3) with the male end (smooth) 
into the female end (with lip seals) of the bend 
(2) up to the stop, making sure that the internal 
and external wall sealing plate have been fitted, 
this will ensure sealing and joining of the kit 
elements.

The kit includes:
N° 1 - Gasket (1)
N° 1 - Concentric bend Ø 60/100 (2)
 N° 1 - Adapter Ø 80/125 (3)
N° 1 - Concentric intake-exhaust terminal 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 - Concentric bend Ø 60/100 (2)
N° 1 - Int./exhaust concentric terminal Ø 60/100 (3)
N° 1 - Internal wall sealing plate (4)
N° 1 - External wall sealing plate (5)
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11.1  تركيب مجموعات أفقية متحدة المركز.
والشفط  المغلقة  االحتراق  ذات غرفة   C فئة  الضبط  عملية 

القسري.
يجب أن يكون وضع المحطة الطرفية )فيما يتعلق بالمسافات 
من الفتحات، والمباني المجاورة، وسطح األرضيات الداخلية، 

وما إلى ذلك( متطابقا مع القوانين السارية.

تسمح هذه المحطة الطرفية بشفط الهواء وتفريغ األدخنة مباشرة 
إلى خارج المنزل. يمكن تثبيت المجموعة األفقية مع المخرج 
بمخرج  للتثبيت  األيمن.  والجانبي  األيسر  والجانبي  الخلفي، 
متحد  توصيل  وكوع  مأخذ  استخدام  الضروري  من  أمامي 
التي  المركز بحيث يضمن مساحة مفيدة إلجراء االختبارات 

يتطلبها القانون عند التشغيل األول.

قُطر  سواء  الشفط/التفريغ،  يوجد طرف  الخارجية.  •  الشبكة 
ًتا بالشكل الصحيح،  100/60 أو قُطر 125/80 إذا كان مثبَّ
في خارج المبنى بشكل أفضل. تحقق من أن إطار التغطية 
الدائري المصنوعة من السيليكون للسدادة الخارجية مالمس 

بالشكل الصحيح للجدار الخارجي.
مجموعة شفط - تفريغ أفقية قطر 100/60 تركيب المجموعة 
)شكل 1-11(: قم بتركيب الكوع مع شفة توصيل )2( على 
قم  ثم  بينهما )1(  الحشوة  للغالية مع وضع  المركزية  الفتحة 
قم  المجموعة.  في  الموجودة  البراغي  باستخدام  الشد  بإحكام 
 )3(100\60 قطر   المركز  متحد  الطرفي  األنبوب  بإدخال 
)ذات  األنثى  الناحية  الناعمة(، في  )الناحية  الذكر  ناحيته  من 
الحشوات التي بها حافة( للكوع )2( حتى إتمام عملية الربط 
والتوصيل الكامل بينهما مع التأكد من أنه قد تم بالفعل إدخال 
إطار التغطية الدائري الداخلي والخارجي الخاص به، وبهذا يتم 

تثبيت ووصل العناصر التي تتكون منها المجموعة.

*  تمديدات للمجموعة األفقية قطر 100/60 )الشكل 12-1(. 
يمكن توسيع المجموعة التي تحتوي على هذا التكوين حتى 
قياس 3 أمتار أفقياً كحد أقصى، بما في ذلك طرف الشبكة، 
هذا  الغالية.  من  يخرج  الذي  المركز  متحد  كوع  باستثناء 
هذه  في   .100 يساوي  مقاومة  عامل  مع  يتوافق  التشكيل 
التطويل  استخدام وصالت  الضروري  الحاالت يصبح من 

المناسبة.

مالحظة هامة: في حاالت تركيب الغالية في أماكن تنخفض 
فيها درجة الحرارة كثيًرا، هناك طقم ضد الجليد متاح يمكن 

تركيبه بدالً من الطقم العادي.
مجموعة شفط - تفريغ أفقية قطر 80/125. تركيب المجموعة 
)شكل 1-13(:  قم بتركيب الكوع مع شفة توصيل )2( على 
قم  ثم   )1( بينهما  الحشوة  وضع  مع  للغالية  الوسطى  الفتحة 
قم  المجموعة.  في  الموجودة  البراغي  باستخدام  الشد  بإحكام 
بإدخال وتثبيت المحول )3( من الناحية الذكر )الناحية الناعمة( 
ذات  الحشوات  استخدام  )مع   )2( للكوع  األنثى  الناحية  في 
الحافة( حتى إتمام عملية التوصيل والربط بشكل تام. قم بإدخال 
وصلة التمرير المتحدة المركز Ø 80\125ـ )4( من ناحيته 
الذكر )الناحية الناعمة(، في الناحية األنثى للمحول )3( )ذات 
التي بها حافة( حتى إتمام عملية الربط والتوصيل  الحشوات 
الكامل بينهما مع التأكد من أنه قد تم بالفعل إدخال إطار التغطية 
الدائري الداخلي والخارجي الخاص به، وبهذا يتم تثبيت ووصل 

العناصر التي تتكون منها المجموعة.

وصالت مطولة للمجموعة األفقية Ø80/125 )شكل 14-1(.   •
يمكن توسيع المجموعة التي تحتوي على هذا التكوين حتى 
قياس 7,3  أمتار كحد أقصى، بما في ذلك طرف الشبكة، 
باستثناء كوع متحد المركز الذي يخرج من الغالية والمحول 
قطر 100/60 في قطر 125/80. هذا التشكيل يتوافق مع 
من  يصبح  الحاالت  هذه  في   .100 يساوي  مقاومة  عامل 

الضروري استخدام وصالت التطويل المناسبة.
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يحتوي الطقم على:
حشوة )1( ـ   عدد 1  

كوع توصيل متحد المركز قطر 60\100 ـ)2( ـ   عدد 1  
طرف متحد المركز للشفط ـ التصريف قُطر 60\100   ـ   عدد 1  

)3(
إطار تغطية دائري داخلي )4( ـ   عدد 1  

عدد  1 -إطار تغطية دائري خارجي )5(

يحتوي الطقم على:
حشوة )1( ـ   عدد 1  

كوع توصيل متحد المركز قطر 60\100 ـ)2( ـ   عدد 1  
-  محول قطر 125/80 )3(  عدد 1 

طرف متحد المركز شفط ـ تفريغ قُطر 80\125  )4( عدد 1  ـ  
 عدد 1  ـ  إطار تغطية دائري داخلي )5(
إطار تغطية دائري خارجي )6(  -  عدد 1 

الحد األقصى 3000 مم

الحد األقصى 7300 مم

الحد األقصى 7195 مم

الحد األقصى 2985 مم
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прокладку (1) круглими виступами донизу, 
у бік фланцю котла, і затягніть гвинтами, 
що надаються в комплекті.  Встановлення 
фіктивної алюмінієвої плитки: замінити 
черепицю алюмінієвим листом (4), придайте 
йому таку форму, щоб забезпечити стікання 
дощової води. Зафіксуйте на алюмінієвій 
плитки нерухому оболонку (5) і вставте трубу 
забору повітря/відведення диму (7). Вставити 
концентричний термінал Ø 80/125 штировим 
кінцем (6) (гладкий) в гніздовий кінець 
адаптера (1) (з ущільнювальним кільцем) 
до упору, попередньо переконавшись, 
переконавшись, що відповідна кільцева 
прокладка вже вставлена (3). Таким чином 
забезпечується ущільнення і з”єднання 
елементів комплекту.

• Подовжувачі для вертикальних комплектів 
Ø 80/125 (Мал. 1-18). Комплект цієї 
конфігурації може бути подовжений до 
макс. розміру у 12,2 м, включаючи термінал. 
Враховуючи додаткові складові частини, 
необхідно відняти відповідну довжину від 
максимально дозволеної довжини. У такому 
випадку слід замовити відповідні сполучні 
подовжувачі.

так його сформувати, щоб забезпечити відтік 
дощової води. Зафіксувати на алюмінієвій 
плитці нерухому напівоболонку (7) і 
вставити трубу впуску/випуску (6). Вставте 
концентричний вивід Ø 80/125 чоловічим 
кінцем (гладким) (6) у жіночий кінець 
адаптера (3) (з ущільнювальним кільцем) до 
упору, переконавшись, що ви вже увійшли 
в розетку (4), Таким чином ви отримаєте 
ущільнення і приєднання елементів, які 
входять в комплект.

• Подовжувачі для вертикальних комплектів 
Ø 60/100 (Мал. 1-16). Комплект цієї 
конфігурації може бути подовжений до 
максимальної довжини 4,7 м по прямій 
вертикальній лінії, враховуючи термінал. 
Ця конфігурація відповідає коефіцієнту 
опору, що дорівнює 100. В такому випадку 
слід замовити відповідні  сполучні 
подовжувачі.

Вертикальний комплект з алюмінієвої 
плитки Ø 80/125. Монтаж комплекту 
(Мал. 1-17): для монтажу комплекту Ø 
80/125 слід скористатися фланцевим 
комплектом-адаптером, щоб встановити 
систему відведення димових газів Ø 80/125. 
Встановіть фланцевий адаптер (2) на 
центральний отвір котла, поставивши 

1.12 ВСТАНОВЛЕННЯ 
ВЕРТИКАЛЬНОГО 
КОНЦЕНТРИЧНОГО КОМПЛЕКТУ.

Конфігурація типу С з герметичною 
камерою і примусовою тягою.

Комплект вертикальних концентричних 
труб забору повітря та відведення диму 
Цей термінал забезпечує забір повітря та 
відведення димових газів безпосередньо за 
межі житла у вертикальному напрямку.

Примітка:  вертикальний комплект з 
алюмінієвої плитки може бути встановлений 
на терасах і дахах з максимальним градієнтом 
45% (прибл. 25°), також необхідно завжди 
зберігати відстань між кінцевою кришкою і 
напівоболонкою (374 мм).

Вертикальний комплект з алюмінієвої 
плитки Ø 60/100. Для використання даного 
комплекту необхідно застосувати комплект 
фланцевого патрубка 60/100 (продається 
окр емо) .  Мон т аж комп лек т у  (Ма л . 
1-15):встановіть концентричний фланець 
(2) на центральний отвір котла, поставивши 
прокладку (1), і затягніть гвинти, присутні в 
комплекті. Підключіть адаптер (3): гладкий 
кінець - в кінець концентричного фланця 
(2). Укладка фіктивної плитки з алюмінію. 
Замініть плитку алюмінієвим листом (5) і 

Комплект містить:
1 шт. - Прокладка (1)
1 шт.- Концентричний гніздовий фланець (2)
 1 шт. - Адаптер  

Ø 80/125 (3)
1 шт.- Концентрична труба забору/

відведення Ø 80/125 (4)
1 шт. - Кільцева прокладка (5)
1 шт. - Алюмінієва плитки (6)
1 шт. - Півоболонка вбудована (7)
1 шт. - Знімна оболонка (8)

Комплект патрубку містить:
1 шт. - Прокладка (1)
1 шт. - Концентричний гніздовий  

 фланець (2)

Вертикальний комплект містить:
1 шт. - Концентрична труба забору/ 

 відведення Ø 60/100 (3)
1 шт. - Розетка (4)
1 шт. - Алюмінієва плитка (5)
1 шт. - Нерухома оболонка (6)
1 шт. - Знімна оболонка (7)
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прокладку (1) круглими виступами донизу, 
у бік фланцю котла, і затягніть гвинтами, 
що надаються в комплекті.  Встановлення 
фіктивної алюмінієвої плитки: замінити 
черепицю алюмінієвим листом (4), придайте 
йому таку форму, щоб забезпечити стікання 
дощової води. Зафіксуйте на алюмінієвій 
плитки нерухому оболонку (5) і вставте трубу 
забору повітря/відведення диму (7). Вставити 
концентричний термінал Ø 80/125 штировим 
кінцем (6) (гладкий) в гніздовий кінець 
адаптера (1) (з ущільнювальним кільцем) 
до упору, попередньо переконавшись, 
переконавшись, що відповідна кільцева 
прокладка вже вставлена (3). Таким чином 
забезпечується ущільнення і з”єднання 
елементів комплекту.

• Подовжувачі для вертикальних комплектів 
Ø 80/125 (Мал. 1-18). Комплект цієї 
конфігурації може бути подовжений до 
макс. розміру у 12,2 м, включаючи термінал. 
Враховуючи додаткові складові частини, 
необхідно відняти відповідну довжину від 
максимально дозволеної довжини. У такому 
випадку слід замовити відповідні сполучні 
подовжувачі.

так його сформувати, щоб забезпечити відтік 
дощової води. Зафіксувати на алюмінієвій 
плитці нерухому напівоболонку (7) і 
вставити трубу впуску/випуску (6). Вставте 
концентричний вивід Ø 80/125 чоловічим 
кінцем (гладким) (6) у жіночий кінець 
адаптера (3) (з ущільнювальним кільцем) до 
упору, переконавшись, що ви вже увійшли 
в розетку (4), Таким чином ви отримаєте 
ущільнення і приєднання елементів, які 
входять в комплект.

• Подовжувачі для вертикальних комплектів 
Ø 60/100 (Мал. 1-16). Комплект цієї 
конфігурації може бути подовжений до 
максимальної довжини 4,7 м по прямій 
вертикальній лінії, враховуючи термінал. 
Ця конфігурація відповідає коефіцієнту 
опору, що дорівнює 100. В такому випадку 
слід замовити відповідні  сполучні 
подовжувачі.

Вертикальний комплект з алюмінієвої 
плитки Ø 80/125. Монтаж комплекту 
(Мал. 1-17): для монтажу комплекту Ø 
80/125 слід скористатися фланцевим 
комплектом-адаптером, щоб встановити 
систему відведення димових газів Ø 80/125. 
Встановіть фланцевий адаптер (2) на 
центральний отвір котла, поставивши 

1.12 ВСТАНОВЛЕННЯ 
ВЕРТИКАЛЬНОГО 
КОНЦЕНТРИЧНОГО КОМПЛЕКТУ.

Конфігурація типу С з герметичною 
камерою і примусовою тягою.

Комплект вертикальних концентричних 
труб забору повітря та відведення диму 
Цей термінал забезпечує забір повітря та 
відведення димових газів безпосередньо за 
межі житла у вертикальному напрямку.

Примітка:  вертикальний комплект з 
алюмінієвої плитки може бути встановлений 
на терасах і дахах з максимальним градієнтом 
45% (прибл. 25°), також необхідно завжди 
зберігати відстань між кінцевою кришкою і 
напівоболонкою (374 мм).

Вертикальний комплект з алюмінієвої 
плитки Ø 60/100. Для використання даного 
комплекту необхідно застосувати комплект 
фланцевого патрубка 60/100 (продається 
окр емо) .  Мон т аж комп лек т у  (Ма л . 
1-15):встановіть концентричний фланець 
(2) на центральний отвір котла, поставивши 
прокладку (1), і затягніть гвинти, присутні в 
комплекті. Підключіть адаптер (3): гладкий 
кінець - в кінець концентричного фланця 
(2). Укладка фіктивної плитки з алюмінію. 
Замініть плитку алюмінієвим листом (5) і 

Комплект містить:
1 шт. - Прокладка (1)
1 шт.- Концентричний гніздовий фланець (2)
 1 шт. - Адаптер  

Ø 80/125 (3)
1 шт.- Концентрична труба забору/

відведення Ø 80/125 (4)
1 шт. - Кільцева прокладка (5)
1 шт. - Алюмінієва плитки (6)
1 шт. - Півоболонка вбудована (7)
1 шт. - Знімна оболонка (8)

Комплект патрубку містить:
1 шт. - Прокладка (1)
1 шт. - Концентричний гніздовий  

 фланець (2)

Вертикальний комплект містить:
1 шт. - Концентрична труба забору/ 

 відведення Ø 60/100 (3)
1 шт. - Розетка (4)
1 шт. - Алюмінієва плитка (5)
1 шт. - Нерухома оболонка (6)
1 шт. - Знімна оболонка (7)
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Ovaj komplet uključuje:
Br° 1 - Zaptivač (1)
Br° 1 - Koncentričnu žensku prirubnicu (2)

Vertikalni komplet obuhvata:
Br° 1 - Koncentričnu cev za usis/odvod Ø 60/100 (3)
Br° 1 - Podizač (4)
Br° 1 - Aluminijumsku ploču (5)
Br° 1 - Fiksni kosi krov (6)
Br° 1 - Mobilnu poluljusku (7)

Komplet uključuje:
Br° 1 - Zaptivač (1)
Br° 1 - Koncentričnu žensku prirubnicu (2)
 Br° 1 - Adapter Ø 80/125 (3)
Br° 1 - Koncentričnu cev za usis/odvod  

Ø 80/125 (4)
Br° 1 - Podizač (5)
Br° 1 - Aluminijumsku ploču (6)
Br° 1 - Fiksnu poluljusku (7)
Br° 1 - Mobilnu poluljusku (8)

1.12 INSTALACIJA VERTIKALNIH 
KONCENTRIČNIH KOMPLETA.

Konfiguracija tipa C sa zatvorenom komorom 
i prinudnim odvođenjem.

Vertikalni koncentrični komplet za usis i odvod. 
Ovaj terminal omogućuje usis vazduha i odvod 
dima direktno izvan građevine u vertikalnom 
smeru.

NAPOMENA: vertikalni komplet sa alumini-
jumskom pločom omogućuje instalaciju na tera-
sama i na krovovima sa maksimalnim nagibom 
od 45% (oko 25°) a visina između kape terminala 
i poluljuske (374 mm) se mora uvek poštovati.

Vertikalni komplet sa aluminijumskom 
pločom Ø 60/100. 
Da biste mogli koristiti ovaj komplet, potrebno je 
koristiti komplet sa prirubnicom 60/100 (prodaje 
se zasebno). 
Montaža kompleta (Sl. 1-15): instalirajte 
koncentričnu prirubnicu (2) na centralni otvor 
kotla na način da postavite zaptivač (1) i stegnete 
šrafovima koji postoje u kompletu. Sklopite adap-
ter (3) sa muškom stranom (glatkom) u žensku 
stranu koncentrične prirubnice (2). Instalacija 

lažne aluminijumske ploče. Zamenite ploču alu-
minijumskim limom (5) i oblikujte ga na način 
da u njega utiče kišnica. Postavite na ploču od 
aluminijuma fiksnu poluljusku (7) i umetnite cev 
za usis-odvod (6). Sklopite koncentrični terminal 
Ø 80/125 sa muškom stranom (6) (glatkom) u 
žensku stranu adaptera (3) (sa zaptivačima u 
obliku usne) sve do kraja, uverite se da ste već 
umetnuli odgovarajući unutrašnji i spoljašnji 
podizač(4), na taj ćete način postići zaptivenost 
i spajanje elemenata od kojih se sastoji komplet.

• Produžeci za vertikalni komplet Ø 60/100 
(Sl. 1-16). Komplet se u ovoj konfiguraciji može 
produžiti sve do maksimalno 4,7 m pravoli-
nijski uključujući i terminal. Ova konfiguracija 
odgovara faktoru otpora 100. U ovom slučaju 
morate zatražiti prikladne produžne cevi na 
sklapanje.

Vertikalni komplet sa aluminijumskom 
pločom Ø 80/125.
Montaža kompleta (Sl. 1-17): prilikom instalacije 
kompleta Ø 80/125 morate koristiti adapter sa 
prirubnicom da bi se mogao instalirati sistem 
dimovoda Ø 80/125. Instalirajte adapter sa 

prirubnicom (2) na centralni otvor kotla na 
način da uklopite zaptivač (1) i da ga postavite 
sa kružnim isturenjima prema dole u kontaktu sa 
prirubnicom kotla i stegnite vijcima iz kompleta. 
Instalacija lažne aluminijumske pločice: zamenite 
ploču aluminijumskim limom (4) i oblikujte je 
na način da u nju utiče kišnica. Postavite na 
ploču od aluminijuma fiksnu kosi krov (5) i 
umetnite terminal za usis-odvod (7). Sklopite 
koncentrični terminal Ø 80/125 sa muškom stra-
nom (glatkom) u žensku stranu adaptera (1) (sa 
zaptivačima u obliku usne) sve do kraja, uverite se 
da ste već umetnuli podizač (3), na taj ćete način 
postići zaptivenost i spajanje elemenata od kojih 
se sastoji komplet.

• Produžeci za vertikalni komplet Ø 80/125 
(Sl. 1-18). Komplet se u ovoj konfiguraciji može 
produžiti sve do maks. dimenzija od 12,2 m 
uključujući i terminal. Budu li postojale dodat-
ne komponente moraće se oduzeti ekvivalentna 
dužina od maksimalne dozvoljene dimenzije. 
U ovom slučaju morate zatražiti prikladne 
produžne cevi na sklapanje.
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80/125. Установить фланцевый переходник (2) 
на центральное отверстие котла, установить 
сальник (1) таким образом, чтобы круглые 
выступы были направлены вниз до контакта 
с фланцем котла, затянуть входящими в 
комплект винтами. Установка искусственной 
а л ю м и н и е в ой  ч е р е п и ц ы :  з а м е н и т ь 
алюминиевый лист (4) на черепицу, укладывая 
ее таким образом, чтобы обеспечить сток 
дождевой воды. Установить на алюминиевой 
черепице стационарный полущит (5) и ввести 
терминал воздухозабора/дымоудаления 
(7). Вставить коаксиальную трубу Ø80/125 
гладкой стороной («папа») в гнездо «мама» 
переходника (1) (с манжетным уплотнением) 
до упора; убедиться в установке шайбы (3). 
Таким образом достигается соединение 
элементов, входящих в состав комплекта, и 
необходимое уплотнение.

• Удлинители для вертикального комплекта 
Ø80/125 (Рис. 1-18). Комплект для данной 
конфигурации может быть удлинен до 
максимальной длины 12,2 м, включая оголовок. 
При наличии дополнительных элементов 
необходимо вычесть длину, эквивалентную 
максимально допустимому размеру. В этих 
случаях необходимо запрашивать специальные 
стыковые удлинители.

черепицу, укладывая ее таким образом, чтобы 
обеспечить сток дождевой воды. Установить 
на алюминиевой черепице стационарный 
полущит (7) и ввести трубу воздухозабора/
дымоудаления (6). Вставить коаксиальный 
терминал Ø80/125 гладкой стороной (6) 
(«папа») в гнездо «мама» переходника (3) 
(с манжетным уплотнением) до упора; 
убедиться в установке шайбы (4). Таким 
образом достигается соединение элементов, 
входящих в состав комплекта, и необходимое 
уплотнение.

• Удлинители для вертикального комплекта 
Ø60/100 (Рис. 1-16). Комплект для данной 
конфигурации может быть удлинен до 
максимальной длины 4,7 м на прямолинейном 
участке по вертикали, включая терминал. 
Настоящая конфигурация соответствует 
коэффициенту сопротивления 100. В 
этих случаях необходимо запрашивать 
специальные стыковые удлинители.

Вертикальный комплект с алюминиевой 
черепицей Ø 80/125. Установка комплекта 
(Рис. 1-17): для установки комплекта диам. 
80/125 необходимо использовать комплект с 
фланцевым переходником, который позволит 
установить систему дымоудаления диам. 

1.12 УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ 
КОАКСИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ.

Конфигурация типа С с закрытой камерой 
и принудительной тягой.

Вертикальный коаксиальный комплект 
воздухозабора и дымоудаления. Этот комплект 
позволяет осуществлять забор воздуха и вывод 
дымовых газов непосредственно за пределы 
жилого здания в вертикальном направлении.

ПРИМЕЧАНИЕ: вертикальный комплект с 
алюминиевой черепицей позволяет выполнять 
установку на террасах и крышах с максимальным 
уклоном 45% (примерно 25°), при этом должно 
быть всегда соблюдено расстояние между 
верхней крышкой и полущитом (374 мм).

Вертикальный комплект с алюминиевой 
черепицей Ø 60/100. Для использования этого 
комплекта необходимо применять комплект 
патрубка с фланцем 60/100 (поставляется 
отдельно). Монтаж комплекта (Рис. 1-15): 
установить коаксиальный фланец (2) на 
центральном отверстии котла, вставляя сальник 
(1) и затянуть входящими в комплект винтами. 
Вставить переходник (3) гладкой стороной 
(«папа») в гнездо «мама» коаксиального фланца 
(2). Установка искусственной алюминиевой 
черепицы: заменить алюминиевый лист (5) на 

В комплект входят:
N° 1 - Сальник(1)
N° 1 - Фланец коаксиальный типа 

«мама» (2)
 N° 1 - Переходник  

Ø 80/125 (3)
N° 1 - Коаксиальная труба 

воздухозабора/дымоудаления 
Ø 80/125 (4)

N° 1 - Шайба (5)
N° 1 - Черепица из алюминия (6)
N° 1 - Полущит стационарный (7)
N° 1 - Полущит передвижной (8)

В комплект патрубка входят:
N° 1 - Сальник (1)
N° 1 - Фланец коаксиальный типа «мама» (2)

В вертикальный комплект входят:
N° 1 - Коаксиальная труба воздухозабора/

дымоудаления Ø 60/100 (3)
N° 1 - Шайба (4)
N° 1 - Черепица из алюминия (5)
N° 1 - Полущит стационарный (6)
N° 1 - Полущит передвижной (7)
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80/125. Установить фланцевый переходник (2) 
на центральное отверстие котла, установить 
сальник (1) таким образом, чтобы круглые 
выступы были направлены вниз до контакта 
с фланцем котла, затянуть входящими в 
комплект винтами. Установка искусственной 
а л ю м и н и е в ой  ч е р е п и ц ы :  з а м е н и т ь 
алюминиевый лист (4) на черепицу, укладывая 
ее таким образом, чтобы обеспечить сток 
дождевой воды. Установить на алюминиевой 
черепице стационарный полущит (5) и ввести 
терминал воздухозабора/дымоудаления 
(7). Вставить коаксиальную трубу Ø80/125 
гладкой стороной («папа») в гнездо «мама» 
переходника (1) (с манжетным уплотнением) 
до упора; убедиться в установке шайбы (3). 
Таким образом достигается соединение 
элементов, входящих в состав комплекта, и 
необходимое уплотнение.

• Удлинители для вертикального комплекта 
Ø80/125 (Рис. 1-18). Комплект для данной 
конфигурации может быть удлинен до 
максимальной длины 12,2 м, включая оголовок. 
При наличии дополнительных элементов 
необходимо вычесть длину, эквивалентную 
максимально допустимому размеру. В этих 
случаях необходимо запрашивать специальные 
стыковые удлинители.

черепицу, укладывая ее таким образом, чтобы 
обеспечить сток дождевой воды. Установить 
на алюминиевой черепице стационарный 
полущит (7) и ввести трубу воздухозабора/
дымоудаления (6). Вставить коаксиальный 
терминал Ø80/125 гладкой стороной (6) 
(«папа») в гнездо «мама» переходника (3) 
(с манжетным уплотнением) до упора; 
убедиться в установке шайбы (4). Таким 
образом достигается соединение элементов, 
входящих в состав комплекта, и необходимое 
уплотнение.

• Удлинители для вертикального комплекта 
Ø60/100 (Рис. 1-16). Комплект для данной 
конфигурации может быть удлинен до 
максимальной длины 4,7 м на прямолинейном 
участке по вертикали, включая терминал. 
Настоящая конфигурация соответствует 
коэффициенту сопротивления 100. В 
этих случаях необходимо запрашивать 
специальные стыковые удлинители.

Вертикальный комплект с алюминиевой 
черепицей Ø 80/125. Установка комплекта 
(Рис. 1-17): для установки комплекта диам. 
80/125 необходимо использовать комплект с 
фланцевым переходником, который позволит 
установить систему дымоудаления диам. 

1.12 УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ 
КОАКСИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ.

Конфигурация типа С с закрытой камерой 
и принудительной тягой.

Вертикальный коаксиальный комплект 
воздухозабора и дымоудаления. Этот комплект 
позволяет осуществлять забор воздуха и вывод 
дымовых газов непосредственно за пределы 
жилого здания в вертикальном направлении.

ПРИМЕЧАНИЕ: вертикальный комплект с 
алюминиевой черепицей позволяет выполнять 
установку на террасах и крышах с максимальным 
уклоном 45% (примерно 25°), при этом должно 
быть всегда соблюдено расстояние между 
верхней крышкой и полущитом (374 мм).

Вертикальный комплект с алюминиевой 
черепицей Ø 60/100. Для использования этого 
комплекта необходимо применять комплект 
патрубка с фланцем 60/100 (поставляется 
отдельно). Монтаж комплекта (Рис. 1-15): 
установить коаксиальный фланец (2) на 
центральном отверстии котла, вставляя сальник 
(1) и затянуть входящими в комплект винтами. 
Вставить переходник (3) гладкой стороной 
(«папа») в гнездо «мама» коаксиального фланца 
(2). Установка искусственной алюминиевой 
черепицы: заменить алюминиевый лист (5) на 

В комплект входят:
N° 1 - Сальник(1)
N° 1 - Фланец коаксиальный типа 

«мама» (2)
 N° 1 - Переходник  

Ø 80/125 (3)
N° 1 - Коаксиальная труба 

воздухозабора/дымоудаления 
Ø 80/125 (4)

N° 1 - Шайба (5)
N° 1 - Черепица из алюминия (6)
N° 1 - Полущит стационарный (7)
N° 1 - Полущит передвижной (8)

В комплект патрубка входят:
N° 1 - Сальник (1)
N° 1 - Фланец коаксиальный типа «мама» (2)

В вертикальный комплект входят:
N° 1 - Коаксиальная труба воздухозабора/

дымоудаления Ø 60/100 (3)
N° 1 - Шайба (4)
N° 1 - Черепица из алюминия (5)
N° 1 - Полущит стационарный (6)
N° 1 - Полущит передвижной (7)
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80/125. Установить фланцевый переходник (2) 
на центральное отверстие котла, установить 
сальник (1) таким образом, чтобы круглые 
выступы были направлены вниз до контакта 
с фланцем котла, затянуть входящими в 
комплект винтами. Установка искусственной 
а л ю м и н и е в ой  ч е р е п и ц ы :  з а м е н и т ь 
алюминиевый лист (4) на черепицу, укладывая 
ее таким образом, чтобы обеспечить сток 
дождевой воды. Установить на алюминиевой 
черепице стационарный полущит (5) и ввести 
терминал воздухозабора/дымоудаления 
(7). Вставить коаксиальную трубу Ø80/125 
гладкой стороной («папа») в гнездо «мама» 
переходника (1) (с манжетным уплотнением) 
до упора; убедиться в установке шайбы (3). 
Таким образом достигается соединение 
элементов, входящих в состав комплекта, и 
необходимое уплотнение.

• Удлинители для вертикального комплекта 
Ø80/125 (Рис. 1-18). Комплект для данной 
конфигурации может быть удлинен до 
максимальной длины 12,2 м, включая оголовок. 
При наличии дополнительных элементов 
необходимо вычесть длину, эквивалентную 
максимально допустимому размеру. В этих 
случаях необходимо запрашивать специальные 
стыковые удлинители.

черепицу, укладывая ее таким образом, чтобы 
обеспечить сток дождевой воды. Установить 
на алюминиевой черепице стационарный 
полущит (7) и ввести трубу воздухозабора/
дымоудаления (6). Вставить коаксиальный 
терминал Ø80/125 гладкой стороной (6) 
(«папа») в гнездо «мама» переходника (3) 
(с манжетным уплотнением) до упора; 
убедиться в установке шайбы (4). Таким 
образом достигается соединение элементов, 
входящих в состав комплекта, и необходимое 
уплотнение.

• Удлинители для вертикального комплекта 
Ø60/100 (Рис. 1-16). Комплект для данной 
конфигурации может быть удлинен до 
максимальной длины 4,7 м на прямолинейном 
участке по вертикали, включая терминал. 
Настоящая конфигурация соответствует 
коэффициенту сопротивления 100. В 
этих случаях необходимо запрашивать 
специальные стыковые удлинители.

Вертикальный комплект с алюминиевой 
черепицей Ø 80/125. Установка комплекта 
(Рис. 1-17): для установки комплекта диам. 
80/125 необходимо использовать комплект с 
фланцевым переходником, который позволит 
установить систему дымоудаления диам. 

1.12 УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ 
КОАКСИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ.

Конфигурация типа С с закрытой камерой 
и принудительной тягой.

Вертикальный коаксиальный комплект 
воздухозабора и дымоудаления. Этот комплект 
позволяет осуществлять забор воздуха и вывод 
дымовых газов непосредственно за пределы 
жилого здания в вертикальном направлении.

ПРИМЕЧАНИЕ: вертикальный комплект с 
алюминиевой черепицей позволяет выполнять 
установку на террасах и крышах с максимальным 
уклоном 45% (примерно 25°), при этом должно 
быть всегда соблюдено расстояние между 
верхней крышкой и полущитом (374 мм).

Вертикальный комплект с алюминиевой 
черепицей Ø 60/100. Для использования этого 
комплекта необходимо применять комплект 
патрубка с фланцем 60/100 (поставляется 
отдельно). Монтаж комплекта (Рис. 1-15): 
установить коаксиальный фланец (2) на 
центральном отверстии котла, вставляя сальник 
(1) и затянуть входящими в комплект винтами. 
Вставить переходник (3) гладкой стороной 
(«папа») в гнездо «мама» коаксиального фланца 
(2). Установка искусственной алюминиевой 
черепицы: заменить алюминиевый лист (5) на 

В комплект входят:
N° 1 - Сальник(1)
N° 1 - Фланец коаксиальный типа 

«мама» (2)
 N° 1 - Переходник  

Ø 80/125 (3)
N° 1 - Коаксиальная труба 

воздухозабора/дымоудаления 
Ø 80/125 (4)

N° 1 - Шайба (5)
N° 1 - Черепица из алюминия (6)
N° 1 - Полущит стационарный (7)
N° 1 - Полущит передвижной (8)

В комплект патрубка входят:
N° 1 - Сальник (1)
N° 1 - Фланец коаксиальный типа «мама» (2)

В вертикальный комплект входят:
N° 1 - Коаксиальная труба воздухозабора/

дымоудаления Ø 60/100 (3)
N° 1 - Шайба (4)
N° 1 - Черепица из алюминия (5)
N° 1 - Полущит стационарный (6)
N° 1 - Полущит передвижной (7)
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kit. Montarea țiglei false din aluminiu: înlocuiți 
țiglele cu placa din aluminiu (4), așezând-o 
astfel încât apa de ploaie să se poată scurge fără 
obstacole. Poziționați pe țigla din aluminiu 
dispozitivul semiconcav fix (5) și introduceți 
conducta de admisie – evacuare (7). Introduceți 
terminalul concentric Ø80/125 cu capătul tată 
(neted) în capătul mamă al adaptatorului (1) (cu 
garnituri cu umăr) și împingeți până la capăt, 
asigurându-vă că ați introdus rozeta (3); în acest 
fel se va obține etanșeitatea și îmbinarea perfectă 
a elementelor ce compun kit-ul.

• Prelungitoare pentru kit-ul vertical Ø 80/125 
(Fig. 1-18). Kit-ul cu această configurație poate 
fi prelungit până la o lungime max. de 12,2 
m inclusiv terminalul. În cazul în care sunt 
prezente componente suplimentare, trebuie 
să scădeți lungimea echivalentă din lungimea 
maximă admisă. În acest caz trebuie să solicitați 
prelungitoarele prin cuplare adecvate.

scurge fără obstacole. Poziționați pe țigla din 
aluminiu dispozitivul semiconcav fix (7) și intro-
duceți conducta de admisie – evacuare (6). Intro-
duceți terminalul concentric Ø80/125 cu capătul 
tată (6) (neted) în capătul mamă al adaptatorului 
(3) (cu garnituri cu umăr) și împingeți până la 
capăt, asigurându-vă că ați introdus rozeta (4); 
în acest fel se va obține etanșeitatea și îmbinarea 
perfectă a elementelor ce compun kit-ul.

• Prelungitoare pentru kit-ul vertical Ø 60/100 
(Fig. 1-16). Kit-ul vertical cu această confi-
gurație poate fi prelungit până la maxim de 
4,7 m rectilinii verticali, inclusiv terminalul. 
Această configurație corespunde unui factor 
de rezistență egal cu 100. În acest caz trebuie să 
solicitați prelungitoarele prin cuplare adecvate.

Kit vertical cu țiglă din aluminiu Ø 80/125. 
Montarea kit-ului (Fig. 1-17): pentru instalarea 
kit-ului Ø 80/125 trebuie să utilizați kit-ul 
adaptator cu flanșă pentru a putea monta apoi 
sistemul de evacuare a gazelor de ardere Ø 
80/125. Instalați adaptorul cu flanșă (2) pe orifi-
ciul central al centralei, așezați garnitura (1) cu 
proeminențele circulare în jos în contact cu flanșa 
centralei și strângeți-o cu șuruburile prezente în 

1.12 INSTALAREA KIT-URILOR 
VERTICALE CONCENTRICE.

Configurație de tip C cu cameră etanșă și 
tiraj forțat.

Kit vertical concentric de admisie și evacuare. 
Cu ajutorul acestui terminal admisia aerului 
necesar combustiei și evacuarea gazelor de ardere 
sunt efectuate direct în exteriorul locuinței, în 
sens vertical.

N.B.: kit-ul vertical cu țiglă din aluminiu permite 
instalarea pe terase și pe acoperișuri cu înclinație 
maximă de 45% (aprox. 25°); trebuie respectată 
întotdeauna distanța dintre capătul terminalului 
și dispozitivul semiconcav (374 mm).

Kit vertical cu țiglă din aluminiu Ø 60/100. 
Pentru utilizarea acestui kit este utilizați manșo-
nul cu flanșă 60/100 (vândut separat). Montarea 
kit-ului (Fig. 1-15) montați flanșa concentrică (2) 
pe orificiul central al centralei; puneți garnitura 
(1) și strângeți cu șuruburile din kit. Introduceți 
adaptorul (3) cu capătul tată (neted) în flanșa 
concentrică (2). Montarea țiglei false din alumi-
niu. Înlocuiți țiglele cu placa din aluminiu (5), 
așezând-o astfel încât apa de ploaie să se poată 

Kit-ul conține:
Nr. 1 - Garnitură (1)
Nr. 1 - Flanșă mamă concentrică (2)
 Nr. 1 - Adaptator  

Ø 80/125 (3)
Nr. 1 - Conductă concentrică adm./

evacuare Ø 80/125 (4)
Nr. 1 - Rozetă (5)
Nr. 1 - Țiglă din aluminiu (6)
Nr. 1 - Dispozitiv semiconcav fix (7)
Nr. 1 - Dispozitiv semiconcav mobil 

(8)

Kit-ul manșon conține:
Nr. 1 - Garnitură (1)
Nr. 1 - Flanșă mamă concentrică (2)

Kit-ul vertical conține:
Nr. 1 - Conductă concentrică adm./evacu-

are Ø 60/100 (3)
Nr. 1 - Rozetă (4)
Nr. 1 - Țiglă din aluminiu (5)
Nr. 1 - Dispozitiv semiconcav fix (6)
Nr. 1 - Dispozitiv concav mobil (7)
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Le kit raccord comprend :
N° 1 - Joint (1)
N° 1 - Bride femelle concentrique (2)

Le kit vertical comprend :
N° 1 - Tuyau concentrique asp./évacuation 

Ø 60/100 (3)
N° 1 - Rosace (4)
N° 1 - Tuile en aluminium (5)
N° 1 - Demi-coque fixe (6)
N° 1 - Demi-coque amovible (7)

Le Kit comprend :
N° 1 - Joint (1)
N° 1 - Bride femelle concentrique (2)
 N° 1 - Adaptateur  

Ø 80/125 (3)
N° 1 - Tuyau concentrique asp./éva-

cuation Ø 80/125 (4)
N° 1 - Rosace (5)
N° 1 - Tuile en aluminium (6)
N° 1 - Demi-coque fixe (7)
N° 1 - Demi-coque amovible (8)

1.12 INSTALLATION DES KITS 
VERTICAUX CONCENTRIQUES.

Configuration de type C à chambre étanche 
et tirage forcé.

Kit vertical concentrique d'aspiration et d'éva-
cuation. Ce terminal permet l'aspiration de l'air et 
l'évacuation des fumées directement à l'extérieur 
de l'habitation, dans le sens vertical.

N.B. : le kit vertical avec une tuile en aluminium 
permet l'installation sur les terrasses et sur les 
toits ayant une inclinaison maximale de 45  % 
(25° environ) et la hauteur entre le chapeau du 
terminal et la demi-coque (374 mm) doit tou-
jours être respectée.

Kit vertical avec tuile en aluminium Ø 60/100. 
Pour utiliser ce kit il faut utiliser le kit raccord à 
bride 60/100 (vendu séparément). 
Montage du kit (Fig. 1-15)  :installer la bride 
concentrique (2) sur le trou central de la chau-
dière en interposant le joint (1) et serrer avec les 
vis présentes dans le kit. Raccorder l'adaptateur 
(3) avec le côté mâle (lisse) sur le côté femelle 
de la bride concentrique (2). Installation de la 
fausse tuile en aluminium. Remplacer les tuiles 

par la plaque d'aluminium (5), en la façonnant de 
façon à faire s'écouler l'eau pluviale. Positionner 
sur la tuile en aluminium la demi-coque fixe (7) 
et insérer le tuyau d'aspiration-évacuation (6). 
Raccorder le terminal concentrique Ø 80/125 
avec le côté mâle (6) (lisse) sur le côté femelle de 
l'adaptateur (3) (avec les joints à lèvre) jusqu'à la 
butée, en s'assurant d'avoir déjà inséré la rosace 
(4), de cette façon on obtiendra l'étanchéité et 
la jonction des éléments qui composent le kit.

•Rallonges pour kit vertical Ø 60/100 (Fig. 1-16). 
Le kit avec cette configuration peut être 
prolongé jusqu'à un maximum de 4,7 m recti-
lignes verticaux, y compris le terminal. Cette 
configuration correspond à un facteur de 
résistance égal à 100. Dans ce cas, il est néces-
saire de demander les rallonges à branchement 
spécifiques.

Kit vertical avec tuile en aluminium Ø 80/125.
Montage du kit (Fig. 1-17) : pour l'installation du 
kit Ø 80/125, il faut utiliser le kit adaptateur bridé 
pour pouvoir installer le système d'évacuation de 
fumée Ø 80/125. Installer l'adaptateur bridé (2) 
sur le trou central de la chaudière en interposant 
le joint (1) en le positionnant avec les saillies 

circulaires vers le bas en contact avec la bride 
de la chaudière et serrer avec les vis présentes 
dans le kit. Installation de la fausse tuile en 
aluminium : remplacer les tuiles par la plaque 
en aluminium (4), en la façonnant de manière à 
drainer l’eau de pluie. Positionner sur la tuile en 
aluminium la demi-coque fixe (5) et insérer le 
terminal d'aspiration-évacuation (7). Raccorder 
le terminal concentrique Ø 80/125 avec le côté 
mâle (lisse) sur le côté femelle de l'adaptateur (1) 
(avec joint à lèvre) jusqu'à la butée, en s'assurant 
d'avoir déjà inséré la rosace (3) ; de cette façon on 
obtiendra l'étanchéité et la jonction des éléments 
qui composent le kit.

• Rallonges pour kit vertical Ø 80/125 (Fig. 1-18). 
Avec cette configuration le kit peut être prolon-
gé jusqu'à une mesure max. de 12,2 m y compris 
le terminal. En cas de composants supplémen-
taires, il est nécessaire de soustraire la longueur 
équivalente à la mesure maximum admise. 
Dans ce cas, il est nécessaire de demander les 
rallonges à branchement adaptées.
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tile and insert the intake-exhaust pipe (7). Fit the 
Ø 80/125 concentric terminal pipe with the male 
side (smooth) to the female side of the adapter (1) 
(with lip gaskets) up to the end stop; making sure 
that the wall sealing plate (3) has been fitted, this 
will ensure sealing and joining of the elements 
making up the kit.

• Extensions for vertical kit Ø 80/125 (Fig. 1-18). 
The kit with this configuration can be extended 
up to a max. length of 12.2 m including the ter-
minal. If additional components are assembled, 
the length equivalent to the maximum allowed 
must be subtracted. In this case specific exten-
sions must be requested.

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 
end 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.

• Extensions for vertical kit Ø 60/100 (Fig. 1-16). 
The kit with this configuration can be exten-
ded to a max. straight vertical length of 4.7 m, 
including the terminal. This configuration 
corresponds to a resistance factor of 100. In 
this case specific extensions must be requested.

Vertical kit with aluminium tile Ø 80/125. Kit 
assembly (Fig. 1-17): to install the kit Ø 80/125 
one must use the flanged adapter kit in order 
to install the flue system Ø 80/125. Install the 
flanged adaptor (2) on the central hole of the 
boiler, positioning gasket (1) with the circular 
projections downwards in contact with the boiler 
flange, and tighten using the screws contained 
in the kit. Installation of the fake aluminium 
tile: replace the tiles with the aluminium sheet 
(4), shaping it to ensure that rainwater runs off. 
Position the fixed half-shell (5) on the aluminium 

1.12 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 
gas exhaust.

NOTE: 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 60/100. 
To use this kit one must use the fixing plate kit 
60/100 (sold separately).

Kit assembly (Fig. 1-15): install the concentric 
flange (2) on the central hole of the boiler inser-
ting 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. Repla-
ce the tile with the aluminium sheet (5), shaping 
it to ensure that rainwater runs off. Position the 

The kit includes:
N° 1 - Gasket (1)
N° 1 - Female concentric flange (2)
 N° 1 - Adapter  

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

pipe Ø 80/125 (4)
N° 1 - Wall sealing plate (5)
N° 1 - Aluminium tile (6)
N° 1 - Fixed half-shell (7)
N° 1 - Mobile half-shell (8)

The fixing plate kit includes:
N° 1 - Gasket (1)
N° 1 - Female concentric flange (2)

The Kit includes:
N° 1 - Concentric intake-exhaust pipe Ø 

60/100 (3)
N° 1 - Wall sealing plate (4)
N° 1 - Aluminium tile (5)
N° 1 - Fixed half-shell (6)
N° 1 - Mobile half-shell (7)
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11.1  تركيب مجموعات أفقية متحدة المركز.
والشفط  المغلقة  االحتراق  ذات غرفة   C فئة  الضبط  عملية 

القسري.
يجب أن يكون وضع المحطة الطرفية )فيما يتعلق بالمسافات 
من الفتحات، والمباني المجاورة، وسطح األرضيات الداخلية، 

وما إلى ذلك( متطابقا مع القوانين السارية.

تسمح هذه المحطة الطرفية بشفط الهواء وتفريغ األدخنة مباشرة 
إلى خارج المنزل. يمكن تثبيت المجموعة األفقية مع المخرج 
بمخرج  للتثبيت  األيمن.  والجانبي  األيسر  والجانبي  الخلفي، 
متحد  توصيل  وكوع  مأخذ  استخدام  الضروري  من  أمامي 
التي  المركز بحيث يضمن مساحة مفيدة إلجراء االختبارات 

يتطلبها القانون عند التشغيل األول.

قُطر  سواء  الشفط/التفريغ،  يوجد طرف  الخارجية.  •  الشبكة 
ًتا بالشكل الصحيح،  100/60 أو قُطر 125/80 إذا كان مثبَّ
في خارج المبنى بشكل أفضل. تحقق من أن إطار التغطية 
الدائري المصنوعة من السيليكون للسدادة الخارجية مالمس 

بالشكل الصحيح للجدار الخارجي.
مجموعة شفط - تفريغ أفقية قطر 100/60 تركيب المجموعة 
)شكل 1-11(: قم بتركيب الكوع مع شفة توصيل )2( على 
قم  ثم  بينهما )1(  الحشوة  للغالية مع وضع  المركزية  الفتحة 
قم  المجموعة.  في  الموجودة  البراغي  باستخدام  الشد  بإحكام 
 )3(100\60 قطر   المركز  متحد  الطرفي  األنبوب  بإدخال 
)ذات  األنثى  الناحية  الناعمة(، في  )الناحية  الذكر  ناحيته  من 
الحشوات التي بها حافة( للكوع )2( حتى إتمام عملية الربط 
والتوصيل الكامل بينهما مع التأكد من أنه قد تم بالفعل إدخال 
إطار التغطية الدائري الداخلي والخارجي الخاص به، وبهذا يتم 

تثبيت ووصل العناصر التي تتكون منها المجموعة.

*  تمديدات للمجموعة األفقية قطر 100/60 )الشكل 12-1(. 
يمكن توسيع المجموعة التي تحتوي على هذا التكوين حتى 
قياس 3 أمتار أفقياً كحد أقصى، بما في ذلك طرف الشبكة، 
هذا  الغالية.  من  يخرج  الذي  المركز  متحد  كوع  باستثناء 
هذه  في   .100 يساوي  مقاومة  عامل  مع  يتوافق  التشكيل 
التطويل  استخدام وصالت  الضروري  الحاالت يصبح من 

المناسبة.

مالحظة هامة: في حاالت تركيب الغالية في أماكن تنخفض 
فيها درجة الحرارة كثيًرا، هناك طقم ضد الجليد متاح يمكن 

تركيبه بدالً من الطقم العادي.
مجموعة شفط - تفريغ أفقية قطر 80/125. تركيب المجموعة 
)شكل 1-13(:  قم بتركيب الكوع مع شفة توصيل )2( على 
قم  ثم   )1( بينهما  الحشوة  وضع  مع  للغالية  الوسطى  الفتحة 
قم  المجموعة.  في  الموجودة  البراغي  باستخدام  الشد  بإحكام 
بإدخال وتثبيت المحول )3( من الناحية الذكر )الناحية الناعمة( 
ذات  الحشوات  استخدام  )مع   )2( للكوع  األنثى  الناحية  في 
الحافة( حتى إتمام عملية التوصيل والربط بشكل تام. قم بإدخال 
وصلة التمرير المتحدة المركز Ø 80\125ـ )4( من ناحيته 
الذكر )الناحية الناعمة(، في الناحية األنثى للمحول )3( )ذات 
التي بها حافة( حتى إتمام عملية الربط والتوصيل  الحشوات 
الكامل بينهما مع التأكد من أنه قد تم بالفعل إدخال إطار التغطية 
الدائري الداخلي والخارجي الخاص به، وبهذا يتم تثبيت ووصل 

العناصر التي تتكون منها المجموعة.

وصالت مطولة للمجموعة األفقية Ø80/125 )شكل 14-1(.   •
يمكن توسيع المجموعة التي تحتوي على هذا التكوين حتى 
قياس 7,3  أمتار كحد أقصى، بما في ذلك طرف الشبكة، 
باستثناء كوع متحد المركز الذي يخرج من الغالية والمحول 
قطر 100/60 في قطر 125/80. هذا التشكيل يتوافق مع 
من  يصبح  الحاالت  هذه  في   .100 يساوي  مقاومة  عامل 

الضروري استخدام وصالت التطويل المناسبة.
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يحتوي الطقم على:
حشوة )1( ـ   عدد 1  

كوع توصيل متحد المركز قطر 60\100 ـ)2( ـ   عدد 1  
طرف متحد المركز للشفط ـ التصريف قُطر 60\100   ـ   عدد 1  

)3(
إطار تغطية دائري داخلي )4( ـ   عدد 1  

عدد  1 -إطار تغطية دائري خارجي )5(

يحتوي الطقم على:
حشوة )1( ـ   عدد 1  

كوع توصيل متحد المركز قطر 60\100 ـ)2( ـ   عدد 1  
-  محول قطر 125/80 )3(  عدد 1 

طرف متحد المركز شفط ـ تفريغ قُطر 80\125  )4( عدد 1  ـ  
 عدد 1  ـ  إطار تغطية دائري داخلي )5(
إطار تغطية دائري خارجي )6(  -  عدد 1 

الحد األقصى 3000 مم

الحد األقصى 7300 مم

الحد األقصى 7195 مم

الحد األقصى 2985 مم
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12.1  تركيب مجموعات عمودية متحدة المركز.
والشفط  المغلقة  االحتراق  ذات غرفة   C فئة  الضبط  عملية 

القسري.
عوادم  وتصريف  للشفط  المركز  متحدة  العمودية  المجموعة 
وتفريغ  الهواء  بشفط  الطرفية  المحطة  هذه  تسمح  االحتراق. 

األدخنة مباشرة إلى خارج المنزل في اتجاه عمودي.

األلمنيوم  بالط  مع  الرأسية  المجموعة  تتيح  هامة:  محلوظة 
 45% بنسبة  منحدر  على  واألسقف  الشرفات  على  التركيب 
كحد أقصى )25 درجة تقريًبا( ويجب دائًما احترام االرتفاع 

بين الغطاء الطرفي والقشرة النصفية )374 مم(.

المجموعة العمودية المزودة ببالطة تثبيت وحماية مصنوعة 
 .Ø 60\100 من األلومنيوم

لكي تستخدم هذه المجموعة يجب أن تستخدم المجموعة الجذعية 
بالشفة 100/60 )يتم بيعها بشكل منفصل(. 

التوصيل  بتركيب شفة  قم   :)15-1 المجموعة )شكل  تركيب 
)2( على الفتحة المركزية للغالية مع وضع الحشوة بينهما )1( 
ثم قم بعملية الغلق باستخدام البراغي الموجودة في المجموعة. 
الناعمة(  )الناحية  الذكر  الناحية  )3( من  المحول  بتركيب  قم 
في الناحية األنثى لشفة التوصيل متحدة لمركز )2(. تركيب 
بالطة التثبيت والحماية المصنوعة من األلمونيوم. قم باستبدال 
بالطات السقف بلوحة البالط المصنوعة من األلمونيوم )5( مع 
تركيبها بشكل يسمح بسريان مياه األمطار. قم بوضع غالف 
)إطار( الحماية النصف دائري )7( على بالطة التثبيت والحماية 
المصنوعة من األلمونيوم ثم قم بإدخال أنبوب الشفطـ  تصريف 

عوادم االحتراق )6(. قم بتركيب وصلة التمرير المتحدة المركز 
Ø 80\125 من الناحية الذكر )6( )الناحية الناعمة( في الناحية 
األنثى من المحول )3( )مع الحشوات ذات الحافة( حتى إتمام 
عملية التركيب وااللتصاق بينهما مع التأكد من انه قد تم إدخال 
الدائري )4( وبهذه الطريقة تتم عملية تركيب  التغطية  إطار 

وتثبيت وتوصيل مكونات المجموعة بالشكل الصحيح.

* تمديدات للمجموعة الرأسية قطر 100/60 )الشكل 16-1(. 
بطريقة الضبط والتركيب هذه، يمكن تطويل المجموعة حتى 
أقصى  كحد  وعمودي  التوالي  على  مستقيماً  م   4.7 طول 
مشتمالً طول وصلة التمرير. عملية الضبط والتركيب هذه 
تالئم عامل ضغط مساوي إلى 100. في هذه الحالة يصبح 

من الضروري طلب وصالت تطويل ذات تعشيق مناسبة.
المجموعة العمودية المزودة ببالطة تثبيت وحماية مصنوعة 

.Ø 80\125 من األلومنيوم
بقطر  مجموعة  لتثبيت   :)17-1 )شكل  المجموعة  تركيب 
Ø 125/80 ينبغي استخدام مجموعة محول بالشفاه إلمكان 
تثبيت نظام أنابيب األدخنة Ø 80/125. قم بتثبيت المحول ذا 
الشفة )2( على الثقب الداخلي للغالية مع إدخال الحشوة بينهما 
)1( مع وضعها مع النتوءات الدائرية نحو األسفل لتتالمس مع 
شفة الغالية وأحِكم الشد بواسطة البراغي الموجودة في الطقم. 
السقف  بالطات  باستبدال  قم  المقلدة:  األلومنيوم  بالطة  تثبيت 
بلوحة البالط المصنوعة من األلومنيوم )4( مع تركيبها بشكل 
يسمح بسريان مياه األمطار. قم بوضع غالف )إطار( الحماية 
النصف دائري )5( على بالطة التثبيت والحماية المصنوعة 
ـ تصريف عوادم  الشفط  بإدخال وصلة  قم  ثم  األلمونيوم  من 

االحتراق )7(. قم بتركيب وصلة التمرير المتحدة المركز قُطر 
80\125 من الناحية الذكر )الناحية الناعمة( في الناحية األنثى 
من المحول )1( )مع الحشوات ذات الحافة( حتى إتمام عملية 
التركيب وااللتصاق بينهما مع التأكد من انه قد تم إدخال إطار 
التغطية الدائري )3( وبهذه الطريقة تتم عملية تركيب وتثبيت 

وتوصيل مكونات المجموعة بالشكل الصحيح.

 125 /80 قطر  الراسية  للمجموعة  مطولة  وصالت   •
)شكل 1-18(. بطريقة الضبط والتركيب هذه، يمكن تطويل 
المجموعة حتى طول 12.2 مترا  كحد أقصى مشتمالً وصلة 
الضروري  التمرير. في حالة وجود مكونات إضافية، من 
طرح الطول المكافئ لها من المقاس األقصى المسموح به. 
في هذه الحالة يصبح من الضروري طلب وصالت تطويل 

ذات تعشيق مناسبة.
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تحتوي مجموعة مأخذ التوصيل على:
حشوة )1( ـ   عدد 1  

شفة توصيل أنثى متحدة المركز )2(   - عدد 1  

تحتوي المجموعة الرأسية على:
عدد 1  ـ   أنبوب تمرير متحد المركز للشفط ـ 

تصريف عوادم االحتراق قطر  60\100  ـ 
)3(

ـ   إطار تغطية دائري )4( عدد 1  
عدد 1  ـ   بالطة مصنوعة من األلمونيوم )5(

غطاء جزئي ثابت )6( ـ    عدد 1  
عدد 1  ـ   غطاء جزئي متحرك )7(

يحتوي الطقم على:
حشوة )1( ـ   عدد 1  

شفة توصيل أنثى متحدة    - عدد 1  
المركز )2(

  عدد 1   -   محول قطر
)3(  125/80 

ـ   أنبوب متحد المركز شفط ـ  عدد 1  
تفريغ قطر 80\125ـ )4(

ـ   إطار تغطية دائري )5( عدد 1  
عدد 1  ـ   بالطة مصنوعة من األلمونيوم 

)6(
غطاء جزئي ثابت )7( ـ    عدد 1  
عدد 1  ـ   غطاء جزئي متحرك )8(

45%
صى  

حد أق
45%

صى  
حد أق

ملم
 1

22
00

ل 
طو

ى 
ص

أق
ملم

 4
70

0 
ول

 ط
صى

أق



14

1-19

C42

C52 1-20

1-22

C82

1-21

1

8 10

6 6

7
3

2

S

A

4

5

8 9

C82

М
О

Н
ТА

Ж
Н

И
К

К
О

РИ
С

ТУ
ВА

Ч
ТЕ

Х
Н

ІК

м
аксим

. 45%

рекомендується використання димоходу 
типу Immergas «Синя серія (Serie Blu)» 
ізольований.

установці вимагається довжина димоходу, 
що перевищує рекомендовані 12 м, необхідно 
брати до уваги можливість конденсації, яка 
може виникнути всередині димоходу, тоді 

Увага: котел призначений для виводу 
продуктів згоряння до максимальної 
довжини 27 м, з трубою забору 1 м і з 
вигином всмоктування 90°. Якщо при 

Комплект містить:
 1 шт. -Прокладка каналу відведення (1)
 1 шт. -Прокладка ущільнювача фланця (2)
 1 шт. -Гніздовий повітрозабірний фланець (3)

 1 шт. -Гніздовий фланець відведення (4)
 1 шт. -Протиімпульсна пластина (5)
 2 шт -Коліна 90 ° Ø 80 (6)
 1 шт. -Повітрозабірний термінал Ø 80 (7)
 2 шт -Внутрішні розетки (8)
 1 шт. -Зовнішня розетка (9)
 1 шт. -Труба відведення Ø 80 (10)

Максимально використовувана довжина
(враховуючи ґратчастий термінал впуску повітря та два коліна 90°) 

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

1 36,0* 6 29,5*
2 34,5* 7 28,0*
3 33,0* 8 26,5*
4 32,0* 9 25,5*
5 30,5* 10 24,0*

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

11 22,5*

12 21,5*

• Максимальні габаритні розміри (Мал. 1-20). 
На малюнку показані мінімальні габаритні 
розміри набору сепаратора терміналу Ø 
80/80 у деяких граничних умовах.

• На мал. (Мал. 1-21) зображено конфігурацію 
з вертикальним випуском и горизонтальним 
впуском.

• Подовжувачі для комплекту сепаратора Ø 
80/80. Максимальна прямолінійна довжина 
(без кривих) вертикально, придатна для 
труб впуску – випуску Ø80 становить 41 
метрів, з яких 40 на всмоктуванні і 1 для 
викиду. Ця загальна довжина відповідає 
опору в 100 разів. Загальна корисна 
довжина, отримана шляхом підсумовування 
довжин труб впуску – випуску Ø 80, може 
досягати максимального значення, яке 
показано в наступній таблиці. У випадку, 
коли використовуються аксесуари або 

упору всередину фланця пластину (5). 
Вийміть плоский фланець, що знаходиться 
в боковому отворі відносно до центрального 
(відповідно до вимог) і замініть його на 
фланець (3); вставте проміжні прокладки 
(2), які вже є в котлі, і затягніть саморізами 
з наконечником, що надаються в комплекті. 
Вставте коліна (6) штировим кінцем 
(гладким) в гніздовий кінець фланців (3 та 4). 
Вставити до упору термінал впуску повітря 
(7) штировим кінцем (гладким) у гніздовий 
кінець коліна (6), попередньо встановивши 
відповідні внутрішні та зовнішні кільцеві 
прокладки. Вставити кінець труби випуску 
(10) штировим кінцем (гладким) у гніздовий 
кінець коліна (6) і закрутити до упору, 
переконавшись, що внутрішня кільцева 
прокладка вже вставлена.Таким чином, 
забезпечується герметичність і з'єднання 
складових елементів комплекту.

1.13 ВСТАНОВЛЕННЯ КОМПЛЕКТУ 
СЕПАРАТОРА.

Конфігурація типу С з герметичною 
камерою і примусовою тягою.

Цей комплект забезпечує забір повітря ззовні 
приміщення і відведення димових газів 
через в димар, димохід або повітропровід 
шляхом розділення димових труб та 
повітрозабірника. З каналу (S) виводяться 
продукти згоряння. Трубопроводом (A) 
всмоктується повітря, необхідне для горіння. 
Обидва канали можуть бути орієнтовані в 
будь-якому напрямку.

Комплект сепаратора Ø 80/80. Монтаж 
комплект у  (Ма л.  1-19) :  в с т ановити 
фланець (4) на центральний отвір котла, 
поставивши прокладку (1), і затягнути 
гвинти з шестигранною голівкою і пласким 
наконечником з комплекту, вставити до 
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рекомендується використання димоходу 
типу Immergas «Синя серія (Serie Blu)» 
ізольований.

установці вимагається довжина димоходу, 
що перевищує рекомендовані 12 м, необхідно 
брати до уваги можливість конденсації, яка 
може виникнути всередині димоходу, тоді 

Увага: котел призначений для виводу 
продуктів згоряння до максимальної 
довжини 27 м, з трубою забору 1 м і з 
вигином всмоктування 90°. Якщо при 

Комплект містить:
 1 шт. -Прокладка каналу відведення (1)
 1 шт. -Прокладка ущільнювача фланця (2)
 1 шт. -Гніздовий повітрозабірний фланець (3)

 1 шт. -Гніздовий фланець відведення (4)
 1 шт. -Протиімпульсна пластина (5)
 2 шт -Коліна 90 ° Ø 80 (6)
 1 шт. -Повітрозабірний термінал Ø 80 (7)
 2 шт -Внутрішні розетки (8)
 1 шт. -Зовнішня розетка (9)
 1 шт. -Труба відведення Ø 80 (10)

Максимально використовувана довжина
(враховуючи ґратчастий термінал впуску повітря та два коліна 90°) 

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

1 36,0* 6 29,5*
2 34,5* 7 28,0*
3 33,0* 8 26,5*
4 32,0* 9 25,5*
5 30,5* 10 24,0*

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

11 22,5*

12 21,5*

• Максимальні габаритні розміри (Мал. 1-20). 
На малюнку показані мінімальні габаритні 
розміри набору сепаратора терміналу Ø 
80/80 у деяких граничних умовах.

• На мал. (Мал. 1-21) зображено конфігурацію 
з вертикальним випуском и горизонтальним 
впуском.

• Подовжувачі для комплекту сепаратора Ø 
80/80. Максимальна прямолінійна довжина 
(без кривих) вертикально, придатна для 
труб впуску – випуску Ø80 становить 41 
метрів, з яких 40 на всмоктуванні і 1 для 
викиду. Ця загальна довжина відповідає 
опору в 100 разів. Загальна корисна 
довжина, отримана шляхом підсумовування 
довжин труб впуску – випуску Ø 80, може 
досягати максимального значення, яке 
показано в наступній таблиці. У випадку, 
коли використовуються аксесуари або 

упору всередину фланця пластину (5). 
Вийміть плоский фланець, що знаходиться 
в боковому отворі відносно до центрального 
(відповідно до вимог) і замініть його на 
фланець (3); вставте проміжні прокладки 
(2), які вже є в котлі, і затягніть саморізами 
з наконечником, що надаються в комплекті. 
Вставте коліна (6) штировим кінцем 
(гладким) в гніздовий кінець фланців (3 та 4). 
Вставити до упору термінал впуску повітря 
(7) штировим кінцем (гладким) у гніздовий 
кінець коліна (6), попередньо встановивши 
відповідні внутрішні та зовнішні кільцеві 
прокладки. Вставити кінець труби випуску 
(10) штировим кінцем (гладким) у гніздовий 
кінець коліна (6) і закрутити до упору, 
переконавшись, що внутрішня кільцева 
прокладка вже вставлена.Таким чином, 
забезпечується герметичність і з'єднання 
складових елементів комплекту.

1.13 ВСТАНОВЛЕННЯ КОМПЛЕКТУ 
СЕПАРАТОРА.

Конфігурація типу С з герметичною 
камерою і примусовою тягою.

Цей комплект забезпечує забір повітря ззовні 
приміщення і відведення димових газів 
через в димар, димохід або повітропровід 
шляхом розділення димових труб та 
повітрозабірника. З каналу (S) виводяться 
продукти згоряння. Трубопроводом (A) 
всмоктується повітря, необхідне для горіння. 
Обидва канали можуть бути орієнтовані в 
будь-якому напрямку.

Комплект сепаратора Ø 80/80. Монтаж 
комплект у  (Ма л.  1-19) :  в с т ановити 
фланець (4) на центральний отвір котла, 
поставивши прокладку (1), і затягнути 
гвинти з шестигранною голівкою і пласким 
наконечником з комплекту, вставити до 
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1.13 INSTALACIJA KOMPLETA 
SEPARATORA.

Konfiguracija tipa C sa zatvorenom komorom 
i prinudnim odvođenjem.

Ovaj komplet omogućuje usis vazduha izvan 
građevine i odvod dima u kamin ili dimnjak 
odvajanjem cevi za odvod dima i usis vazduha. Iz 
cevi (S) se izbacuju produkti sagorevanja. Iz cevi 
(A) se usisava vazduh potreban za sagorevanje. 
Obe se cevi mogu usmeriti u bilo kom smeru.

Komplet separatora Ø 80/80. Montaža kompleta 
(Sl. 1-19): instalirajte prirubnicu (4) na centralni 
otvor kotla na način da postavite prirubnicu (1) i 
stegnete šestougaonim šrafovima pljosnate glave 
koji postoje u kompletu, unesite u unutrašnjost 
sve do kraja lim protiv pulsiranja (5). Skinite 
pljosnatu prirubnicu koja postoji na bočnom 
otvoru u odnosu na onaj centralni ( zavisno od 

potreba) i zamenite je prirubnicom (3) na način 
da postavite zaptivač (2) koji već postoji u kotlu 
i stegnete samoprobušujućim vijcima sa vrhom. 
Sklopite kolena (6) sa muške strane (glatke) u 
žensku stranu prirubnica (3 i 4). Sklopite terminal 
za usis (7) sa muškom stranom (glatkom) u žensku 
stranu kolena (6) sve do kraja i uverite se da ste uba-
cili odgovarajuće spoljašnje i unutrašnje podizače. 
Ubacite cev za odvod (10) sa muške strane (glatke) 
u žensku stranu kolena (6) sve do kraja, uverite se 
da ste ubacili odgovarajući unutrašnji podizač, 
na taj ćete način postići nepropusnost i spajanje 
elemenata od kojih se sastoji ovaj komplet.

• Dimenzije prilikom instalacije (Sl. 1-20). Navo-
de se minimalne dimenzije instalacije kompleta 
terminala separatora Ø 80/80 u graničnim 
uslovima.

• Na slici (Sl. 1-21 se navodi konfiguracija sa 
vertikalnim odvodom i horizontalnim usisom.

• Produžne cevi za komplet separatora Ø 80/80. 
Maksimalna dužina ravno (bez kolena) u ver-
tikalnom smeru koja se može koristiti za cevi 
za usis-odvod Ø80 je 41 metar od kojih 40 za 
usis a 1 za odvod. Ta ukupna dužina odgovara 
faktoru otpora od 100. Ukupna dužina koja se 
može koristiti a postiže se sabiranjem dužine 
cevi Ø 80 za usis i odvod, može da dostigne 
maksimalno vrednosti navedene u sledećoj 
tabeli. U slučaju da se mora koristiti mešovita 
oprema ili komponente, može se izračunati 
maksimalna dimenzija uz pomoć faktora 
otpora svake komponente ili njena ekvivalentna 
dužina. Zbir ovih faktora otpora ne sme da 
bude veći od vrednosti 100.

Maksimalne dužine koje se koriste
(uključujući i terminal za usis za rešetkama i dva kolena od 90°) 

NEIZOLOVANA CEV IZOLOVANA CEV
Odvod (u metrima) Usis (u metrima) Odvod (u metrima) Usis (u metrima)

1 36,0* 6 29,5*
2 34,5* 7 28,0*
3 33,0* 8 26,5*
4 32,0* 9 25,5*
5 30,5* 10 24,0*

* Cev za usis se može produžiti za 2,5 metra ako se eliminiše koleno za odvod, 
2 metra ako se eliminiše koleno za usis, 4,5 metra eliminisanjem oba kolena.

11 22,5*
12 21,5*

 Br°1 - Žensku prirubnicu sa odvod (4)
 Br°1 - Lim protiv pulsiranja (5)
 Br°2 - kolena 90° Ø 80 (6)
 Br°1 - Terminal za usis Ø 80 (7)
 Br°2 - Unutrašnje podizače (8)
 Br°1 - Spoljne podizače (9)
 Br°1 - Cev za odvod Ø 80 (10)

Komplet uključuje:
 Br°1 - Zaptivač odvoda (1)
 Br°1 - Zaptivač za zaptivanje prirubnice (2)
 Br°1 - Žensku prirubnicu sa usis (3)

Pažnja: kotao je dizajniran da bi izbacio pro-
dukte sagorevanja sve do maksimalno 27 m 
pravolinijski u odvod, sa 1 m plus koleno 90° 

na usisu. Ako instalacija bude imala potrebu za 
dimovodom u odvodu koji prelazi savetovanih 
12 m, morate uzeti u obzir mogućnost stvaranja 

kondenzacije u unutrašnjosti cevi i koristiti 
dimovod preduzeća Immergas "Plave Serije" 
izolovane vrste.
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конденсата, который может образовываться 
внутри воздуховода, и использовать дымоходы 
компании Immergas «НЕ для конденсационных 
котлов» с изоляцией.

забора воздуха. Если установка оборудования 
требует удлинения дымоотводной системы 
более чем на рекомендуемые 12 м, необходимо 
обратить внимание на вероятность образования 

Внимание: данный котел рассчитан на удаление 
продуктов сгорания при максимальной длине 
линии дымоудаления 27 метров прямолинейного 
участка, при 1 метре плюс колено 90º в линии 

В комплект входят:
 N°1 - Сальник в линии дымоудаления  (1)
 N°1 - Уплотнительная прокладка фланца (2)
 N°1 - Фланец в линии воздухозабора типа «мама» (3)
 N°1 - Фланец в линии дымоудаления типа «мама» (4)

 N°1 - Антипульсационная пластина (5)
 N°2 - Колена 90° Ø 80 (6)
 N°1 - Терминал воздухозабора Ø 80 (7)
 N°2 - Внутренние шайбы (8)
 N°1 - Внешняя шайба (9)
 N°1 - Труба дымоудаления Ø 80 (10)

Максимальные используемые значения длины
(включая оголовок с защитой от ветра и два колена 90°) 

НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ КАНАЛ ИЗОЛИРОВАННЫЙ КАНАЛ
Дымоудаление (метры) Приток (метры) Дымоудаление (метры) Приток (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*

* Длина трубы притока может  быть увеличена на 2,5 метра при 
удалении колена в линии дымоудаления; на 2 метра при удалении 
колена в линии притока  и на 4,5 метров при удалении обоих колен.

11 22.5*

12 21.5*

• Монтажные габариты (Рис. 1-20). Далее 
приводятся минимальные габаритные 
размеры для монтажа комплекта терминала 
элементов раздельного дымоудаления 
диам. 80/80 для некоторых предельных 
состояний.

• На рис у нке (Рис.  1-21)  приведена 
к о н ф и г у р а ц и я  с  в е р т и к а л ь н ы м 
дымоотводом и горизонтальной трубой 
воздухозабора.

• Удлинители для комплекта раздельного 
дымоудаления Ø 80/80. Максимальная 
длина на прямолинейном участке (без 
изгибов) по вертикали, применяемая для 
всасывающих и дымоотводных труб Ø 
80, составляет 41 метр, из которых 40 м 
приходится на линию забора воздуха и 
1 м на линию дымоудаления. Эта общая 
длина соответствует коэффициент у 
сопротивления 100. Общая применяемая 

вну трь до упора антипульсационную 
пластину (5). Снять плоский фланец с 
б оков ог о  о т в е р с т и я  о т н о с и т е л ь н о 
центрального (по необходимости) и заменить 
его фланцем (3), устанавливая сальник (2), 
уже имеющийся на котле; закрепить его 
входящими в комплект винтами-саморезами 
с острым концом. Вставить колена (6) 
гладкой стороной («папа») в горловины 
фланцев («мама») (3 и 4). Вставить трубу 
воздухозабора (7) гладкой стороной («папа») 
в горловину («мама») колена (6) до упора; 
убедиться, что установлены внутренняя и 
внешняя шайбы. Установить дымоотводную 
трубу (10) гладкой стороной (“папа”) в 
горловину колена (“мама”) (6) до упора. 
Убедиться, что установлена соответствующая 
внутренняя шайба. Таким образом, будет 
достигну то герме тичное соединение 
элементов, входящих в состав комплекта.

1.13 УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА 
РАЗДЕЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ.

Конфигурация типа С с закрытой камерой 
и принудительной тягой.

Данный комплект обеспечивает забор 
воздуха вне жилого здания и отвод дыма 
через воздуховод, дымоход или систему 
труб посредством разделения каналов забора 
воздуха и удаления дыма. По каналу (S) 
выводятся продукты сгорания. По каналу 
(A) всасывается воздух, необходимый 
для горения. Оба канала могу т быть 
ориентированы в любом направлении.

Комплект раздельных дымоходов Ø 80/80. 
Установка комплекта (Рис. 1-19). Установить 
фланец (4) на центральное отверстие 
котла, вставляя сальник (1), закрепить 
шестиугольными винтами с плоской 
головкой, входящими в комплект. Вставить 
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конденсата, который может образовываться 
внутри воздуховода, и использовать дымоходы 
компании Immergas «НЕ для конденсационных 
котлов» с изоляцией.

забора воздуха. Если установка оборудования 
требует удлинения дымоотводной системы 
более чем на рекомендуемые 12 м, необходимо 
обратить внимание на вероятность образования 

Внимание: данный котел рассчитан на удаление 
продуктов сгорания при максимальной длине 
линии дымоудаления 27 метров прямолинейного 
участка, при 1 метре плюс колено 90º в линии 

В комплект входят:
 N°1 - Сальник в линии дымоудаления  (1)
 N°1 - Уплотнительная прокладка фланца (2)
 N°1 - Фланец в линии воздухозабора типа «мама» (3)
 N°1 - Фланец в линии дымоудаления типа «мама» (4)

 N°1 - Антипульсационная пластина (5)
 N°2 - Колена 90° Ø 80 (6)
 N°1 - Терминал воздухозабора Ø 80 (7)
 N°2 - Внутренние шайбы (8)
 N°1 - Внешняя шайба (9)
 N°1 - Труба дымоудаления Ø 80 (10)

Максимальные используемые значения длины
(включая оголовок с защитой от ветра и два колена 90°) 

НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ КАНАЛ ИЗОЛИРОВАННЫЙ КАНАЛ
Дымоудаление (метры) Приток (метры) Дымоудаление (метры) Приток (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*

* Длина трубы притока может  быть увеличена на 2,5 метра при 
удалении колена в линии дымоудаления; на 2 метра при удалении 
колена в линии притока  и на 4,5 метров при удалении обоих колен.

11 22.5*

12 21.5*

• Монтажные габариты (Рис. 1-20). Далее 
приводятся минимальные габаритные 
размеры для монтажа комплекта терминала 
элементов раздельного дымоудаления 
диам. 80/80 для некоторых предельных 
состояний.

• На рис у нке (Рис.  1-21)  приведена 
к о н ф и г у р а ц и я  с  в е р т и к а л ь н ы м 
дымоотводом и горизонтальной трубой 
воздухозабора.

• Удлинители для комплекта раздельного 
дымоудаления Ø 80/80. Максимальная 
длина на прямолинейном участке (без 
изгибов) по вертикали, применяемая для 
всасывающих и дымоотводных труб Ø 
80, составляет 41 метр, из которых 40 м 
приходится на линию забора воздуха и 
1 м на линию дымоудаления. Эта общая 
длина соответствует коэффициент у 
сопротивления 100. Общая применяемая 

вну трь до упора антипульсационную 
пластину (5). Снять плоский фланец с 
б оков ог о  о т в е р с т и я  о т н о с и т е л ь н о 
центрального (по необходимости) и заменить 
его фланцем (3), устанавливая сальник (2), 
уже имеющийся на котле; закрепить его 
входящими в комплект винтами-саморезами 
с острым концом. Вставить колена (6) 
гладкой стороной («папа») в горловины 
фланцев («мама») (3 и 4). Вставить трубу 
воздухозабора (7) гладкой стороной («папа») 
в горловину («мама») колена (6) до упора; 
убедиться, что установлены внутренняя и 
внешняя шайбы. Установить дымоотводную 
трубу (10) гладкой стороной (“папа”) в 
горловину колена (“мама”) (6) до упора. 
Убедиться, что установлена соответствующая 
внутренняя шайба. Таким образом, будет 
достигну то герме тичное соединение 
элементов, входящих в состав комплекта.

1.13 УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА 
РАЗДЕЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ.

Конфигурация типа С с закрытой камерой 
и принудительной тягой.

Данный комплект обеспечивает забор 
воздуха вне жилого здания и отвод дыма 
через воздуховод, дымоход или систему 
труб посредством разделения каналов забора 
воздуха и удаления дыма. По каналу (S) 
выводятся продукты сгорания. По каналу 
(A) всасывается воздух, необходимый 
для горения. Оба канала могу т быть 
ориентированы в любом направлении.

Комплект раздельных дымоходов Ø 80/80. 
Установка комплекта (Рис. 1-19). Установить 
фланец (4) на центральное отверстие 
котла, вставляя сальник (1), закрепить 
шестиугольными винтами с плоской 
головкой, входящими в комплект. Вставить 
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конденсата, который может образовываться 
внутри воздуховода, и использовать дымоходы 
компании Immergas «НЕ для конденсационных 
котлов» с изоляцией.

забора воздуха. Если установка оборудования 
требует удлинения дымоотводной системы 
более чем на рекомендуемые 12 м, необходимо 
обратить внимание на вероятность образования 

Внимание: данный котел рассчитан на удаление 
продуктов сгорания при максимальной длине 
линии дымоудаления 27 метров прямолинейного 
участка, при 1 метре плюс колено 90º в линии 

В комплект входят:
 N°1 - Сальник в линии дымоудаления  (1)
 N°1 - Уплотнительная прокладка фланца (2)
 N°1 - Фланец в линии воздухозабора типа «мама» (3)
 N°1 - Фланец в линии дымоудаления типа «мама» (4)

 N°1 - Антипульсационная пластина (5)
 N°2 - Колена 90° Ø 80 (6)
 N°1 - Терминал воздухозабора Ø 80 (7)
 N°2 - Внутренние шайбы (8)
 N°1 - Внешняя шайба (9)
 N°1 - Труба дымоудаления Ø 80 (10)

Максимальные используемые значения длины
(включая оголовок с защитой от ветра и два колена 90°) 

НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ КАНАЛ ИЗОЛИРОВАННЫЙ КАНАЛ
Дымоудаление (метры) Приток (метры) Дымоудаление (метры) Приток (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*

* Длина трубы притока может  быть увеличена на 2,5 метра при 
удалении колена в линии дымоудаления; на 2 метра при удалении 
колена в линии притока  и на 4,5 метров при удалении обоих колен.

11 22.5*

12 21.5*

• Монтажные габариты (Рис. 1-20). Далее 
приводятся минимальные габаритные 
размеры для монтажа комплекта терминала 
элементов раздельного дымоудаления 
диам. 80/80 для некоторых предельных 
состояний.

• На рис у нке (Рис.  1-21)  приведена 
к о н ф и г у р а ц и я  с  в е р т и к а л ь н ы м 
дымоотводом и горизонтальной трубой 
воздухозабора.

• Удлинители для комплекта раздельного 
дымоудаления Ø 80/80. Максимальная 
длина на прямолинейном участке (без 
изгибов) по вертикали, применяемая для 
всасывающих и дымоотводных труб Ø 
80, составляет 41 метр, из которых 40 м 
приходится на линию забора воздуха и 
1 м на линию дымоудаления. Эта общая 
длина соответствует коэффициент у 
сопротивления 100. Общая применяемая 

вну трь до упора антипульсационную 
пластину (5). Снять плоский фланец с 
б оков ог о  о т в е р с т и я  о т н о с и т е л ь н о 
центрального (по необходимости) и заменить 
его фланцем (3), устанавливая сальник (2), 
уже имеющийся на котле; закрепить его 
входящими в комплект винтами-саморезами 
с острым концом. Вставить колена (6) 
гладкой стороной («папа») в горловины 
фланцев («мама») (3 и 4). Вставить трубу 
воздухозабора (7) гладкой стороной («папа») 
в горловину («мама») колена (6) до упора; 
убедиться, что установлены внутренняя и 
внешняя шайбы. Установить дымоотводную 
трубу (10) гладкой стороной (“папа”) в 
горловину колена (“мама”) (6) до упора. 
Убедиться, что установлена соответствующая 
внутренняя шайба. Таким образом, будет 
достигну то герме тичное соединение 
элементов, входящих в состав комплекта.

1.13 УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА 
РАЗДЕЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ.

Конфигурация типа С с закрытой камерой 
и принудительной тягой.

Данный комплект обеспечивает забор 
воздуха вне жилого здания и отвод дыма 
через воздуховод, дымоход или систему 
труб посредством разделения каналов забора 
воздуха и удаления дыма. По каналу (S) 
выводятся продукты сгорания. По каналу 
(A) всасывается воздух, необходимый 
для горения. Оба канала могу т быть 
ориентированы в любом направлении.

Комплект раздельных дымоходов Ø 80/80. 
Установка комплекта (Рис. 1-19). Установить 
фланец (4) на центральное отверстие 
котла, вставляя сальник (1), закрепить 
шестиугольными винтами с плоской 
головкой, входящими в комплект. Вставить 
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conductelor și se recomandă folosirea conducte-
lor Immergas "Seria Albastră", care sunt izolate.

Dacă pentru instalare este nevoie de prelungirea 
conductelor de evacuare pe o distanță mai mare 
decât cei 12 m recomandați, trebuie ținut cont de 
posibilitatea formării condensului în interiorul 

Atenție: centrala a fost proiectată pentru a 
evacua produsele rezultate în urma combustiei 
cu o extensie maximă a evacuării de 27m în 
linie dreaptă, cu 1m plus cotul la 90° în admisie. 

Kit-ul conține:
 1 buc. - Garnitură evacuare (1)
 1 buc. - Garnitură de etanșare pentru flanșă (2)
 1 buc. - Flanșă mamă admisie (3)
 1 buc. - Flanșă mamă evacuare (4)

 1 buc. - Plăcuță antipulsații (5)
 2 buc. - coturi 90° Ø 80 (6)
 1 buc. - Terminal admisie Ø 80 (7)
 2 buc. - Rozete interne (8)
 1 buc. - Rozetă externă (9)
 1 buc. - Conductă evacuare  

 Ø 80 (10)

Lungimi maxime admise
(inclusiv terminalul de admisie cu grilaj și cele două coturi la 90°) 

CONDUCTĂ NEIZOLATĂ CONDUCTĂ IZOLATĂ
Evacuare (metri) Admisie (metri) Evacuare (metri) Admisie (metri)

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*

* Conducta de admisie poate fi mărită cu 2,5 metri dacă se elimină curba 
de evacuare, 2 metri dacă se elimină curba de admisie, 4,5 metri eliminând 
ambele curbe.

11 22,5*

12 21,5*

• În figură (Fig. 1-21) este prezentată configurația 
cu evacuare verticală și admisie orizontală.

• Prelungitoare pentru kit-ul cu conducte sepa-
rate Ø 80/80. Lungimea maximă rectilinie (fără 
coturi) pe verticală care poate fi folosită pentru 
conductele de admisie și de evacuare Ø80 este 
de 41 metri, din care 40 pentru admisie și 1 
pentru evacuare. Această lungime totală co-
respunde unui factor de rezistență egal cu 100. 
Lungimea totală care poate fi utilizată, obținută 
prin însumarea lungimilor conductelor Ø 80 
de admisie și evacuare, poate atinge valorile 
maxime indicate în tabelul de mai jos. În cazul 
în care trebuie folosite accesorii sau compo-
nente mixte, se poate calcula extensia maximă 
admisă, utilizând un factor de rezistență 
pentru fiecare componentă sau lungimea sa 
echivalentă. Suma acestor factori de rezistență 
nu trebuie să fie mai mare de valoarea 100.

la capăt. Scoateți flanșa plată aflată pe orificiul 
lateral față de cel central (în funcție de necesități) și 
înlocuiți-o cu flanșa (3), puneți garnitura (2) aflată 
pe centrală și strângeți cu șuruburile autofiletante 
cu vârf din dotare. Introduceți coturile (6) cu 
capătul tată (neted) în capătul mamă al flanșelor 
(3 și 4). Introduceți terminalul de admisie (7) cu 
capătul tată (neted) în capătul mamă al cotului (6) 
și împingeți-l până la capăt, asigurându-vă că ați 
introdus rozetele internă și externă. Introduceți 
conducta de evacuare (10) cu capătul tată (neted) 
în capătul mamă al cotului (6); împingeți până la 
capăt, asigurându-vă că ați introdus rozeta internă; 
în acest fel se va obține etanșeitatea și îmbinarea 
elementelor ce compun kit-ul.

• Spațiul necesar pentru instalare (Fig. 1-20). În 
figură este prezentat spațiul minim ocupat de 
kit-ul cu conducte separate Ø 80/80 în anumite 
condiții limită.

1.13 INSTALAREA KIT-ULUI CU 
CONDUCTE SEPARATE.

Configurație de tip C cu cameră etanșă și 
tiraj forțat.

Acest kit permite admisia aerului din exteriorul 
locuinței și evacuarea gazelor de ardere în coș 
sau într-o conductă intubată prin separarea con-
ductelor de evacuare gaze de ardere și de admisie 
aer. Prin conducta (S) sunt evacuate produsele 
rezultate în urma combustiei. Prin conducta (A) 
este aspirat aerul necesar combustiei. Ambele 
conducte pot fi orientate în orice direcție.

Kit cu conducte separate Ø 80/80. Montarea 
kit-ului (Fig. 1-19): montați flanșa (4) pe ori-
ficiul central al centralei interpunând garnitura 
(1) și strângeți cu șuruburile cu cap hexagonal și 
vârful plat prezente în kit, introduceți în interiorul 
flanșei plăcuța antipulsații (5) și împingeți-o până 
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1.13 INSTALLATION DU KIT 
SÉPARATEUR.

Configuration de type C à chambre étanche 
et tirage forcé.

Ce type permet l'aspiration de l'air à l'extérieur de 
l'habitation et l'évacuation des fumées par chemi-
née, conduit d'évacuation ou conduit dirigé dans 
une conduite, à travers la séparation des conduits 
d'évacuation de fumées et d'aspiration de l'air. Par 
le conduit (S) sont expulsés les produits de la com-
bustion. Par le conduit (A) est aspiré l'air nécessaire 
à la combustion. Les deux conduits peuvent être 
orientés dans n'importe quelle direction.

Kit séparateur Ø 80/80. Montage du kit 
(Fig. 1-19) : installer la bride (4) sur le trou central 
de la chaudière en interposant le joint (1) et serrer 
avec les vis à tête hexagonale et pointe plate pré-
sentes dans le kit, insérer à l'intérieur jusqu'à porter 
en butée la tôle anti-pulsation (5). Enlever la bride 

plate présente dans le trou latéral par rapport à celui 
central (selon les exigences) et la remplacer avec la 
bride (3) en interposant le joint (2) déjà présent dans 
la chaudière et serrer avec les vis auto-taraudeuses 
avec tête, fournies. Raccorder les coudes (6) avec 
le côté mâle (lisse) sur le côté femelle des brides (3 
et 4). Raccorder le terminal d'aspiration (7) avec le 
côté mâle (lisse), sur le côté femelle du coude (6) 
jusqu'à la butée, en s'assurant d'avoir déjà inséré 
les rosaces correspondantes intérieures et exté-
rieures. Raccorder le tuyau d'évacuation (10) avec 
le côté mâle (lisse) sur le côté femelle du coude (6) 
jusqu'à la butée, en s'assurant d'avoir déjà inséré la 
rosace correspondante interne ; de cette façon on 
obtiendra l'étanchéité et la jonction des éléments 
qui composent le kit.

• Encombrements d'installation (Fig. 1-20). 
Les mesures minimums d'encombrement de 
l'installation du kit terminal séparateur Ø 80/80 
dans quelques conditions limites.

• Sur la figure (Fig. 1-21) est reportée la configu-
ration avec évacuation verticale et l'aspiration 
horizontale.

• Rallonges pour kit séparateur Ø 80/80. La lon-
gueur maximum rectiligne (sans coudes) à la 
verticale, que l'on peut utiliser pour les tuyaux 
d'aspiration et d'évacuation Ø 80 est de 41 mètres, 
dont 40 en aspiration et 1 en évacuation. Cette lon-
gueur totale correspond à un facteur de résistance 
égal à 100. La longueur totale pouvant être utilisée, 
obtenue en additionnant les longueurs des tuyaux 
Ø 80 d'aspiration et d'évacuation, peut atteindre 
comme maximum les valeurs reportées dans le 
tableau suivant. S'il faut utiliser des accessoires 
ou composants mixtes, il est possible de calculer 
l'extension maximale que l'on peut atteindre, en 
utilisant un facteur de résistance pour chaque 
composant ou bien sa longueur équivalente. La 
somme de ces facteurs de résistance ne doit pas 
être supérieure à la valeur 100.

Longueurs maximales utilisables
(y compris le terminal d'aspiration grillagé et les deux coudes à 90°) 

CONDUIT NON ISOLÉ CONDUIT ISOLÉ
Évacuation (mètres) Aspiration (mètres) Évacuation (mètres) Aspiration (mètres)

1 36,0* 6 29,5*
2 34,5* 7 28,0*
3 33,0* 8 26,5*
4 32,0* 9 25,5*
5 30,5* 10 24,0*

* Le conduit d'aspiration peut être augmenté de 2,5 mètres si on élimine le 
coude en évacuation, de 2 mètres si on élimine le coude en aspiration, de 4,5 
mètres en éliminant les deux coudes.

11 22,5*

12 21,5*

 1 - Tôle anti-pulsation (5)
 2 - coudes 90° Ø 80 (6)
 1 - Terminal d'aspiration Ø 80 (7)
 2 - Rosaces internes (8)
 1 - Rosace externe (9)
 1 - Tuyau d'évacuation  

Ø 80 (10)

Le Kit comprend :
 1 - Joint évacuation (1)
 1 - Joint étanchéité bride (2)
 1 - Bride femelle d'aspiration (3)
 1 - Bride femelle d'évacuation (4)

Attention : la chaudière est conçue pour évacuer 
les produits de la combustion jusqu'à une exten-
sion maximale de 27 m rectilignes à l'évacuation, 
avec 1 m plus coude 90° en aspiration. Si l'ins-

tallation nécessite un développement des tuyaux 
d'évacuation, pour l'évacuation, dépassant les 
12 m conseillés, il est nécessaire de bien prendre 
en considération la possibilité de formation de 

condensation qui pourrait avoir lieu à l'intérieur 
du conduit et d'utiliser des tuyaux d'évacuation 
Immergas «  Serie Blu  » («  Série Bleue  ») du 
type isolé.
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pipe and Immergas insulated “Blue Series” flue 
kits must be used.

tallation 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 

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 ins-

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 - Anti-pulse plate (5)
 N°2 - 90° bends Ø 80 (6)
 N°1 - Intake terminal Ø 80 (7)
 N°2 - Internal wall sealing plates (8)
 N°1 - External wall sealing plate (9)
 N°1 - Exhaust pipe Ø 80 (10)

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 elimi-
nating both bends.

11 22.5*

12 21.5*

• The figure (Fig. 1-21) shows the configuration 
with vertical exhaust and horizontal intake.

• Extensions for separator kit Ø 80/80. The max. 
vertical straight length (without bends) usable 
for Ø 80 intake and exhaust pipes is 41 metres 
of which 40 intake and 1 exhaust. This total 
length corresponds to a resistance factor of 100. 
The total usable length obtained by summing 
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.

eds) 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 (6) in the 
female end of the flanges (3 and 4). Fit the intake 
terminal (7) with the male section (smooth) 
in the female section of the bend (6) up to the 
stop, ensuring that the internal and external wall 
sealing plates are fitted. Fit the exhaust pipe (10) 
with the male end (smooth) in the female end of 
the bend (6) up to the stop, making sure that the 
internal wall sealing plate has been fitted, this will 
ensure sealing and joining of the kit elements.

• Installation clearances (Fig. 1-20). The mini-
mum installation clearance measurements of 
the Ø 80/80 separator terminal kit have been 
stated in some limit conditions.

1.13 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, flue or intubated duct through divided 
flue exhaust and air intake pipes. Combustion 
products are expelled from pipe (S). Air is taken 
in through pipe (A) for combustion. Both ducts 
can be routed in any direction.

Separator kit Ø 80/80. Kit assembly (Fig. 1-19): 
install the flange (4) on the central hole of the 
boiler inserting the gasket (1) and tighten using 
the hex head and flat tip screws contained in the 
kit, insert the anti-pulse plate up to the stop (5). 
Remove the flat flange present in the lateral hole 
with respect to the central one (according to ne-
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13.1   تركيب مجموعة الفاصل.
والشفط  المغلقة  االحتراق  ذات غرفة   C فئة  الضبط  عملية 

القسري.
تسمح هذه المجموعة بشفط الهواء إلى خارج المسكن وتفريغ 
األدخنة في المدخنة أو مواسير الدخان أو المجرى الُمدخل من 
طرد  يتم  الهواء.  وشفط  األدخنة  تفريغ  مجاري  فصل  خالل 
عوادم االحتراق من األنبوب )S(. يتم شفط الهواء الضروري 
كال  اتجاه  ضبط  يمكن   .)A( األنبوب  من  االحتراق  لعملية 

األنبوبين في أي اتجاه.

لمجموعة  ا تركيب   .80 \80 كوع   لفاصل  ا مجموعة 
)شكل 1-19(: قم بتركيب الشفة )4( على الفتحة الوسطى للغالية 
عن طريق وضع الحشية )1( بينهما واربطها باستخدام براغي 
سداسية الرأس وطرف مسطح موجودة داخل المجموعة، ثم أدرجها 
بداخلها حتى تالمس الشفرة الصغيرة المضادة لالهتزاز )5(. قم 
بنزع شفة التوصيل المستوية الموجودة في الفتحة الجانبية بالنسبة 
للفتحة المركزية )طبقاً للضرورة( ثم قم باستبدالها بشفة التوصيل 
)3( مع إدخال الحشوة )2( الموجودة بالفعل في الغالية ثم قم بعملية 
التثبيت مستخدماً البراغي المسننة ذاتية التركيب والتثبيت ذات 

الرأس الموجودة في المجموعة. قم بتركيب وتثبيت األكواع )6( من 
الناحية الذكر )الناحية الناعمة( في الناحية األنثى من شفاه التوصيل 
)3 و 4(. قم بتركيب وتثبيت وصلة التمرير الخاصة بالشفط )7( من 
الناحية الذكر )الناحية الناعمة( في الناحية األنثى من كوع التوصيل 
)6( حتى إتمام عملية التوصيل والربط بينهما مع التأكد من انه 
قد تم بالفعل إدخال أطر التغطية الدائرية الداخلية والخارجية. قم 
بإدخال أنبوب التفريغ )10( من ناحيته الذكر )الناعم(، في الناحية 
األنثى من الكوع )6( حتى يصل إلى آخر مساره مع التأكد من أنه 
قد تم بالفعل إدخال إطار التغطية الدائري الداخلي، وبهذا يتم تثبيت 

و توصيل العناصر التي تتكون منها المجموعة.

أقل  تحديد  تم   .)20-1 )شكل  للتثبيت  الالزم  الحيز  أبعاد     •
لتركيب  المطلوب  التركيبي  بالحيز  مساحات ممكنه خاصة 
إطار  في   Ø 80\80 والفاصل  التمرير  وصلة  مجموعة 

شروط البعد القصوى.
•  في الشكل )شكل 1-21( تم تحديد عملية التركيب باستخدام 
وباستخدام  االحتراق  عوادم  لتصريف  العمودية  المجموعة 

مجموعة الشفط األفقية.

•  وصالت تطويل لمجموعة الفاصل Ø 80\80. أقصى طول 
مستقيم )بدون أكواع( في االتجاه العمودي يمكن استخدامه 
 40 منه  متر    41 هو   80 قطر  والتفريغ  الشفط  ألنابيب 
عامل  مع  الكلى  الطول  هذا  يتناسب  للتفريغ.   1 و  للشفط 
مقاومة مساوي ل 100. الطول الكلى الذي يمكن استخدامه 
الخاصة   Ø 80 أنابيب  أطوال  بحساب  تحديده  يتم  والذي 
كحد  يصل  أن  يمكن  االحتراق،  عوادم  وتصريف  بالشفط 
التالي. في حالة  الجدول  المحددة في  المسافات  إلى  أقصى 
المكونات  أو  التشغيلية  الكماليات  بعض  استخدام  ضرورة 
المختلطة، يمكن حساب أقصى طول ممكن استخدامه عن 
طريق االستفادة من عامل المقاومة لكل مكّون أو باستخدام 
أن  يجب  ال  هذه  المقاومة  عوامل  إجمالي  المكافئ.  طوله 

يتخطى قيمة ال 100.
•  فقدان درجات الحرارة داخل قنوات العوادم واألدخنة )شكل 
أنبوب  في  لألدخنة  تكثف  حدوث  مشاكل  لتجنب   .)22-1
التفريغ قطر  80، ناتج عن تبريد األدخنة والعوادم خالل 
الجدران، يصبح من الضروري تقليل طول قناة تفريغ العادم 

أقصى أطوال يمكن استخدامها
)تشمل هذه األطوال أطوال وصلة التمرير الشبكية الخاصة بعملية الشفط وكوعي التوصيل 90 درجة( 

أنبوب معزولأنبوب غير معزول
الشفط )أمتار(تصريف عوادم االحتراق )أمتار(الشفط )أمتار(تصريف عوادم االحتراق )أمتار(

1*36,06*29,5
2*34,57*28,0
3*33,08*26,5
4*32,09*25,5
5*30,510*24,0

*   يمكن أن يتم تطويل أنبوب الشفط بمقدار 2,5 متر إذا تم إلغاء كوع التوصيل الخاص بعملية 
تصريف عوادم االحتراق وبمقدار 2 متر إذا ما تم إلغاء كوع التوصيل الخاص بعملية الشفط وبمقدار 

4.5 متر إذا ما تم إلغاء كال الكوعين.

11*22,5

12*21,5
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 عدد 1  -  شفة انثى للتفريغ )4(
 عدد 1  ـ   شفرة صغيرة ضد االهتزاز )5(

كوع توصيل 90 درجة قطر 80ـ  )6(  عدد 2  -  
وصلة تمرير للشفط Ø 80ـ  )7(  عدد 1  -  

 عدد 2  ـ  إطار تغطية دائري داخلي )8(
 عدد 1  -  إطار تغطية دائري خارجي )9(.
 عدد 1  -  أنبوب تفريغ  قطر  80ـ  )10(.

يحتوي الطقم على:
حشوة تصريف عوادم االحتراق )1(  عدد 1  -  

 عدد 1  -  حشوة منع تسرب الشفة )2(
شفة توصيل أنثى لعملية الشفط )3(  عدد 1  -  

 تنبيه: تم تصميم الغالية لتفريغ منتجات االحتراق حتى أقصى
 امتداد لـ 27 متًرا في خط مستقيم النبوب تفريغ العادم، مع كوع
 1 متر 90 درجة في الشفط. إذا كان التركيب يتطلب تطوير
 مدخنة العادم بحيث تتجاوز 12 م الموصى بها، فيجب إيالء

القناة واستخدام الهواء داخل   االعتبار الالزم الحتمال تكاثف 
.الطراز االزرق" من النوع المعزول"  Immergas مدخنة
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труби впуску вам доведеться закріпити 
його на фланці, аж до зіткнення на фланці 
видалення димів, ситуації, яка виведе на 
ту ж висоту два виходи - впуску повітря та 
випуску диму.

• Втрата температ ури в ізольованому 
димоходи . Щоб запобігти проблемі 
утворення конденсату димових газів 
у трубопроводах відведення Ø 80 з 
ізоляцією, внаслідок їх охолодження через 
стінку, необхідно обмежити довжину 
трубопроводу відведення лише 12 метрами. 
На мал. (Мал. 1-25) зображено типовий 
випадок ізоляції, впускної і випускної 
лінії короткої та дуже довгої (більше 5 
м). ізольований весь канал впуску, щоб 
уникнути конденсації вологого повітря 
з навколишнього середовища, в якому 
котел знаходиться, в контакті з трубою 
охолодженою повітрям, що поступає ззовні. 
Ізольований весь всмоктувальний канал, 
за винятком ліктя у виході зі сплітера, щоб 
знизити втрати тепла з каналу, таким чином 
запобігаючи утворенню конденсату парів.

 ПРИМІТКА: при установці ізольованих 
трубопроводів через кожні 2 метри повинні 
бути встановлені хомути з вкладишем.

Комплект містить:
 1 шт. - Прокладка каналу відведення (1)
 1 шт. - Прокладка ущільнювача фланця (2)
 1 шт. - Гніздовий повітрозабірний фланець (3)
 1 шт. - Гніздовий фланець відведення (4)
 1 шт. - Протиімпульсна пластина (5)
 1 шт. - Коліно 90° Ø 80 (6)
 1 шт. - Ковпачок для труби (7)
 1 шт. - Термінал труби забору повітря Ø 80 

ізольований (8)
 2 шт - Внутрішня кільцева прокладка (9)
 1 шт. - Зовнішня кільцева прокладка (10)
 1 шт. - Ізольована зливна труба Ø 80 (11)
 1 шт. - Коліно 90° концентричне Ø 80/125 (12)

кінцем (гладким) у гніздовий кінець коліна 
(6) до упору, переконавшись, що відповідні 
кільцеві прокладки (9 і 10), які забезпечать 
правильну установку між трубою та стіною, 
уже вставлені, після чого зафіксувати 
заглушку (7) на кінці (8). Вставте кінець труби 
викидання (11) (12) і закрутіть до упору, 
переконавшись, що ви вже ввели відповідну 
розетку (9), яка забезпечить правильну 
установку між трубою та димоходом.

• Ізоляція комплекту терміналу роздільника. 
Якщо є проблеми конденсації парів у 
трубах випуску або на зовнішній поверхні 
труби впуску, Immergas надає, за запитом, 
ізольовані труби впуску і ізольовані труби 
випуску. Ізоляція може бути необхідною 
на вихлопній трубі, через надмірну втрату 
температури диму протягом шляху. Ізоляція 
може бути необхідною на трубі впуску, так 
як вхідне повітря (якщо дуже холодно), 
може привести зовнішню поверхню 
труби до температури нижче точки роси 
повітря середовища, в якій знаходиться. На 
малюнках( Мал. 1-24 ÷ 1-25) представлені 
різні застосування ізольованих труб.

 І з о л ь о в а н і  т р у б и  с к л а д а ю т ь с я  з 
концентричних труб внутрішніх Ø 80 і 
зовнішніх Ø 125 із прошарком нерухомого 
повітря. Технічно неможливо використати 
обидва коліна Ø 80 ізольованими, так як 
габаритні розміри цього не дозволяють. 
Але можна почати із  одного ліктя 
ізольованого, на ваш вибір: чи каналу 
впуску, чи каналу випуску газів. У випадку, 
якщо ми починаємо з ізольованого ліктя 

мішані компоненти, 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 у димових каналах 
(Мал. 1-22). Щоб уникнути проблем з 
конденсацією газів у випускній трубі Ø 
80, у зв'язку з їх охолодження через стіну, 
треба обмежити довжину вихлопної труби 
до 5 метрів. Якщо потрібно покрити великі 
відстані, необхідно використовувати 
ізольовані труби Ø 80 (див. главу комплект 
сепаратора Ø 80/80 з ізольованими 
трубами).

Комплект сепаратора Ø 80/80 з ізоляцією. 
Монтаж комплекту (Мал. 1-23): встановити 
фланець (4) на центральний отвір котла, 
поставивши прокладку (1), і затягнути 
гвинти з шестигранною голівкою і пласким 
наконечником з комплекту, вставити до 
упору всередину фланця пластину (5). 
Вийміть плоский фланець, що знаходиться 
в боковому отворі відносно до центрального 
(відповідно до вимог) і замініть його на 
фланець (3); вставте проміжні прокладки 
(2), які вже є в котлі, і затягніть саморізами 
з наконечником, що надаються в комплекті. 
Вставити і проштовхнути заглушку (7) на 
коліні (6) із штирового кінця (гладкого), 
з'єднати коліно (6) штировим кінцем 
(гладким) із гніздовим кінцем фланця (3). 
Вставити коліно (12) штировим кінцем 
(гладким) у гніздовий кінець фланцю (4). 
Вставити кінець труби впуску (8) штировим 
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труби впуску вам доведеться закріпити 
його на фланці, аж до зіткнення на фланці 
видалення димів, ситуації, яка виведе на 
ту ж висоту два виходи - впуску повітря та 
випуску диму.

• Втрата температ ури в ізольованому 
димоходи . Щоб запобігти проблемі 
утворення конденсату димових газів 
у трубопроводах відведення Ø 80 з 
ізоляцією, внаслідок їх охолодження через 
стінку, необхідно обмежити довжину 
трубопроводу відведення лише 12 метрами. 
На мал. (Мал. 1-25) зображено типовий 
випадок ізоляції, впускної і випускної 
лінії короткої та дуже довгої (більше 5 
м). ізольований весь канал впуску, щоб 
уникнути конденсації вологого повітря 
з навколишнього середовища, в якому 
котел знаходиться, в контакті з трубою 
охолодженою повітрям, що поступає ззовні. 
Ізольований весь всмоктувальний канал, 
за винятком ліктя у виході зі сплітера, щоб 
знизити втрати тепла з каналу, таким чином 
запобігаючи утворенню конденсату парів.

 ПРИМІТКА: при установці ізольованих 
трубопроводів через кожні 2 метри повинні 
бути встановлені хомути з вкладишем.

Комплект містить:
 1 шт. - Прокладка каналу відведення (1)
 1 шт. - Прокладка ущільнювача фланця (2)
 1 шт. - Гніздовий повітрозабірний фланець (3)
 1 шт. - Гніздовий фланець відведення (4)
 1 шт. - Протиімпульсна пластина (5)
 1 шт. - Коліно 90° Ø 80 (6)
 1 шт. - Ковпачок для труби (7)
 1 шт. - Термінал труби забору повітря Ø 80 

ізольований (8)
 2 шт - Внутрішня кільцева прокладка (9)
 1 шт. - Зовнішня кільцева прокладка (10)
 1 шт. - Ізольована зливна труба Ø 80 (11)
 1 шт. - Коліно 90° концентричне Ø 80/125 (12)

кінцем (гладким) у гніздовий кінець коліна 
(6) до упору, переконавшись, що відповідні 
кільцеві прокладки (9 і 10), які забезпечать 
правильну установку між трубою та стіною, 
уже вставлені, після чого зафіксувати 
заглушку (7) на кінці (8). Вставте кінець труби 
викидання (11) (12) і закрутіть до упору, 
переконавшись, що ви вже ввели відповідну 
розетку (9), яка забезпечить правильну 
установку між трубою та димоходом.

• Ізоляція комплекту терміналу роздільника. 
Якщо є проблеми конденсації парів у 
трубах випуску або на зовнішній поверхні 
труби впуску, Immergas надає, за запитом, 
ізольовані труби впуску і ізольовані труби 
випуску. Ізоляція може бути необхідною 
на вихлопній трубі, через надмірну втрату 
температури диму протягом шляху. Ізоляція 
може бути необхідною на трубі впуску, так 
як вхідне повітря (якщо дуже холодно), 
може привести зовнішню поверхню 
труби до температури нижче точки роси 
повітря середовища, в якій знаходиться. На 
малюнках( Мал. 1-24 ÷ 1-25) представлені 
різні застосування ізольованих труб.

 І з о л ь о в а н і  т р у б и  с к л а д а ю т ь с я  з 
концентричних труб внутрішніх Ø 80 і 
зовнішніх Ø 125 із прошарком нерухомого 
повітря. Технічно неможливо використати 
обидва коліна Ø 80 ізольованими, так як 
габаритні розміри цього не дозволяють. 
Але можна почати із  одного ліктя 
ізольованого, на ваш вибір: чи каналу 
впуску, чи каналу випуску газів. У випадку, 
якщо ми починаємо з ізольованого ліктя 

мішані компоненти, 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 у димових каналах 
(Мал. 1-22). Щоб уникнути проблем з 
конденсацією газів у випускній трубі Ø 
80, у зв'язку з їх охолодження через стіну, 
треба обмежити довжину вихлопної труби 
до 5 метрів. Якщо потрібно покрити великі 
відстані, необхідно використовувати 
ізольовані труби Ø 80 (див. главу комплект 
сепаратора Ø 80/80 з ізольованими 
трубами).

Комплект сепаратора Ø 80/80 з ізоляцією. 
Монтаж комплекту (Мал. 1-23): встановити 
фланець (4) на центральний отвір котла, 
поставивши прокладку (1), і затягнути 
гвинти з шестигранною голівкою і пласким 
наконечником з комплекту, вставити до 
упору всередину фланця пластину (5). 
Вийміть плоский фланець, що знаходиться 
в боковому отворі відносно до центрального 
(відповідно до вимог) і замініть його на 
фланець (3); вставте проміжні прокладки 
(2), які вже є в котлі, і затягніть саморізами 
з наконечником, що надаються в комплекті. 
Вставити і проштовхнути заглушку (7) на 
коліні (6) із штирового кінця (гладкого), 
з'єднати коліно (6) штировим кінцем 
(гладким) із гніздовим кінцем фланця (3). 
Вставити коліно (12) штировим кінцем 
(гладким) у гніздовий кінець фланцю (4). 
Вставити кінець труби впуску (8) штировим 
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• Spuštanje temperature u kanalima za dim (Sl. 
1-22). Da bi se izbegli problemi kondenzacije 
dima u cevima za odvod Ø 80, zbog hlađenja 
kroz pregrade cevi, morate ograničiti dužinu 
cevi na samo 5 metara. Ako se moraju koristiti 
cevi veće dužine morate koristiti izolovane 
cevi Ø 80 (vidi poglavlje izolovanog kompleta 
separatora Ø 80/80 ).

Izolovani komplet Ø 80/80 separatora. Montaža 
kompleta (Sl. 1-23): instalirajte prirubnicu (4) na 
centralni otvor kotla na način da postavite pri-
rubnicu (1) i stegnete šestougaonim šrafovima 
pljosnate glave koji postoje u kompletu, unesite 
u unutrašnjost sve do kraja lim protiv pulsiranja 
(5). Skinite pljosnatu prirubnicu koja postoji na 
bočnom otvoru u odnosu na onaj centralni ( za-
visno od potreba) i zamenite je prirubnicom (3) 
na način da postavite zaptivač (2) koji već postoji 
u kotlu i stegnete samoprobušujućim vijcima sa 
vrhom. Umetnite čep (7) i pustite ga da klizi po 
kolenu (6) sa muške strane (glatke), sklopite ko-
lena (6) sa muškom stranom (glatkom) u žensku 
stranu prirubnice (3). Sklopite koleno (12) sa 
muškom stranom (glatkom) u žensku stranu 
prirubnice (4). Sklopite terminal za usis (8) sa 
muškom stranom (glatkom) u žensku stranu 
kolena (6) sve do kraja, uverite se da ste već stavili 
podizače (9 i 10) koji obezbeđuju pravilnu insta-
laciju između cevi i zida, nakon toga pričvrstite 
čep za zatvaranje (7) na terminal (8). Sklopite cev 
za odvod (11) sa muškom stranom (glatkom) u 
žensku stranu kolena (12) sve do kraja, uverite se 
da ste već umetnuli podizač (9) koji će obezbediti 
pravilnu instalaciju cevi i dimnjaka.

• Izolacija kompleta terminala separatora. Kada 
bude bilo problema sa kondenzacijom dima u 
cevima za odvod i na spoljašnjoj površini cevi 
za usis, preduzeće Immergas prilaže na zahtev 
izolovane cevi za usis i odvod. Izolacija će biti 
neophodna na cevi za odvod zbog preteranog 
pada temperature dima na svom putu. Izolacija 
će biti neophodna na cevi za usis jer ulazni 
vazduh (ako je veoma hladan) može dovesti 
spoljašnju površinu cevi na nižu temperaturu 
od tačke orošavanja vazduha prostora u kojem 
se nalazi. Na slikama (Sl. 1-24 ÷ 1-25 ) su pri-
kazane različite primene izolovanih cevi.

 Izolovane cevi se sastoje od unutrašnje 
koncentrične cevi Ø 80 i Ø 125 spoljašnje 
sa međuprostorom ustajalog vazduha. Iz 
tehničkih razloga se ne može početi sa oba 
koncentrična kolena od Ø 80 jer tako nešto ne 
dozvoljavaju dimenzije. U suprotnom možete 
odmah početi sa jednim izolovanim kolenom 
na način da izaberete ili onaj za usis ili odvod. 
U slučaju da izaberete izolovano koleno za usis 
morate ga sklopiti na sopstvenu prirubnicu na 
način da dođe do kraja prirubnice za odvod 
dima a to je stanje u kojem su oba izlaza, onaj 
za usis i onaj za odvod dima na istoj visini.

• Pad temperature u izolovanim kanalima za 
dim. Da bi se izbegli problemi kondenzacije 
dima u izolovanim cevima za odvod Ø 80, zbog 
hlađenja kroz pregrade cevi, morate ograničiti 
dužinu cevi na samo 12 metara (Sl. Na slici (Sl. 
1-25) se predstavlja tipičan primer izolacije, cev 
za usis je kratka a cev za odvod veoma duga 
(duža od 5 m). Izolovana je čitava cev za usis 

Komplet uključuje:
 Br°1 - Zaptivač odvoda (1)
 Br°1 - Zaptivač za zaptivanje prirubnice (2)
 Br°1 - Žensku prirubnicu sa usis (3)
 Br°1 - Žensku prirubnicu sa odvod (4)
 Br°1 - Lim protiv pulsiranja (5)
 Br°1 - Koleno 90° Ø 80 (6)
 Br°1 - Čep za zatvaranje cevi (7)
 Br°1 - Izolovani terminal za usis Ø 80 (8)
 Br°2 - Unutrašnje podizače (9)
 Br° 1 - Spoljne podizače (10)
 Br°1 - Izolovanu cev za odvod Ø 80 (11)
 Br°1 - Koncentrično koleno 90°Ø 80/125 (12)

da bi se izbegla kondenzacija vlažnog vazduha 
u prostoru u kojem se nalazi kotao u kontaktu 
sa ohlađenom cevi ulaznog vazduha od spolja. 
Izolovana je čitava cev za odvod, izuzev kolena 
na izlazu iz razdvajača da bi se smanjila disper-
zija toplote iz cevi, čime se sprečava stvaranja 
kondenzacije dima.

 NAPOMENA: tokom instalacije izolovanih 
cevi morate postaviti svako 2 metra jednu 
obujmicu za prekid sa zaglavicom.

Maks. 12 m Maks. 21 m

изолировано колено в линии воздухозабора, 
необходимо установить фланец колена до 
упора на фланец дымоудаления, при этом 
на одинаковую высоту устанавливаются два 
выхода воздухозабора и дымоудаления.

• Потеря температуры в изолированных 
дымовых каналах. Во избежание проблем 
образования конденсата в дымовых газах 
в дымоходе Ø80 с изоляцией, вызванного 
их охлаждением на стенках трубы, 
необходимо ограничить длину дымохода 
12 метрами. На иллюстрации (Рис. 1-25) 
приведён типичный случай изолирования, 
короткий канал воздухозабора и очень 
длинный канал дымоудаления (свыше 5 
м). Изолирован весь канал воздухозабора 
во избежание конденсации влажного 
воздуха помещения, в котором находится 
котел, при соприкосновении трубой, 
которая охлаждается пост упающим 
снаружи воздухом. Изолирован весь канал 
дымоудаления, за исключением колена на 
выходе из раздвоителя, для уменьшения 
потерь тепла в канале, что позволяет 
избегать формирования конденсата в 
дымовых газах.

 Примечание: при установке дымоходов 
с изоляцией необходимо устанавливать 
через каждые 2 метра монтажный хомут с 
дюбелем.

В комплект входят:
 N°1 - Сальник в линии дымоудаления  (1)
 N°1 - Уплотнительная прокладка фланца 

(2)
 N°1 - Фланец в линии воздухозабора типа 

«мама» (3)
 N°1 - Фланец в линии дымоудаления типа 

«мама» (4)
 N°1 - Антипульсационная пластина (5)
 N°1 - Колено 90° Ø 80 (6)
 N°1 - Пробка-заглушка для трубы (7)
 N°1 - Терминал воздухозабора Ø 80 с 

изоляцией (8)
 N°2 - Внутренние шайбы (9)
 N° 1 - Внешняя шайба (10)
 N°1 - Труба дымоудаления Ø 80 с изоляцией 

(11)
 N°1 - Колено коаксиальное 90° Ø 80/125 (12)

Вставить колено (12) гладкой стороной 
(“папа”) в горловину (“мама”) фланца (4). 
Подсоединить терминал воздухозабора (8) 
гладкой стороной (“папа”), в горловину 
(“мама”) колена (6) до упора, убедиться, 
что установлены шайбы (9 и 10), которые 
обеспечивают правильное положение между 
трубой и стеной; затем зафиксировать 
пробку-заглушку (7) на терминале (8). 
Установить дымоотводную трубу (11) гладкой 
стороной (“папа”) в горловину (“мама”) 
колена (12) до упора, проверить установку 
шайбы (9), которая обеспечивает правильное 
положение между трубой и дымоходом.
• Изолирование комплекта раздельного 

дымоудаления. При возникновении 
проблем образования конденсата в каналах 
дымоудаления или на внешней поверхности 
труб воздухозабора Immergas по заказу 
предоставляет изолированные трубы 
воздухозабора и дымоудаления. Изоляция 
може т быть необходимой на тру бе 
дымоудаления вследствие существенной 
потери температ уры дымовых газов 
при прохождении по трубе. Изоляция 
может быть также необходимой на трубе 
воздухозабора, так как поступающий 
воздух (если он очень холодный) может 
охлаждать внешнюю поверхность трубы 
до температуры ниже точки росы. На 
приведенных ниже иллюстрациях (Рис. 1-24 
и 1-25) показаны различные применения 
изолированных труб.

 Из олир ов а нные т ру бы с о с тоят  из 
коаксиальной тру бы с вну тренним 
диаметром 80 и внешним диаметром 
125 с  промеж у точным возд ушным 
пространством. Технически невозможно 
ус т анавливать дв а изолированных 
колена Ø80, так как этого не позволяют 
габаритные размеры. Возможна установка 
одного колена с изоляцией либо в линии 
воздухозабора, либо дымоудаления. Если 

длина, получаемая путем суммирования 
длины тру б Ø 80 на всасывании и 
д ы м о у д а л е н и и ,  м ож е т  д о с т и г а т ь 
максимальных значений, приведенных в 
таблице ниже. В случае необходимости 
и с п о л ь з о в а н и я  д о п о л н и т е л ь н ы х 
принадлежностей или смешанных элементов 
можно произвести расчет максимального 
увеличения длины, используя коэффициент 
сопротивления для каждого компонента, 
или его эквивалентную длину. Сумма этих 
коэффициентов сопротивления не должна 
превышать значения 100.

• Потеря температуры в дымоотводных 
каналах (Рис. 1-22). Во избежание проблем 
образования конденсата в дымовых 
газах в дымоходе Ø80 в результате их 
охлаждения на стенках трубы, необходимо 
ограничить длину дымохода до 5 метров. 
При необходимости использовать дымоход 
большей длины следует использовать трубы 
Ø80 с изоляцией (см. главу “комплект 
раздельного дымоудаления Ø80/80 с 
изоляцией).

Комплект раздельного дымоудаления 
Ø80/80 с изоляцией. Установка комплекта 
(Рис. 1-23): Установить фланец (4) на 
центральное отверстие котла, вставляя 
сальник (1), закрепить шестиугольными 
винтами с плоской головкой, входящими 
в комплект. Вставить внутрь до упора 
антипульсационную пластину (5). Снять 
плоский фланец с бокового отверстия 
о т н о с и т е л ь н о  ц е н т р а л ь н о г о  ( п о 
необходимости) и заменить его фланцем (3), 
устанавливая сальник (2), уже имеющийся 
на котле; закрепить его винтами-саморезами 
с острым концом, входящими в комплект. 
Вставить заглушку (7) и провести её через 
колено (6) гладкой стороной (“папа”), затем 
подсоединить колено (6) гладкой стороной 
(“папа”) в горловину (“мама”) фланца (3). 

изолировано колено в линии воздухозабора, 
необходимо установить фланец колена до 
упора на фланец дымоудаления, при этом 
на одинаковую высоту устанавливаются два 
выхода воздухозабора и дымоудаления.

• Потеря температуры в изолированных 
дымовых каналах. Во избежание проблем 
образования конденсата в дымовых газах 
в дымоходе Ø80 с изоляцией, вызванного 
их охлаждением на стенках трубы, 
необходимо ограничить длину дымохода 
12 метрами. На иллюстрации (Рис. 1-25) 
приведён типичный случай изолирования, 
короткий канал воздухозабора и очень 
длинный канал дымоудаления (свыше 5 
м). Изолирован весь канал воздухозабора 
во избежание конденсации влажного 
воздуха помещения, в котором находится 
котел, при соприкосновении трубой, 
которая охлаждается пост упающим 
снаружи воздухом. Изолирован весь канал 
дымоудаления, за исключением колена на 
выходе из раздвоителя, для уменьшения 
потерь тепла в канале, что позволяет 
избегать формирования конденсата в 
дымовых газах.

 Примечание: при установке дымоходов 
с изоляцией необходимо устанавливать 
через каждые 2 метра монтажный хомут с 
дюбелем.

В комплект входят:
 N°1 - Сальник в линии дымоудаления  (1)
 N°1 - Уплотнительная прокладка фланца 

(2)
 N°1 - Фланец в линии воздухозабора типа 

«мама» (3)
 N°1 - Фланец в линии дымоудаления типа 

«мама» (4)
 N°1 - Антипульсационная пластина (5)
 N°1 - Колено 90° Ø 80 (6)
 N°1 - Пробка-заглушка для трубы (7)
 N°1 - Терминал воздухозабора Ø 80 с 

изоляцией (8)
 N°2 - Внутренние шайбы (9)
 N° 1 - Внешняя шайба (10)
 N°1 - Труба дымоудаления Ø 80 с изоляцией 

(11)
 N°1 - Колено коаксиальное 90° Ø 80/125 (12)

Вставить колено (12) гладкой стороной 
(“папа”) в горловину (“мама”) фланца (4). 
Подсоединить терминал воздухозабора (8) 
гладкой стороной (“папа”), в горловину 
(“мама”) колена (6) до упора, убедиться, 
что установлены шайбы (9 и 10), которые 
обеспечивают правильное положение между 
трубой и стеной; затем зафиксировать 
пробку-заглушку (7) на терминале (8). 
Установить дымоотводную трубу (11) гладкой 
стороной (“папа”) в горловину (“мама”) 
колена (12) до упора, проверить установку 
шайбы (9), которая обеспечивает правильное 
положение между трубой и дымоходом.
• Изолирование комплекта раздельного 

дымоудаления. При возникновении 
проблем образования конденсата в каналах 
дымоудаления или на внешней поверхности 
труб воздухозабора Immergas по заказу 
предоставляет изолированные трубы 
воздухозабора и дымоудаления. Изоляция 
може т быть необходимой на тру бе 
дымоудаления вследствие существенной 
потери температ уры дымовых газов 
при прохождении по трубе. Изоляция 
может быть также необходимой на трубе 
воздухозабора, так как поступающий 
воздух (если он очень холодный) может 
охлаждать внешнюю поверхность трубы 
до температуры ниже точки росы. На 
приведенных ниже иллюстрациях (Рис. 1-24 
и 1-25) показаны различные применения 
изолированных труб.

 Из олир ов а нные т ру бы с о с тоят  из 
коаксиальной тру бы с вну тренним 
диаметром 80 и внешним диаметром 
125 с  промеж у точным возд ушным 
пространством. Технически невозможно 
ус т анавливать дв а изолированных 
колена Ø80, так как этого не позволяют 
габаритные размеры. Возможна установка 
одного колена с изоляцией либо в линии 
воздухозабора, либо дымоудаления. Если 

длина, получаемая путем суммирования 
длины тру б Ø 80 на всасывании и 
д ы м о у д а л е н и и ,  м ож е т  д о с т и г а т ь 
максимальных значений, приведенных в 
таблице ниже. В случае необходимости 
и с п о л ь з о в а н и я  д о п о л н и т е л ь н ы х 
принадлежностей или смешанных элементов 
можно произвести расчет максимального 
увеличения длины, используя коэффициент 
сопротивления для каждого компонента, 
или его эквивалентную длину. Сумма этих 
коэффициентов сопротивления не должна 
превышать значения 100.

• Потеря температуры в дымоотводных 
каналах (Рис. 1-22). Во избежание проблем 
образования конденсата в дымовых 
газах в дымоходе Ø80 в результате их 
охлаждения на стенках трубы, необходимо 
ограничить длину дымохода до 5 метров. 
При необходимости использовать дымоход 
большей длины следует использовать трубы 
Ø80 с изоляцией (см. главу “комплект 
раздельного дымоудаления Ø80/80 с 
изоляцией).

Комплект раздельного дымоудаления 
Ø80/80 с изоляцией. Установка комплекта 
(Рис. 1-23): Установить фланец (4) на 
центральное отверстие котла, вставляя 
сальник (1), закрепить шестиугольными 
винтами с плоской головкой, входящими 
в комплект. Вставить внутрь до упора 
антипульсационную пластину (5). Снять 
плоский фланец с бокового отверстия 
о т н о с и т е л ь н о  ц е н т р а л ь н о г о  ( п о 
необходимости) и заменить его фланцем (3), 
устанавливая сальник (2), уже имеющийся 
на котле; закрепить его винтами-саморезами 
с острым концом, входящими в комплект. 
Вставить заглушку (7) и провести её через 
колено (6) гладкой стороной (“папа”), затем 
подсоединить колено (6) гладкой стороной 
(“папа”) в горловину (“мама”) фланца (3). 

изолировано колено в линии воздухозабора, 
необходимо установить фланец колена до 
упора на фланец дымоудаления, при этом 
на одинаковую высоту устанавливаются два 
выхода воздухозабора и дымоудаления.

• Потеря температуры в изолированных 
дымовых каналах. Во избежание проблем 
образования конденсата в дымовых газах 
в дымоходе Ø80 с изоляцией, вызванного 
их охлаждением на стенках трубы, 
необходимо ограничить длину дымохода 
12 метрами. На иллюстрации (Рис. 1-25) 
приведён типичный случай изолирования, 
короткий канал воздухозабора и очень 
длинный канал дымоудаления (свыше 5 
м). Изолирован весь канал воздухозабора 
во избежание конденсации влажного 
воздуха помещения, в котором находится 
котел, при соприкосновении трубой, 
которая охлаждается пост упающим 
снаружи воздухом. Изолирован весь канал 
дымоудаления, за исключением колена на 
выходе из раздвоителя, для уменьшения 
потерь тепла в канале, что позволяет 
избегать формирования конденсата в 
дымовых газах.

 Примечание: при установке дымоходов 
с изоляцией необходимо устанавливать 
через каждые 2 метра монтажный хомут с 
дюбелем.

В комплект входят:
 N°1 - Сальник в линии дымоудаления  (1)
 N°1 - Уплотнительная прокладка фланца 

(2)
 N°1 - Фланец в линии воздухозабора типа 

«мама» (3)
 N°1 - Фланец в линии дымоудаления типа 

«мама» (4)
 N°1 - Антипульсационная пластина (5)
 N°1 - Колено 90° Ø 80 (6)
 N°1 - Пробка-заглушка для трубы (7)
 N°1 - Терминал воздухозабора Ø 80 с 

изоляцией (8)
 N°2 - Внутренние шайбы (9)
 N° 1 - Внешняя шайба (10)
 N°1 - Труба дымоудаления Ø 80 с изоляцией 

(11)
 N°1 - Колено коаксиальное 90° Ø 80/125 (12)

Вставить колено (12) гладкой стороной 
(“папа”) в горловину (“мама”) фланца (4). 
Подсоединить терминал воздухозабора (8) 
гладкой стороной (“папа”), в горловину 
(“мама”) колена (6) до упора, убедиться, 
что установлены шайбы (9 и 10), которые 
обеспечивают правильное положение между 
трубой и стеной; затем зафиксировать 
пробку-заглушку (7) на терминале (8). 
Установить дымоотводную трубу (11) гладкой 
стороной (“папа”) в горловину (“мама”) 
колена (12) до упора, проверить установку 
шайбы (9), которая обеспечивает правильное 
положение между трубой и дымоходом.
• Изолирование комплекта раздельного 

дымоудаления. При возникновении 
проблем образования конденсата в каналах 
дымоудаления или на внешней поверхности 
труб воздухозабора Immergas по заказу 
предоставляет изолированные трубы 
воздухозабора и дымоудаления. Изоляция 
може т быть необходимой на тру бе 
дымоудаления вследствие существенной 
потери температ уры дымовых газов 
при прохождении по трубе. Изоляция 
может быть также необходимой на трубе 
воздухозабора, так как поступающий 
воздух (если он очень холодный) может 
охлаждать внешнюю поверхность трубы 
до температуры ниже точки росы. На 
приведенных ниже иллюстрациях (Рис. 1-24 
и 1-25) показаны различные применения 
изолированных труб.

 Из олир ов а нные т ру бы с о с тоят  из 
коаксиальной тру бы с вну тренним 
диаметром 80 и внешним диаметром 
125 с  промеж у точным возд ушным 
пространством. Технически невозможно 
ус т анавливать дв а изолированных 
колена Ø80, так как этого не позволяют 
габаритные размеры. Возможна установка 
одного колена с изоляцией либо в линии 
воздухозабора, либо дымоудаления. Если 

длина, получаемая путем суммирования 
длины тру б Ø 80 на всасывании и 
д ы м о у д а л е н и и ,  м ож е т  д о с т и г а т ь 
максимальных значений, приведенных в 
таблице ниже. В случае необходимости 
и с п о л ь з о в а н и я  д о п о л н и т е л ь н ы х 
принадлежностей или смешанных элементов 
можно произвести расчет максимального 
увеличения длины, используя коэффициент 
сопротивления для каждого компонента, 
или его эквивалентную длину. Сумма этих 
коэффициентов сопротивления не должна 
превышать значения 100.

• Потеря температуры в дымоотводных 
каналах (Рис. 1-22). Во избежание проблем 
образования конденсата в дымовых 
газах в дымоходе Ø80 в результате их 
охлаждения на стенках трубы, необходимо 
ограничить длину дымохода до 5 метров. 
При необходимости использовать дымоход 
большей длины следует использовать трубы 
Ø80 с изоляцией (см. главу “комплект 
раздельного дымоудаления Ø80/80 с 
изоляцией).

Комплект раздельного дымоудаления 
Ø80/80 с изоляцией. Установка комплекта 
(Рис. 1-23): Установить фланец (4) на 
центральное отверстие котла, вставляя 
сальник (1), закрепить шестиугольными 
винтами с плоской головкой, входящими 
в комплект. Вставить внутрь до упора 
антипульсационную пластину (5). Снять 
плоский фланец с бокового отверстия 
о т н о с и т е л ь н о  ц е н т р а л ь н о г о  ( п о 
необходимости) и заменить его фланцем (3), 
устанавливая сальник (2), уже имеющийся 
на котле; закрепить его винтами-саморезами 
с острым концом, входящими в комплект. 
Вставить заглушку (7) и провести её через 
колено (6) гладкой стороной (“папа”), затем 
подсоединить колено (6) гладкой стороной 
(“папа”) в горловину (“мама”) фланца (3). 
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de admisie scurtă și conducta de evacuare foa-
rte lungă (mai mare de 5 metri). Conducta de 
admisie este complet izolată pentru a preveni 
condensarea aerului umed din mediul în care se 
află centrala când intră în contact cu conducta 
răcită de aerul din exterior. Conducta de evacu-
are este complet izolată, cu excepția cotului aflat 
la ieșirea din spliter, pentru a reduce pierderile 
de căldură prin conductă, prevenind în acest 
fel condensarea gazelor de ardere.

 N.B.: în timpul instalării conductelor izolate 
este necesar să instalați la fiecare 2 metri un 
colier de susținere cu diblu.

Kit-ul conține:
 1 buc. - Garnitură evacuare (1)
 1 buc. - Garnitură de etanșare pentru 

flanșă (2)
 1 buc. - Flanșă mamă admisie (3)
 1 buc. - Flanșă mamă evacuare (4)
 1 buc. - Plăcuță antipulsații (5)
 1 buc. - Cot 90° Ø 80 (6)
 1 buc. - Capac închidere conductă (7)
 1 buc. - Terminal admisie Ø 80 izolat (8)
 2 buc. - Rozete interne (9)
 Nr. 1 - Rozetă externă (10)
 1 buc. - Conductă de evacuare Ø 80 

izolată (11)
 1 buc. - Cot 90° concentric Ø 80/125 (12)

• Izolarea kit-ului cu conducte separate Dacă 
există probleme de condensare a gazelor de ar-
dere în conductele de evacuare sau la suprafața 
externă a conductelor de admisie, Immergas 
furnizează la cerere conducte de admisie și 
evacuare izolate. Izolarea poate fi necesară pen-
tru conducta de evacuare, din cauza pierderii 
excesive de temperatură a gazelor de ardere 
de-a lungul traseului. Izolarea poate fi necesară 
pentru conducta de admisie, deoarece aerul 
aspirat (dacă este foarte rece), poate reduce 
temperatura de la suprafața conductei, la o 
valoare mai mică decât cea a punctului de rouă 
a aerului din mediul în care se află. În figurile 
(Fig. 1-24 ÷ 1-25) sunt reprezentate diferite 
aplicații ale conductelor izolate.

 Conductele izolate sunt compuse dintr-o 
conductă internă concentrică cu Ø 80 și una 
externă cu Ø 125 cu spații libere în care se 
află aer stagnant. Din punct de vedere tehnic, 
nu este posibilă începerea instalării cu ambele 
coturi Ø 80 izolate deoarece dimensiunile nu 
permit acest lucru. În schimb, este posibilă 
începerea instalării cu un cot izolat, alegând 
între conducta de admisie sau cea de evacuare. 
În cazul în care se începe cu cotul de admisie 
izolat, acesta trebuie introdus până la capăt pe 
flanșa conductei de evacuare; această situație 
face ca cele două ieșiri, de admisie și evacuare, 
să se afle la aceeași înălțime.

• Pierderea de temperatură prin conductele de 
gaze de ardere izolate. Pentru a preveni pro-
blemele care pot apărea din cauza condensării 
gazelor de ardere în conducta de evacuare Ø 
80 izolată, datorată răcirii prin perete, se reco-
mandă ca lungimea conductei de evacuare să 
fie de maxim 12 metri. În figură (Fig. 1-25) este 
reprezentat un caz tipic de izolare, cu conducta 

• Pierderi de temperatură în conductele pentru 
gaze de ardere (Fig. 1-22). Pentru a preveni 
problemele create de condensarea gazelor de 
ardere în conducta de evacuare Ø 80, datorită 
răcirii acestora prin perete, lungimea conductei 
de evacuare trebuie să fie de maxim 5 metri.  
Dacă trebuie acoperite distanțe mai mari, se 
recomandă utilizarea conductelor Ø 80 izolate 
(vezi capitolul kit cu conducte separate Ø 80/80 
izolate).

Kit cu conducte separate Ø 80/80 izolate. Mon-
tarea kit-ului (Fig. 1-23): montați flanșa (4) pe 
orificiul central al centralei interpunând garnitu-
ra (1) și strângeți cu șuruburile cu cap hexagonal și 
vârful plat prezente în kit, introduceți în interiorul 
flanșei plăcuța antipulsații (5) și împingeți-o până 
la capăt. Scoateți flanșa plată aflată pe orificiul 
lateral față de cel central (în funcție de necesități) 
și înlocuiți-o cu flanșa (3), puneți garnitura (2) 
aflată pe centrală și strângeți cu șuruburile autofi-
letante cu vârf din dotare. Introduceți și deplasați 
capacul (7) pe cot (6) de pe capătul tată (neted), 
apoi cuplați cotul (6) cu capătul tată (neted) în 
capătul mamă al flanșei (3). Introduceți cotul (12) 
cu capătul tată (neted) în capătul mamă al flanșei 
(4). Introduceți terminalul de admisie (8) cu 
capătul tată (neted), în capătul mamă al cotului 
(6) și împingeți-l până la capăt, asigurându-vă că 
ați introdus rozetele (9 și 10); în acest fel se obține 
îmbinarea corectă între conductă și perete; după 
aceea puneți capacul de închidere (7) pe terminal 
(8). Introduceți conducta de evacuare (11) cu 
capătul tată (neted) în capătul mamă al cotului 
(12); împingeți până la capăt, asigurându-vă că 
ați introdus rozeta (9); în acest fel se va obține 
îmbinarea corectă dintre conductă și coșul de 
gaze de ardere.
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• Perte de température dans les conduits de 
fumée (Fig. 1-22). Pour éviter les problèmes 
de condensation des fumées dans le conduit 
d'évacuation Ø 80, dus à leur refroidissement 
à travers le mur, il est nécessaire de limiter la 
longueur du conduit d'évacuation à 5 mètres 
seulement. S'il faut couvrir des distances supé-
rieures, il est nécessaire d'utiliser les tuyaux Ø 
80 isolés (voir chapitre kit séparateur Ø 80/80 
isolé).

Kit séparateur Ø 80/80 isolé. Montage du kit 
(Fig. 1-23) : installer la bride (4) sur le trou cen-
tral de la chaudière en interposant le joint (1) et 
serrer avec les vis à tête hexagonale et pointe plate 
présentes dans le kit, insérer à l'intérieur jusqu'à 
porter en butée la tôle anti-pulsation (5). Enlever 
la bride plate présente dans le trou latéral par 
rapport à celui central (selon les exigences) et 
la remplacer avec la bride (3) en interposant le 
joint (2) déjà présent dans la chaudière et serrer 
avec les vis auto-taraudeuses avec tête, fournies. 
Insérer et faire glisser le bouchon (7) sur le coude 
(6) du côté mâle (lisse), puis raccorder le coude 
(6) avec le côté mâle (lisse) sur le côté femelle de 
la bride (3). Raccorder le coude (12) avec le côté 
mâle (lisse) sur le côté femelle de la bride (4). 
Raccorder le terminal d'aspiration (8) avec le 
côté mâle (lisse) sur le côté femelle du coude (6) 
jusqu'à la butée, en s'assurant d'avoir déjà inséré 
les rosaces (9 et 10) qui garantiront l'installation 
correcte entre tuyau et mur, puis fixer le bouchon 
de fermeture (7) sur le terminal (8). Raccorder le 
tuyau d'évacuation (11) avec le côté mâle (lisse) 
sur le côté femelle du coude (12), jusqu'à la butée, 
en s'assurant d'avoir déjà inséré la rosace (9), qui 
garantira l'installation correcte entre tuyau et le 
conduit d'évacuation.

• Isolation du kit terminal séparateur. S'il y a des 
problèmes de condensation des fumées dans les 
conduits d'évacuation ou sur la surface externe 
des tuyaux d'aspiration, la société Immergas 
fournit sur demande les tuyaux d'aspiration 
et d'évacuation isolés. L'isolation peut s'avérer 
nécessaire sur le tuyau d'évacuation, pour une 
perte excessive de température des fumées 
dans leur parcours. L'isolation peut s'avérer 
nécessaire sur le tuyau d'aspiration, puisque 
l'air entrant (s'il est très froid), peut porter la 
surface externe du tuyau à une température 
inférieure au point de rosée de l'air ambiant où 
il se trouve. Sur les figures (Fig. 1-24 ÷ 1-25) 
sont représentées différentes applications des 
tuyaux isolés.

 Les tuyaux isolés sont composés d'un tuyau 
concentrique Ø 80 interne et Ø 125 externe 
avec double paroi d'air stable. Il est techni-
quement impossible de commencer avec les 
deux coudes Ø 80 isolés puisque les encom-
brements ne le permettent pas. Il est possible, 
au contraire, de commencer avec un coude 
isolé, en choisissant le conduit d'aspiration ou 
celui d'évacuation. Si l'on commence avec le 
coude d'aspiration isolé, il faudra le raccorder 
sur sa propre bride jusqu'à la butée sur la bride 
d'expulsion des fumées, situation qui remet à 
la même hauteur les deux sorties aspiration et 
évacuation des fumées.

• Perte de température dans les conduits de 
fumée isolés. Pour éviter les problèmes de 
condensation des fumées dans le conduit 
d'évacuation Ø 80 isolé, dus au refroidissement 
à travers le mur, il est nécessaire de limiter la 
longueur du conduit d'évacuation à 12 mètres. 

Le Kit comprend :
 1 - Joint évacuation (1)
 1 - Joint étanchéité bride (2)
 1 - Bride femelle d'aspiration (3)
 1 - Bride femelle d'évacuation (4)
 1 - Tôle anti-pulsation (5)
 1 - Coude 90° Ø 80 (6)
 1 - Bouchon fermeture tuyau (7)
 1 - Terminal d'aspiration Ø 80 isolé (8)
 2 - Rosaces internes (9)
 1 - Rosace externe (10)
 1 - Tuyau d'évacuation Ø 80 isolé (11)
 1 - Coude 90° concentrique Ø 80/125 

(12)

Sur la figure (Fig. 1-25) représente un cas ty-
pique d'isolation, le conduit d'aspiration court 
et le conduit d'évacuation très long (supérieur 
à 5 m). Tout le conduit d'aspiration est isolé, 
pour éviter la condensation de l'air humide de 
l'endroit où se trouve la chaudière en contact 
avec le tuyau refroidi par l'air entrant par l'ex-
térieur. Tout le conduit d'évacuation est isolé, 
sauf le coude en sortie du séparateur, pour 
réduire les dispersions de chaleur du conduit, 
en évitant ainsi la formation de condensation 
des fumées.

 N.B. : pendant l'installation des conduits isolés, 
il est nécessaire d'installer tous les 2 mètres un 
collier de jonction avec tasseau.

Max. 12 m Max. 21 m
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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.

 Note.: when installing the insulated pipes, a 
section clamp with gusset 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 - Anti-pulse plate (5)
 N°1 - Bend 90° Ø 80 (6)
 N°1 - Pipe closure cap (7)
 N°1 - Intake terminal Ø 80 insulated (8)
 N°2 - Internal wall sealing plates (9)
 N° 1 - External wall sealing plate (10)
 N°1 - Discharge pipe Ø 80 insulated (11)
 N°1 - Concentric bend 90° Ø 80/125 (12)

• 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. 1-24 ÷ 1-25) 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 enga-
ged on its flange until it is taken up to end 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 
insulated exhaust pipe Ø 80, due to flue gas coo-
ling through the wall, the length of the pipe must 
be limited to 12 metres. The figure (Fig. 1-25) 
illustrates a typical insulation application in 
which the intake pipe is short and the exhaust 

• Temperature loss in flue pipes (Fig. 1-22). To 
prevent problems of flue gas condensate in the 
exhaust pipe Ø 80, due to fume cooling through 
the wall, the length of the exhaust pipe must be 
limited to just 5 m. If longer distances must be 
covered, use Ø 80 pipes with insulation (see 
insulated separator kit Ø 80/80 chapter).

Insulated separator kit Ø 80/80. Kit assembly 
(Fig. 1-23): install the flange (4) on the central 
hole of the boiler inserting the gasket (1) and 
tighten using the hex head and flat tip screws 
contained in the kit, insert the anti-pulse plate up 
to the stop (5). Remove the flat flange contained 
in the side hole with respect to the central one 
(as needed) and replace it with the flange (3), 
positioning the gasket (2) already present in the 
boiler and tighten using the supplied self-threa-
ding screws with tip. Insert and slide cap (7) onto 
bend (6) from the male side (smooth), and join 
bends (6) with the male side (smooth) in the 
female side of flange (3). Fit bend (12) with the 
male side (smooth) into the female side of flan-
ge (4). Fit the male end (smooth) of the intake 
terminal (8) up to the stop on the female end 
of the bend (6), making sure you have already 
inserted the wall sealing plates (9 and 10) that 
ensure correct installation between pipe and 
wall, then fix the closing cap (7) on the terminal 
(8). Join the exhaust pipe (11) with the male side 
(smooth) in the female side of the bend (12) to 
the end stop, ensuring that the wall sealing plate 
(9) is already inserted for correct installation 
between the pipe and flue.
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13.1   تركيب مجموعة الفاصل.
والشفط  المغلقة  االحتراق  ذات غرفة   C فئة  الضبط  عملية 

القسري.
تسمح هذه المجموعة بشفط الهواء إلى خارج المسكن وتفريغ 
األدخنة في المدخنة أو مواسير الدخان أو المجرى الُمدخل من 
طرد  يتم  الهواء.  وشفط  األدخنة  تفريغ  مجاري  فصل  خالل 
عوادم االحتراق من األنبوب )S(. يتم شفط الهواء الضروري 
كال  اتجاه  ضبط  يمكن   .)A( األنبوب  من  االحتراق  لعملية 

األنبوبين في أي اتجاه.

لمجموعة  ا تركيب   .80 \80 كوع   لفاصل  ا مجموعة 
)شكل 1-19(: قم بتركيب الشفة )4( على الفتحة الوسطى للغالية 
عن طريق وضع الحشية )1( بينهما واربطها باستخدام براغي 
سداسية الرأس وطرف مسطح موجودة داخل المجموعة، ثم أدرجها 
بداخلها حتى تالمس الشفرة الصغيرة المضادة لالهتزاز )5(. قم 
بنزع شفة التوصيل المستوية الموجودة في الفتحة الجانبية بالنسبة 
للفتحة المركزية )طبقاً للضرورة( ثم قم باستبدالها بشفة التوصيل 
)3( مع إدخال الحشوة )2( الموجودة بالفعل في الغالية ثم قم بعملية 
التثبيت مستخدماً البراغي المسننة ذاتية التركيب والتثبيت ذات 

الرأس الموجودة في المجموعة. قم بتركيب وتثبيت األكواع )6( من 
الناحية الذكر )الناحية الناعمة( في الناحية األنثى من شفاه التوصيل 
)3 و 4(. قم بتركيب وتثبيت وصلة التمرير الخاصة بالشفط )7( من 
الناحية الذكر )الناحية الناعمة( في الناحية األنثى من كوع التوصيل 
)6( حتى إتمام عملية التوصيل والربط بينهما مع التأكد من انه 
قد تم بالفعل إدخال أطر التغطية الدائرية الداخلية والخارجية. قم 
بإدخال أنبوب التفريغ )10( من ناحيته الذكر )الناعم(، في الناحية 
األنثى من الكوع )6( حتى يصل إلى آخر مساره مع التأكد من أنه 
قد تم بالفعل إدخال إطار التغطية الدائري الداخلي، وبهذا يتم تثبيت 

و توصيل العناصر التي تتكون منها المجموعة.

أقل  تحديد  تم   .)20-1 )شكل  للتثبيت  الالزم  الحيز  أبعاد     •
لتركيب  المطلوب  التركيبي  بالحيز  مساحات ممكنه خاصة 
إطار  في   Ø 80\80 والفاصل  التمرير  وصلة  مجموعة 

شروط البعد القصوى.
•  في الشكل )شكل 1-21( تم تحديد عملية التركيب باستخدام 
وباستخدام  االحتراق  عوادم  لتصريف  العمودية  المجموعة 

مجموعة الشفط األفقية.

•  وصالت تطويل لمجموعة الفاصل Ø 80\80. أقصى طول 
مستقيم )بدون أكواع( في االتجاه العمودي يمكن استخدامه 
 40 منه  متر    41 هو   80 قطر  والتفريغ  الشفط  ألنابيب 
عامل  مع  الكلى  الطول  هذا  يتناسب  للتفريغ.   1 و  للشفط 
مقاومة مساوي ل 100. الطول الكلى الذي يمكن استخدامه 
الخاصة   Ø 80 أنابيب  أطوال  بحساب  تحديده  يتم  والذي 
كحد  يصل  أن  يمكن  االحتراق،  عوادم  وتصريف  بالشفط 
التالي. في حالة  الجدول  المحددة في  المسافات  إلى  أقصى 
المكونات  أو  التشغيلية  الكماليات  بعض  استخدام  ضرورة 
المختلطة، يمكن حساب أقصى طول ممكن استخدامه عن 
طريق االستفادة من عامل المقاومة لكل مكّون أو باستخدام 
أن  يجب  ال  هذه  المقاومة  عوامل  إجمالي  المكافئ.  طوله 

يتخطى قيمة ال 100.
•  فقدان درجات الحرارة داخل قنوات العوادم واألدخنة )شكل 
أنبوب  في  لألدخنة  تكثف  حدوث  مشاكل  لتجنب   .)22-1
التفريغ قطر  80، ناتج عن تبريد األدخنة والعوادم خالل 
الجدران، يصبح من الضروري تقليل طول قناة تفريغ العادم 

أقصى أطوال يمكن استخدامها
)تشمل هذه األطوال أطوال وصلة التمرير الشبكية الخاصة بعملية الشفط وكوعي التوصيل 90 درجة( 

أنبوب معزولأنبوب غير معزول
الشفط )أمتار(تصريف عوادم االحتراق )أمتار(الشفط )أمتار(تصريف عوادم االحتراق )أمتار(

1*36,06*29,5
2*34,57*28,0
3*33,08*26,5
4*32,09*25,5
5*30,510*24,0

*   يمكن أن يتم تطويل أنبوب الشفط بمقدار 2,5 متر إذا تم إلغاء كوع التوصيل الخاص بعملية 
تصريف عوادم االحتراق وبمقدار 2 متر إذا ما تم إلغاء كوع التوصيل الخاص بعملية الشفط وبمقدار 

4.5 متر إذا ما تم إلغاء كال الكوعين.

11*22,5

12*21,5

1-19

C42

C52 1-20

1-22

C82
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C82

 عدد 1  -  شفة انثى للتفريغ )4(
 عدد 1  ـ   شفرة صغيرة ضد االهتزاز )5(

كوع توصيل 90 درجة قطر 80ـ  )6(  عدد 2  -  
وصلة تمرير للشفط Ø 80ـ  )7(  عدد 1  -  

 عدد 2  ـ  إطار تغطية دائري داخلي )8(
 عدد 1  -  إطار تغطية دائري خارجي )9(.
 عدد 1  -  أنبوب تفريغ  قطر  80ـ  )10(.

يحتوي الطقم على:
حشوة تصريف عوادم االحتراق )1(  عدد 1  -  

 عدد 1  -  حشوة منع تسرب الشفة )2(
شفة توصيل أنثى لعملية الشفط )3(  عدد 1  -  

 تنبيه: تم تصميم الغالية لتفريغ منتجات االحتراق حتى أقصى
 امتداد لـ 27 متًرا في خط مستقيم النبوب تفريغ العادم، مع كوع
 1 متر 90 درجة في الشفط. إذا كان التركيب يتطلب تطوير
 مدخنة العادم بحيث تتجاوز 12 م الموصى بها، فيجب إيالء

القناة واستخدام الهواء داخل   االعتبار الالزم الحتمال تكاثف 
.الطراز االزرق" من النوع المعزول"  Immergas مدخنة
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إلى مسافة 5 أمتار فقط. في حالة ضرورة استخدام مسافات 
 Ø 80 أنابيب تزيد عن مسافة ال5 أمتار، يجب استخدام 
 Ø 80\80 معزولة )أنظر الفصل الخاص بمجموعة الفاصل

المعزولة(.
المجموعة  تركيب  المعزولة.   Ø 80\80 الفاصل  مجموعة 
الوسطى  الفتحة  على   )4( الشفة  بتركيب  قم   :)23-1 )شكل 
للغالية عن طريق وضع الحشية )1( بينهما واربطها باستخدام 
براغي سداسية الرأس وطرف مسطح موجودة داخل المجموعة، 
ثم أدرجها بداخلها حتى تالمس الشفرة الصغيرة المضادة لالهتزاز 
الفتحة  في  الموجودة  المستوية  التوصيل  شفة  بنزع  قم   .)5(
قم  ثم  للضرورة(  )طبقاً  المركزية  للفتحة  بالنسبة  الجانبية 
باستبدالها بشفة التوصيل )3( مع إدخال الحشوة )2( الموجودة 
بالفعل في الغالية ثم قم بعملية التثبيت مستخدماً البراغي المسننة 
المجموعة.  في  الموجودة  الرأس  التركيب والتثبيت ذات  ذاتية 
قم بتركيب الغطاء )7( على كوع التوصيل )6( من الناحية 
التوصيل  كوع  بتركيب  قم  ثم  ومن  الناعمة(  )الناحية  الذكر 
)6( من الناحية الذكر )الناحية الناعمة( في الناحية األنثى من 
شفة التوصيل )3(. قم بإخال الكوع )12( من الناحية الذكر 
التوصيل )4(.  الناحية األنثى من شفاه  الناعمة( في  )الناحية 
قم بإدخال طرف أنبوب الشفط )8( من الناحية الذكر )الناحية 
الناعمة( في الناحية األنثى من كوع التوصيل )6( حتى إتمام 
عملية االلتصاق والتركيب مع التأكد من أنه قد تم بالفعل إدخال 
إطاري التغطية الدائري )9 و10( اللذان سيضمنان إتمام عملية 
التركيب الصحيحة بين األنبوب والجدار ثم ثبت سدادة الغلق 
عوادم  تصريف  أنبوب  بتركيب  قم    .)8( الطرف  في   )7(
االحتراق )11( من الناحية الذكر )الناحية الناعمة( في الناحية 
إتمام عملية االلتصاق  التوصيل )12( حتى  األنثى من كوع 
والتركيب مع التأكد من أنه قد تم بالفعل إدخال إطار التغطية 
الدائري )9( الذي سيضمن إتمام عملية التركيب الصحيحة بين 

األنبوب وعمود المدخنة.

كانت  إذا  النهائية.  الفاصلة  التمرير  وصلة  مجموعة  •  عزل 
العادم أو  أنابيب تفريغ  هناك مشكلة في تكثف األدخنة في 
 Immergas فإن  الشفط،  الخارجي ألنابيب  السطح  على 
توفر أنابيب الشفط والتفريغ المعزولة كخيار حسب الطلب. 
تصريف  ألنبوب  ضرورياً  شيئاً  العزل  يصبح  أن  يمكن 
عوادم االحتراق نتيجة لفقدان تلك العوادم لدرجة حرارتها 
بشكل كبير أثناء مسار عملية التخلص منها. يمكن أن يصبح 
العزل شيئاً ضرورياً ألنبوب الشفط نظراً ألن الهواء الداخل 
)إذا كان بارداً جداً( يمكن أن يقلل من درجة حرارة السطح 
الخارجي لألنبوب ليوصله إلى درجة حرارة منخفضة تؤدى 
إلى تكون قطرات ناتجة من هواء المكان الموجود فيه. في 
األشكال )شكل 1-24 ÷ 1-25( هناك أمثال لعمليات استخدام 

مختلفة لألنابيب المعزولة.
 Ø 80 المركز أنبوب متحد  المعزولة من  تتكون األنابيب   
داخلي وأنبوب متحد المركز Ø 125 خارجي، به تجويف 
للهواء الثابت. غير ممكن من الناحية التقنية البدء بكال كوعي 
التوصيلØ 80 المعزولين ألن الحيز المكاني ال يسمح بذلك. 
لكن يمكن البدء بكوع توصيل واحد معزول مع اختيار أنبوب 
الشفط أو أنبوب تصريف عوادم االحتراق. في حالة البدء 
باستخدام كوع توصيل معزول للشفط، يجب أن يتم تركيب 
هذا الكوع على شفة التوصيل الخاصة به حتى يتم التركيب 
والوصل الكاملين على شفة توصيل إخراج عوادم االحتراق، 
وهذه العملية تسير أيضا طبقاً لنفس االرتفاع الخاص بمخرجي 

الشفط وتصريف عوادم االحتراق.
لتجنب  المعزولة.  القنوات  داخل  الحرارة  درجات  فقدان    •
التعرض لمشاكل تكثف عوادم االحتراق في أنبوب تصريف 
تلك العوادم Ø 80 المعزول، الناتجة عن التبريد إثناء المرور 
بالجدار، يصبح من الضروري تقليل طول أنبوب تصريف 
عوادم االحتراق إلى 12 متراً. في الشكل )شكل 25-1(، 
تم بالرسم التوضيحي تمثيل حالة تم فيها عزل مجرى الشفط 

قصير ومجرى تصريف عوادم االحتراق طويل جداً )يتجاوز 
تكثف  لتجنب  بالكامل  الشفط  أنبوب  عزل  تم  أمتار(.  ال5 
بها  الموجود  المحيطة  البيئة  في  الموجود  الرطب  الهواء 
الغالية والمالصق ألنبوب تبريد الهواء الداخل من الخارج. 
كوع  باستثناء  االحتراق  عوادم  تصريف  أنبوب  عزل  تم 
التوصيل الموجود على مخرج الفاصل لتقليل فرص فقدان 
حرارية األنبوب، وبذلك يتم تجنب حدوث عملية تكثف عوادم 

االحتراق.
مالحظة هامة: من الضروري أثناء تركيب األنابيب المعزولة   
القيام بتركيب حلقتي ضم وربط بمرسى براغي كل مسافة 2 

متر.

C82
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C82
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يحتوي الطقم على:
حشوة تصريف عوادم االحتراق )1(  عدد 1  -  

-  حشوة منع تسرب الشفة )2(  عدد 1  
شفة توصيل أنثى لعملية الشفط )3(   -  عدد 1  

 عدد 1  -  شفة انثى للتفريغ )4(
 عدد 1  ـ   شفرة صغيرة ضد االهتزاز )5(
 عدد 1  ـ  كوع 90 درجة قطر 80 ـ )6(

-  غطاء غلق أنبوب )7(  عدد 1  
طرف شفط قطر 80 معزول )8(  عدد 1  -  

ـ  إطار تغطية دائري داخلي )9(  عدد 2  
إطار تغطية دائري خارجي )10(  -  عدد 1 

أنبوب تفريغ معزول قطر 80  )11(.  عدد 1  -  
 عدد 1 - كوع  90 درجة قطر 80\125 متحد المركز 

)12(
الحد األقصى 12 مترا  الحد األقصى 21 مترا
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- У випадку, якщо необхідно виконати 
обробку води, її слід здійснювати шляхом 
повного опріснення.  При повном у 
опрісненні,  на відміну від повного 
пом'якшення, крім виведення речовин 
затвердіння (Ca, Mg), виводяться також 
всі інші мінерали з метою підвищення 
провідності води для заповнювання 
до 10 мікросіменс/см. Завдяки низькій 
провідності опріснена вода не є лише 
засобом проти формування накипу, а й 
захищає систему від корозії.

- Додати відповідний уповільнювач/
пасиватор (наприклад, Cillit HS 23 Combi, 
Fernox MB-1, Betz Deaborn Sentinel X100, 
Copal Salamander System Inhibitor), при 
необхідності додатки також відповідний 
антифриз (наприклад, Cillit CC45).

- Перевірити електропровідність води, яка 
повинна бути меншою або рівною 600 мкс/
см.

- Для запобігання корозії PH води в системі 
повинен бути в межах від 7 до 8,5.

- Перевірити вміст хлоридів, він повинен 
бути менше, ніж 250 мг/л.

Примітка: щодо кількості та способи 
використання засобів обробки води, слід 
звертатися до інструкцій, що надаються 
разом з засобами їхнім виробником.

1.19 ЗАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ.
Після виконання приєднання котла перейти 
до заповнення системи через кран заповнення 
(Мал. 2-2).
Заповнення системи повинно здійснюватися 
повільно, щоб бульбашки повітря у воді, 
могли виділитись та бути видаленими. В котлі 
наявний автоматичний повітряний клапан.
В котлі вбудовано автоматичний клапан-
вантуз, розташований на розповсюджувачі. 
Переконатися, що кришка послаблена. 
Видалити повітря в радіаторах за допомогою 
ручних повітряних кранів.
Закрийте ручні повітряні крани радіаторів, 
коли з них потече лише вода.
Закрийте кран заповнення котла, коли 
манометр котла покаже 1,2 бар.

ПРИМІТКА: під час виконання цих операцій 
необхідно вмикати циркуляційний насос 
на певні інтервали часу, натискаючи кнопку 
очікування "stand-by", що знаходиться на панелі. 
Стравити повітря з циркуляційного насосу, 
відкрутивши передню кришку та підтримуючи 
двигун у робочому стані.
Після виконаних дій знову закрутити кришку.

1.20 ВВЕДЕННЯ ГАЗОВОЇ СИСТЕМИ В 
ЕКСПЛУАТАЦІЮ.

Для вводу в експлуатацію системи слід 
приймати до уваги чинні нормативи. 
Зокрема, для нових газових систем потрібно:
- відкрити вікна та двері;
- уникати присутності іскор або відкритого 

полум'я;
- випустити повітря, що міститься в трубі;
- перевірте герметичність системи згідно 

вказівок, що наведені у чинному регламенті.

1.17 ДИМОВІ КАНАЛИ, ДИМОВІ 
ТРУБИ, ДИМАРІ ТА ТЕРМІНАЛИ 
ДАХОВИХ ДИМАРІВ.

Димарі, каміни та димоходи для відведення 
продуктів згоряння повинні відповідати 
нормативним вимогам. Димові труби та 
дахові термінали повинні відповідати 
нормативним розмірам, передбаченим 
технічними вимогами чинного технічного 
регламенту.

Монтаж терміналів відведення димових 
газів на стіні. Термінали виведення димових 
газів повинні:
- бути розташовані на зовнішніх стінах 

будівлі;
- бути розташовані таким чином, щоб 

відс т ань в ідповіда ла  мініма льним 
значенням, вказаним у чинному технічному 
регламенті.

В и к и д а н н я  п р о д у к т і в  з г о р я н н я 
п р и с т р о я м и  з  п р и р о д н о ю  а б о 
п р и м у с о в о ю  т я г о ю  в  з а к р и т и х 
приміщеннях під відкритим небом. 
У закритих приміщеннях з відкритим 
дахом (вентиляційні колодязі, шахти, 
двори та подібне), що закриті з усіх боків, 
дозволяється пряме виведення продуктів 
горіння пристроїв з натуральною або 
примусовою тягою та витратою тепла від 
4 до 35 кВт за умови відповідності вимогам 
чинних технічних нормативів.

1.18 ОБРОБКА ВОДИ ДЛЯ 
ЗАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ.

Як було вказано в попередніх пунктах, 
обробка води для системи опалювання та 
водопостачання повинна здійснюватися 
згідно з процедурами та вимогами місцевого 
законодавства.

На йв аж ливішими параме т рами,  що 
впливають на термін служби та ефективність 
роботи теплообмінника, є PH, твердість, 
провідність, наявність кисню у воді для 
заповнення системи; до них можна також 
додати осад, що утворюється під час роботи 
системи (можливі відходи та залишки від 
зварювання), присутність масла, продуктів 
корозії, що в свою чергу можуть спричинити 
пошкодження теплообмінника.

Щоб запобігти цьому необхідно:
- Перед монтажем, як на новій, так і на старій 

системі, слід промити систему чистою 
водою, щоб видалити всі тверді частини, 
що можуть в ній знаходитися.

- Провести хімічне очищення системи:
 - Для очищення системи, як нової, так 

і старої, використовуйте відповідний 
мийний засіб (наприклад, Idraclean Caldt5, 
Cillit HS 23 RS, Fernox Superfloc, Betz De-
aborn Sentinel X300 / X400, Cleaner System 
Salamander) у поєднанні з ретельним 
промиванням.

- Перевірте максимальну твердість і кількість 
води для наповнювання, якщо склад та 
твердість нижче 15°F, немає потреби в будь-
якій особливій обробці, а для зменшення 
вмісту карбонату кальцію слід виконати 
обробку води для заповнювання системи. 

- Не дозволяється використовувати для 
заповнювання системи воду, пом'якшену в 
результаті іонного обміну, або дистильовану 
воду.

1.14 ДИМОВІДВІД ЧЕРЕЗ ДИМОХОДИ 
АБО ТЕХНІЧНІ КАНАЛИ.

Вивід димоходу є операцією, яка шляхом 
введення однієї або декількох спеціальних 
каналів створює систему для виводу 
продуктів горіння газового пристрою. Ця 
система забезпечує канал для виводу газів 
через камін, димохід або через технічні 
отвори вже наявні або заново побудовані 
(в тому числі і в нових будівлях). Для 
трубопроводів слід використовувати труби, 
визначені виробником як такі, що придатні 
для цього призначення, згідно інструкцій 
із встановлення і користування, вказаних 
виробником, і інструкцій чинних правил.

1.15 КОНФІГУРАЦІЯ ТИПУ B22 З 
ВІДКРИТОЮ КАМЕРОЮ І 
ПРИМУСОВОЮ ТЯГОЮ ДЛЯ 
ВСТАНОВЛЕННЯ ВСЕРЕДИНІ 
ПРИМІЩЕНЬ.

Пристрій може бути встановлений усередині 
будівлі в режимі B22;  такому випадку, 
рекомендується дотримуватися всіх технічних 
стандартів, технічних норм та правил, 
прийнятих на національному та місцевому рівні.
- котли з відкритою камерою типу B не можна 

встановлювати у приміщеннях промислового, 
індустріального та комерційного призначення, 
де використовуються матеріали, здатні 
виробляти пар та летючі речовини (напр., 
кислотні випаровування, клеї, фарби, 
розчинники, горючі матеріали, тощо), 
порошкові та порошкуваті матеріали (напр., 
пил від обробки дерева, вугілля, цемент, тощо), 
які можуть пошкодити складові частини 
приладу та негативно вплинути на його роботу. 

- в конфігураціях B22 котли не повинні 
встановлюватися в спальнях, ванних 
кімнатах, в туалетах або в однокімнатних 
квартирах, якщо інше не передбачено 
чинним місцевим законодавством. Вони 
також не повинні встановлюватися в 
приміщеннях, де розміщені теплогенератори 
на твердому паливі та в пов'язаних з ними 
приміщеннях.

- Рекомендується встановлювати прилади 
з  конфігу рацією В 22 у  нежитлових 
приміщеннях з постійною вентиляцією.

Для установки необхідно скористуватися 
комплектом покриття, а його використання 
детально описане у Параг. 1.10.

1.16 ВІДВЕДЕННЯ ДИМУ ЧЕРЕЗ 
ДИМОХІД / ДИМАР.

Трубу відведення димових газів не слід 
під’єднувати до загального розгалужуваного 
димаря традиційної конструкції. Лише 
для котлів, установлених в конфігурації С, 
відведення димових газів можливе шляхом 
підключення до колективного димоходу типу 
LAS. Щодо котлів з конфігурацією B22, в них 
виведення димових газів дозволяється лише 
через одинарний димохід або безпосередньо 
назовні через спеціальний термінал, якщо 
інше не передбачено чинним місцевим 
законодавством. Колективні та комбіновані 
димоходи повинні  бу ти спеціа льно 
розроблені згідно з методом розрахунку та 
вимогами технічних стандартів компанією, 
що має на це спеціальний дозвіл. Секції 
димоходів або камінів, які з'єднують труби 
відведення диму, повинні відповідати 
вимогам чинного технічного регламенту.
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- У випадку, якщо необхідно виконати 
обробку води, її слід здійснювати шляхом 
повного опріснення.  При повном у 
опрісненні,  на відміну від повного 
пом'якшення, крім виведення речовин 
затвердіння (Ca, Mg), виводяться також 
всі інші мінерали з метою підвищення 
провідності води для заповнювання 
до 10 мікросіменс/см. Завдяки низькій 
провідності опріснена вода не є лише 
засобом проти формування накипу, а й 
захищає систему від корозії.

- Додати відповідний уповільнювач/
пасиватор (наприклад, Cillit HS 23 Combi, 
Fernox MB-1, Betz Deaborn Sentinel X100, 
Copal Salamander System Inhibitor), при 
необхідності додатки також відповідний 
антифриз (наприклад, Cillit CC45).

- Перевірити електропровідність води, яка 
повинна бути меншою або рівною 600 мкс/
см.

- Для запобігання корозії PH води в системі 
повинен бути в межах від 7 до 8,5.

- Перевірити вміст хлоридів, він повинен 
бути менше, ніж 250 мг/л.

Примітка: щодо кількості та способи 
використання засобів обробки води, слід 
звертатися до інструкцій, що надаються 
разом з засобами їхнім виробником.

1.19 ЗАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ.
Після виконання приєднання котла перейти 
до заповнення системи через кран заповнення 
(Мал. 2-2).
Заповнення системи повинно здійснюватися 
повільно, щоб бульбашки повітря у воді, 
могли виділитись та бути видаленими. В котлі 
наявний автоматичний повітряний клапан.
В котлі вбудовано автоматичний клапан-
вантуз, розташований на розповсюджувачі. 
Переконатися, що кришка послаблена. 
Видалити повітря в радіаторах за допомогою 
ручних повітряних кранів.
Закрийте ручні повітряні крани радіаторів, 
коли з них потече лише вода.
Закрийте кран заповнення котла, коли 
манометр котла покаже 1,2 бар.

ПРИМІТКА: під час виконання цих операцій 
необхідно вмикати циркуляційний насос 
на певні інтервали часу, натискаючи кнопку 
очікування "stand-by", що знаходиться на панелі. 
Стравити повітря з циркуляційного насосу, 
відкрутивши передню кришку та підтримуючи 
двигун у робочому стані.
Після виконаних дій знову закрутити кришку.

1.20 ВВЕДЕННЯ ГАЗОВОЇ СИСТЕМИ В 
ЕКСПЛУАТАЦІЮ.

Для вводу в експлуатацію системи слід 
приймати до уваги чинні нормативи. 
Зокрема, для нових газових систем потрібно:
- відкрити вікна та двері;
- уникати присутності іскор або відкритого 

полум'я;
- випустити повітря, що міститься в трубі;
- перевірте герметичність системи згідно 

вказівок, що наведені у чинному регламенті.

1.17 ДИМОВІ КАНАЛИ, ДИМОВІ 
ТРУБИ, ДИМАРІ ТА ТЕРМІНАЛИ 
ДАХОВИХ ДИМАРІВ.

Димарі, каміни та димоходи для відведення 
продуктів згоряння повинні відповідати 
нормативним вимогам. Димові труби та 
дахові термінали повинні відповідати 
нормативним розмірам, передбаченим 
технічними вимогами чинного технічного 
регламенту.

Монтаж терміналів відведення димових 
газів на стіні. Термінали виведення димових 
газів повинні:
- бути розташовані на зовнішніх стінах 

будівлі;
- бути розташовані таким чином, щоб 

відс т ань в ідповіда ла  мініма льним 
значенням, вказаним у чинному технічному 
регламенті.

В и к и д а н н я  п р о д у к т і в  з г о р я н н я 
п р и с т р о я м и  з  п р и р о д н о ю  а б о 
п р и м у с о в о ю  т я г о ю  в  з а к р и т и х 
приміщеннях під відкритим небом. 
У закритих приміщеннях з відкритим 
дахом (вентиляційні колодязі, шахти, 
двори та подібне), що закриті з усіх боків, 
дозволяється пряме виведення продуктів 
горіння пристроїв з натуральною або 
примусовою тягою та витратою тепла від 
4 до 35 кВт за умови відповідності вимогам 
чинних технічних нормативів.

1.18 ОБРОБКА ВОДИ ДЛЯ 
ЗАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ.

Як було вказано в попередніх пунктах, 
обробка води для системи опалювання та 
водопостачання повинна здійснюватися 
згідно з процедурами та вимогами місцевого 
законодавства.

На йв аж ливішими параме т рами,  що 
впливають на термін служби та ефективність 
роботи теплообмінника, є PH, твердість, 
провідність, наявність кисню у воді для 
заповнення системи; до них можна також 
додати осад, що утворюється під час роботи 
системи (можливі відходи та залишки від 
зварювання), присутність масла, продуктів 
корозії, що в свою чергу можуть спричинити 
пошкодження теплообмінника.

Щоб запобігти цьому необхідно:
- Перед монтажем, як на новій, так і на старій 

системі, слід промити систему чистою 
водою, щоб видалити всі тверді частини, 
що можуть в ній знаходитися.

- Провести хімічне очищення системи:
 - Для очищення системи, як нової, так 

і старої, використовуйте відповідний 
мийний засіб (наприклад, Idraclean Caldt5, 
Cillit HS 23 RS, Fernox Superfloc, Betz De-
aborn Sentinel X300 / X400, Cleaner System 
Salamander) у поєднанні з ретельним 
промиванням.

- Перевірте максимальну твердість і кількість 
води для наповнювання, якщо склад та 
твердість нижче 15°F, немає потреби в будь-
якій особливій обробці, а для зменшення 
вмісту карбонату кальцію слід виконати 
обробку води для заповнювання системи. 

- Не дозволяється використовувати для 
заповнювання системи воду, пом'якшену в 
результаті іонного обміну, або дистильовану 
воду.

1.14 ДИМОВІДВІД ЧЕРЕЗ ДИМОХОДИ 
АБО ТЕХНІЧНІ КАНАЛИ.

Вивід димоходу є операцією, яка шляхом 
введення однієї або декількох спеціальних 
каналів створює систему для виводу 
продуктів горіння газового пристрою. Ця 
система забезпечує канал для виводу газів 
через камін, димохід або через технічні 
отвори вже наявні або заново побудовані 
(в тому числі і в нових будівлях). Для 
трубопроводів слід використовувати труби, 
визначені виробником як такі, що придатні 
для цього призначення, згідно інструкцій 
із встановлення і користування, вказаних 
виробником, і інструкцій чинних правил.

1.15 КОНФІГУРАЦІЯ ТИПУ B22 З 
ВІДКРИТОЮ КАМЕРОЮ І 
ПРИМУСОВОЮ ТЯГОЮ ДЛЯ 
ВСТАНОВЛЕННЯ ВСЕРЕДИНІ 
ПРИМІЩЕНЬ.

Пристрій може бути встановлений усередині 
будівлі в режимі B22;  такому випадку, 
рекомендується дотримуватися всіх технічних 
стандартів, технічних норм та правил, 
прийнятих на національному та місцевому рівні.
- котли з відкритою камерою типу B не можна 

встановлювати у приміщеннях промислового, 
індустріального та комерційного призначення, 
де використовуються матеріали, здатні 
виробляти пар та летючі речовини (напр., 
кислотні випаровування, клеї, фарби, 
розчинники, горючі матеріали, тощо), 
порошкові та порошкуваті матеріали (напр., 
пил від обробки дерева, вугілля, цемент, тощо), 
які можуть пошкодити складові частини 
приладу та негативно вплинути на його роботу. 

- в конфігураціях B22 котли не повинні 
встановлюватися в спальнях, ванних 
кімнатах, в туалетах або в однокімнатних 
квартирах, якщо інше не передбачено 
чинним місцевим законодавством. Вони 
також не повинні встановлюватися в 
приміщеннях, де розміщені теплогенератори 
на твердому паливі та в пов'язаних з ними 
приміщеннях.

- Рекомендується встановлювати прилади 
з  конфігу рацією В 22 у  нежитлових 
приміщеннях з постійною вентиляцією.

Для установки необхідно скористуватися 
комплектом покриття, а його використання 
детально описане у Параг. 1.10.

1.16 ВІДВЕДЕННЯ ДИМУ ЧЕРЕЗ 
ДИМОХІД / ДИМАР.

Трубу відведення димових газів не слід 
під’єднувати до загального розгалужуваного 
димаря традиційної конструкції. Лише 
для котлів, установлених в конфігурації С, 
відведення димових газів можливе шляхом 
підключення до колективного димоходу типу 
LAS. Щодо котлів з конфігурацією B22, в них 
виведення димових газів дозволяється лише 
через одинарний димохід або безпосередньо 
назовні через спеціальний термінал, якщо 
інше не передбачено чинним місцевим 
законодавством. Колективні та комбіновані 
димоходи повинні  бу ти спеціа льно 
розроблені згідно з методом розрахунку та 
вимогами технічних стандартів компанією, 
що має на це спеціальний дозвіл. Секції 
димоходів або камінів, які з'єднують труби 
відведення диму, повинні відповідати 
вимогам чинного технічного регламенту.
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1.14 POVEZIVANJE CEVIMA KAMINA 
ILI TEHNIČKIH OTVORA.

Povezivanje cevima je operacija kojom se uz 
pomoć prikladnih cevi realizuje sistem za izba-
civanje produkata sagorevanja uređaja na gas a 
sastoji se od kombinacije cevi i kamina, dimnja-
ka ili već postojećeg tehničkog otvora ili onog 
novoizgrađenog (čak i na novim građevinama). 
Za ovo možete da koristite cevi za koje je 
izjavljeno da su prikladne u tu svrhu od strane 
proizvođača na način da sledite način instalacije 
i korišćenja koje navodi sam proizvođač i zahteve 
važećih standarda.

1.15 KONFIGURACIJA TIPA B22 SA 
OTVORENOM KOMOROM I 
PRINUDNIM ODVOĐENJEM ZA 
UNUTRAŠNJE PROSTORE.

Uređaj se može instalirati u unutrašnjosti 
građevina u načinu B22; u tom slučaju se 
preporučuje da se pridržavate svih tehničkih pro-
pisa i pravila na snazi, bilo državnih bilo lokalnih.
- kotlovi sa otvorenom komorom tipa B se ne 

smeju instalirati u prostorijama gde se obavljaju 
zanatske, komercijalne ili industrijske aktivno-
sti u kojima se koristi para ili isparavajuće 
supstance (npr. isparenja kiselina, lepaka, 
lakova, rastvarača, goriva, itd.) kao takođe i 
prašina (npr. prašina koja je posledica obrade 
drveta, ugljena prašina, betonska, itd.) jer je ona 
štetna za komponente uređaja i može dovesti 
do problema u radu. 

- u konfiguraciji B22kotlove se ne sme instalirati u 
spavaće sobe, sem u slučaju drugačijih važećih 
lokalnih propisa, ni u prostorije koje služe kao 
kupatila, u toalete ili u garsonjere. Sem toga se 
ne smeju instalirati u prostorijama u kojima 
postoje generatori toplote na kruta goriva kao 
ni u prostorije povezane sa njima.

- Savetuje se instalacija uređaja u konfiguraciji 
B22 u prostorije koje se ne koriste za stanovanje 
te koje se konstantno provetravaju.

Za instalaciju se mora koristiti komplet za pokri-
vanje a što se tiče njegove instalacije, konsultujte 
Odelj. 1.10.

1.16 ODVOD DIMOVA U DIMNJAK/
KAMIN.

Odvod dima se ne sme povezati na dimnjak ko-
lektivnog tradicionalnog tipa. Odvod dima, kada 
je reč o kotlovima instaliranim u konfiguraciji C 
se može povezati na posebni kolektivni dimnjak 
tipa LAS. Za konfiguracije B22 se dozvoljava samo 
odvod u pojedinačni dimnjak ili direktno u spoljnu 
atmosferu uz pomoć odgovarajućeg terminala, sem 
u slučaju drugačijih odredbi važećih lokalnih propi-
sa. Kolektivni dimnjaci i kombinovani dimnjaci 
moraju da se projektuju uz pridržavanje metoda 
računanja i pravila tehničkih propisa na snazi i 
to od strane kvalifikovanog preduzeća. Širina 
kamina ili dimnjaka na koje će se povezati cev za 
odvod dima moraju ispunjavati zahteve tehničkih 
propisa na snazi.

1.17 DIMNJACI, KAMINI, SLEMENA I 
TERMINALI.

Dimnjaci, kamini i slemena dimnjaka za izbaci-
vanje produkata sagorevanja moraju odgovarati 
zahtevima propisa na snazi. Slemena i terminali 
za odvod na krov moraju poštovati kvote otvora 
i udaljenost od tehničkih zapremnina koje 
predviđaju tehnički propisi na snazi.

Postavljanje terminala za odvod na zid. Termi-
nali za odvod moraju:
- nalaziti na spoljnim perimetralnim zidovima 

zgrade;
- biti postavljeni na način da udaljenosti poštuju 

minimalne vrednosti navedene u tehničkom 
propisu na snazi.

Odvod produkata sagorevanja uređaja sa pri-
nudnim odvođenjem u zatvorenim prostorima 
pod vedrim nebom. U prostorima pod vedrim 
nebom a koji su zatvoreni sa svih strana (otvori za 
provetravanje, tremovi, dvorišta i sl.) se dozvolja-
va direktno izbacivanje produkata sagorevanja 
uređaja na gas sa prirodnim odvođenjem ili 
prinudnim i termičkim kapacitetom sa više od 4 
sve do 35 kW, pod uslovom da se poštuju uslovi 
iz tehničkog propisa na snazi.

1.18 TRETMAN VODE ZA PUNJENJE 
SISTEMA.

Kao što smo već naveli u prethodnim poglavlji-
ma, potrebno je obaviti tretman vode sanitarnog 
i vodenog toplotnog uređaja na način da se 
pridržavate lokalnih propisa na snazi.

Parametri koji utiču na trajnost i ispravan rad 
toplotnog izmenjivača su PH, tvrdoća, provodlji-
vost, prisustvo kiseonika u vodi za punjenje, 
njima se dodaju i ostaci nakon obrade uređaja 
(ostaci zavarivanja), eventualno prisustvo ulja i 
korozije koji bi mogli naneti štetu na izmenjivaču.

Da bi se to sprečilo:
- Pre instalacije, bilo na novom bilo starom 

uređaju, obavite čišćenje uređaja čistom vo-
dom da biste uklonili krute ostatke sadržane u 
uređaju.

- Provedite hemijski tretman čišćenja uređaja:
 - Čišćenje sistema, kako novo, tako i staro, 

koristite odgovarajući čistač (kao što su na 
primer Idraclean Caldt5, Cillit HS 23 RS, 
Fernox Superfloc, Betz Deaborn Sentinel 
X300/X400, Salamander System Cleaner) u 
kombinaciji sa pažljivim pranjem.

- Proverite maksimalnu tvrdoću i količinu vode 
za punjenje: ako su sadržaj vode i tvrdoća 
vode ispod 15 °F, ne treba se obavljati nikakav 
specifični tretman da biste ograničili sadržaj 
kalcijum karbonata, u suprotnom slučaju ćete 
morati predvideti tretman vode za punjenje. 

- Ne dozvoljava se korišćenje za punjenje 
uređaja omekšane vode sa upotrebom 
jonoizmenjivačke smole, ili destilovane vode.

- U slučaju da se mora predvideti tretman vode, 
on se mora obaviti kompletnom desalinizaci-
jom vode za punjenje. Kompletnom desaliniza-
cijom za razliku od kompletnog omekšavanja, 
sem što se uklanjaju sredstva za stvrdnjavanje 
(Ca, Mg) se uklanjaju i svi drugi minerali da 
bi se smanjila provodljivost vode za punjenje 
sve do 10 mikrosimensa/cm. Zbog svoje niske 
provodljivosti, desalinirana voda predstavlja 
ne samo meru protiv stvaranja kamenca nego 
služi i za zaštitu od korozije.

- Postavite odgovarajući inhibitor (kao što su na 
primer Cillit HS 23 Combi, Fernox MB-1, Betz 
Deaborn Sentinel X100, Copal Salamander 
System Inhibitor) i ako bude potrebno uspite i 
prikladnu tečnost protiv smrzavanja (u svrhu 
davanja primera Cillit CC45).

- Proverite električnu provodljivost vode koja 
treba da bude manja ili jednaka 600 µs/cm.

- Da biste sprečili pojave korozije, PH vode 
uređaja treba da bude između 7 i 8,5.

- Uverite se da je maksimalni sadržaj klorura niži 
od 250 mg/l.

NAPOMENA: u vezi sa količinama i načinom 
korišćenja proizvoda za tretman vode, konsultujte 
uputstva koja previđa sam proizvođač istih 
proizvoda.

1.19 PUNJENJE SISTEMA.
Kada povežete kotao, počnite sa punjenjem uređaja 
kroz slavinu za punjenje (Sl. 2-2).
Punjenje se mora obavljati polako na način da se 
mehurići vazduha koji se nalaze u vodi oslobode i 
izađu kroz oduške kotla i uređaja za grejanje.
Kotao ima ugrađen automatski ventil za odzraku 
postavljen na cirkulacionoj pumpi. Proverite da 
je kapica olabavljena. Otvorite ventile za odzraku 
radijatora.
Ventili za odušku radijatora se moraju zatvoriti kada 
iz njih bude izlazila samo voda.
Slavina za punjenje se mora zatvoriti kada manome-
tar kotla bude pokazivao otprilike 1,2 bara.

NAPOMENA: tokom ovih operacija pustite u rad 
pumpu za cirkulaciju u vremenskim intervalima na 
način da pritisnete dugme za stand-by-on koje se 
nalazi na tabli. Odušite cirkulacijsku pumpu na način 
da odvrnete prednji čep i održavate motor da radi.
Stegnite čep posle operacije.

1.20 PUŠTANJE U RAD SISTEMA NA GAS.
Što se tiče puštanja uređaja u rad morate pogle-
dati propis na snazi. 
Naročito kada je reč o novoizrađenim uređajima 
na gas, potrebno je:
- otvoriti prozore i vrata;
- izbegavati stvaranje varnica i otvorenog plame-

na;
- obaviti pražnjenje vazduha iz cevi;
- proveriti nepropusnost unutrašnjeg sistema kao 

što je propisano važećim standardom.

- Проверить максимальное значение жесткости 
воды и количество подпиточной воды. 
При значении содержания и жесткости 
воды ниже 15 °F не требуется никакой 
специальной обработки для снижения 
содержания карбоната кальция, в противном 
случае потребуется обработка подпиточной 
воды.

- Не допускается добавление в воду для подпитки 
йонообменных смол, а также использование 
дистиллированной воды.

- При необходимости в обработке необходимо 
провести полную деминерализацию 
п од п и т о ч н ой  в од ы .  П ри  п ол н ой 
деминерализации, в отличие от полного 
умягчения, помимо удаления веществ, 
придающих воде жесткость (Ca, Mg), удаляются 
также и все прочие минералы для снижения 
элек т р опр ов одно с ти подпиточной 
воды до 10 мкСм/см (microsiemens/cm). 
Благодаря низкой электропроводности, 
деминерализованная вода позволяет не 
только препятствовать образованию 
известковых отложений, но также служит 
для защиты от коррозии.

- Уставновить подходящий для данной 
системы ингибитор/пассиватор (например, 
Cillit HS 23 Combi, Fernox MB-1, Betz 
Deaborn Sentinel X100, Copal Salamander 
System Inhibitor), а при необходимости 
использовать также подходящий жидкий 
антифриз (например, Cillit CC45).

- Проверить электропроводность воды, 
которая не должна превышать 600  (μs/ cm).

- Для предотвращения коррозии величина 
рН воды в системе должна находиться в 
диапазоне от 7 до 8,5.

- Проверить максимальное содержание 
хлоридов, которое не должно превышать 250 
мг/л.

Примечание: по количеству и порядку 
применения данных веществ для обработки 
воды следует придерживаться рекомендаций 
производителя этих продуктов.

1.19 ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ.
После подключения котла следует приступить 
к заполнению установки с помощью крана 
заполнения (Рис. 2-2).
Заполнение необходимо выполнять медленно, 
давая, таким образом, возможность выходить 
пузырькам воздуха через выпуск воздуха 
котла и системы отопления.
В котле имеется автоматический клапан 
выпуска воздуха, который установлен на 
циркуляционном насосе. Проверьте, чтобы 
колпачок был ослаблен. Откройте клапаны 
выпуска воздуха радиаторов.
Эти клапаны можно закрывать только тогда, 
когда через них выходит только вода.
Кран наполнения следует закрыть, когда 
манометр котла показывает около 1,2 бар.

Примечание: во время этих операций 
периодически включайте с интервалами 
циркулярный насос с помощью кнопки 
ожидания (stand-by), расположенной на 
панели управления. Для выпуска воздуха из 
циркуляционного насоса открутите переднюю 
пробку при работающем моторе.
Затем вновь закрутите пробку.

методов расчёта и предписаний действующих 
технических норм. Те участки дымоотводов 
или дымоходов, к которым подсоединяется 
труба дымоудаления, должны соответствовать 
действующим нормативным техническим 
требованиям.

1.17 ДЫМООТВОДЫ, ДЫМОХОДЫ, 
ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ И ТЕРМИНАЛЫ.

Дымоотводы, дымоходы и дымники для 
удаления продуктов сгорания должны 
отвечать требованиям действующих норм. Для 
дымовых труб и дымоотводных терминалов, 
устанавливаемых на крыше, должны 
соблюдаться требования к высоте и расстоянию 
до технических объектов, предусмотренные 
действующими техническими нормативами.

Установка настенных терминалов дымоудаления. 
Терминалы дымоудаления должны:
- устанавливаться на наружных стенах 

здания;
- у с т а н а в л и в а т ь с я  с  с о б л ю д е н и е м 

минимальных расстояний, указанных в 
действующих технических нормативных 
требованиях

Удаление продуктов сгорания из системы с 
естественной или принудительной тягой в 
ограниченных пространствах без крыши. В 
пространствах без крыши, закрытых со всех 
сторон (вентиляционные колодцы, шахты, 
внутренние дворики и т.п.), разрешен прямой 
вывод продуктов сгорания из газовых систем 
с естественной или принудительной тягой 
с расходом тепла от 4 и до 35 кВт, если при 
этом соблюдены действующие технические 
нормативные требования.

1.18 ОБРАБОТКА ВОДЫ ДЛЯ 
ПОДПИТКИ СИСТЕМЫ.

Как у же отме ча ло сь  в  пр едыд у щих 
параграфах,  нео бходимо пр ов одить 
обработку воды в системе отопления и в линии 
с соблюдением технических рекомендаций 
и  в  с о о тв е тс твии с  дейс тву ющими 
нормативными требованиями.

На работу теплообменника оказывают 
вл и я н ие  т а к ие  па р а ме т ры  к а к  р Н , 
жесткость и электропроводность воды, 
присутствие кислорода в подпитывающей 
воде; к параметрам, ухудшающим работу 
теплообменника, можно также отнести 
наличие остаточных продуктов обработки 
оборудования (образовавшиеся, например, 
в результате сварочных работ), возможное 
наличие масел и продуктов коррозии.

Для предупреждения вредного воздействия 
на работу теплообменника необходимо:
- Перед монтажом оборудования, как нового, 

так и бывшего в использовании, промыть 
уставноку чистой водой для удаления из 
системы твердых остатков.

- Провести химическую очистку оборудования:
 - Очистка оборудования, как нового, так и 

бывшего в использовании, с применением 
соответствующих средств очистки 
(например, Idraclean Caldt5, Cillit HS 23 
RS, Fernox Superfloc, Betz Deaborn Sentinel 
X300/X400, Salamander System Cleaner) 
в сочетании с тщательной промывкой 
системы.

1.14 ПРОКЛАДКА ТРУБ ДЛЯ 
ДЫМОХОДОВ ИЛИ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОТВЕРСТИЯ.

Пр ок ла дка  т ру б  -  э то  опер а ция ,  с 
помощью которой, устанавливая один 
или несколько специальных каналов, 
выполняется вывод продуктов сгорания 
из котла,  включающей тру бопровод 
для проведения тру бы дымоотвода, 
дымохода или технического отверстия, 
существующего или нового исполнения (в 
том числе в зданиях новой постройки). Для 
проведения системы дымоудаления должны 
использоваться трубопроводы, которые 
заявлены изготовителем как подходящие 
для данных целей, с применением метода 
установки и применения, указанного 
самим производителем, и с соблюдением 
действующих нормативных требований.

1.15 КОНФИГУРАЦИЯ ТИПА B22 
С ОТКРЫТОЙ КАМЕРОЙ И 
ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ТЯГОЙ ДЛЯ 
УСТАНОВКИ В ПОМЕЩЕНИЯХ.

Котел типа B22 может устанавливаться 
вну три зданий; при такой установке 
рекомендуется строго соблюдать все 
действующие технические нормы, правила 
и регламентации, национальные и локальные.
- котлы с открытой камерой типа B нельзя 

устанавливать в помещениях, в которых 
происходит коммерческая, ремесленная или 
промышленная деятельность, в процессе 
которой используются продукты, которые 
могут выделять пары или летучие вещества 
(например: кислотные пары, клея, краски, 
растворители, горючие вещества и т.д.), а 
также пыль (например: мелкая деревянная 
пыль от обработки дерева, угольная пыль, 
цементная пыль, и т.д.), которая может 
причинять вред компонентам котла и 
отрицательно влиять на его работу.

- в конфигурации В22, за исключением иных 
действующих локальных нормативных 
требований: котлы нельзя устанавливать 
в спальнях, в ванных комнатах, в туалетах 
или в квартирах-студиях. Их также не 
следует применять в помещениях, в 
которых установлены твердотопливные 
котлы, или в смежных с ними помещениях. 

- котлы типа В22 рекомендованы для 
установки в нежилых помещениях с 
постоянной вентиляцией.

Для монтажа данного типа котлов необходимо 
использовать защитный комплект верхнего 
кожуха, установка которого описана в пар. 
1.10.

1.16 ДЫМОУДАЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ 
ДЫМООТВОДА/ДЫМОХОДА.

С ис тем а  д ы мо уд а ле н и я  не  дол ж но 
п о д с о е д и н я т ь с я  к  к о л л е к т и в н о м у 
разветвлённому дымоходу традиционного типа. 
Дымоудаление, только для котлов с установкой 
в конфигурации С, может подсоединяться к 
коллективному дымоходу особого вида, типа 
LAS. Для конфигурации В22 допускается 
дымоудаление только через один дымоход 
или непосредственно в атмосферу через 
специальный терминал, если на этот счет нет 
иных действующих местных нормативов. 
Коллективные дымоходы, также как и 
комбинированные, должны быть специально 
спроектированы специализированной 
компанией с использованием принятых 

- Проверить максимальное значение жесткости 
воды и количество подпиточной воды. 
При значении содержания и жесткости 
воды ниже 15 °F не требуется никакой 
специальной обработки для снижения 
содержания карбоната кальция, в противном 
случае потребуется обработка подпиточной 
воды.

- Не допускается добавление в воду для подпитки 
йонообменных смол, а также использование 
дистиллированной воды.

- При необходимости в обработке необходимо 
провести полную деминерализацию 
п од п и т о ч н ой  в од ы .  П ри  п ол н ой 
деминерализации, в отличие от полного 
умягчения, помимо удаления веществ, 
придающих воде жесткость (Ca, Mg), удаляются 
также и все прочие минералы для снижения 
элек т р опр ов одно с ти подпиточной 
воды до 10 мкСм/см (microsiemens/cm). 
Благодаря низкой электропроводности, 
деминерализованная вода позволяет не 
только препятствовать образованию 
известковых отложений, но также служит 
для защиты от коррозии.

- Уставновить подходящий для данной 
системы ингибитор/пассиватор (например, 
Cillit HS 23 Combi, Fernox MB-1, Betz 
Deaborn Sentinel X100, Copal Salamander 
System Inhibitor), а при необходимости 
использовать также подходящий жидкий 
антифриз (например, Cillit CC45).

- Проверить электропроводность воды, 
которая не должна превышать 600  (μs/ cm).

- Для предотвращения коррозии величина 
рН воды в системе должна находиться в 
диапазоне от 7 до 8,5.

- Проверить максимальное содержание 
хлоридов, которое не должно превышать 250 
мг/л.

Примечание: по количеству и порядку 
применения данных веществ для обработки 
воды следует придерживаться рекомендаций 
производителя этих продуктов.

1.19 ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ.
После подключения котла следует приступить 
к заполнению установки с помощью крана 
заполнения (Рис. 2-2).
Заполнение необходимо выполнять медленно, 
давая, таким образом, возможность выходить 
пузырькам воздуха через выпуск воздуха 
котла и системы отопления.
В котле имеется автоматический клапан 
выпуска воздуха, который установлен на 
циркуляционном насосе. Проверьте, чтобы 
колпачок был ослаблен. Откройте клапаны 
выпуска воздуха радиаторов.
Эти клапаны можно закрывать только тогда, 
когда через них выходит только вода.
Кран наполнения следует закрыть, когда 
манометр котла показывает около 1,2 бар.

Примечание: во время этих операций 
периодически включайте с интервалами 
циркулярный насос с помощью кнопки 
ожидания (stand-by), расположенной на 
панели управления. Для выпуска воздуха из 
циркуляционного насоса открутите переднюю 
пробку при работающем моторе.
Затем вновь закрутите пробку.

методов расчёта и предписаний действующих 
технических норм. Те участки дымоотводов 
или дымоходов, к которым подсоединяется 
труба дымоудаления, должны соответствовать 
действующим нормативным техническим 
требованиям.

1.17 ДЫМООТВОДЫ, ДЫМОХОДЫ, 
ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ И ТЕРМИНАЛЫ.

Дымоотводы, дымоходы и дымники для 
удаления продуктов сгорания должны 
отвечать требованиям действующих норм. Для 
дымовых труб и дымоотводных терминалов, 
устанавливаемых на крыше, должны 
соблюдаться требования к высоте и расстоянию 
до технических объектов, предусмотренные 
действующими техническими нормативами.

Установка настенных терминалов дымоудаления. 
Терминалы дымоудаления должны:
- устанавливаться на наружных стенах 

здания;
- у с т а н а в л и в а т ь с я  с  с о б л ю д е н и е м 

минимальных расстояний, указанных в 
действующих технических нормативных 
требованиях

Удаление продуктов сгорания из системы с 
естественной или принудительной тягой в 
ограниченных пространствах без крыши. В 
пространствах без крыши, закрытых со всех 
сторон (вентиляционные колодцы, шахты, 
внутренние дворики и т.п.), разрешен прямой 
вывод продуктов сгорания из газовых систем 
с естественной или принудительной тягой 
с расходом тепла от 4 и до 35 кВт, если при 
этом соблюдены действующие технические 
нормативные требования.

1.18 ОБРАБОТКА ВОДЫ ДЛЯ 
ПОДПИТКИ СИСТЕМЫ.

Как у же отме ча ло сь  в  пр едыд у щих 
параграфах,  нео бходимо пр ов одить 
обработку воды в системе отопления и в линии 
с соблюдением технических рекомендаций 
и  в  с о о тв е тс твии с  дейс тву ющими 
нормативными требованиями.

На работу теплообменника оказывают 
вл и я н ие  т а к ие  па р а ме т ры  к а к  р Н , 
жесткость и электропроводность воды, 
присутствие кислорода в подпитывающей 
воде; к параметрам, ухудшающим работу 
теплообменника, можно также отнести 
наличие остаточных продуктов обработки 
оборудования (образовавшиеся, например, 
в результате сварочных работ), возможное 
наличие масел и продуктов коррозии.

Для предупреждения вредного воздействия 
на работу теплообменника необходимо:
- Перед монтажом оборудования, как нового, 

так и бывшего в использовании, промыть 
уставноку чистой водой для удаления из 
системы твердых остатков.

- Провести химическую очистку оборудования:
 - Очистка оборудования, как нового, так и 

бывшего в использовании, с применением 
соответствующих средств очистки 
(например, Idraclean Caldt5, Cillit HS 23 
RS, Fernox Superfloc, Betz Deaborn Sentinel 
X300/X400, Salamander System Cleaner) 
в сочетании с тщательной промывкой 
системы.

1.14 ПРОКЛАДКА ТРУБ ДЛЯ 
ДЫМОХОДОВ ИЛИ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОТВЕРСТИЯ.

Пр ок ла дка  т ру б  -  э то  опер а ция ,  с 
помощью которой, устанавливая один 
или несколько специальных каналов, 
выполняется вывод продуктов сгорания 
из котла,  включающей тру бопровод 
для проведения тру бы дымоотвода, 
дымохода или технического отверстия, 
существующего или нового исполнения (в 
том числе в зданиях новой постройки). Для 
проведения системы дымоудаления должны 
использоваться трубопроводы, которые 
заявлены изготовителем как подходящие 
для данных целей, с применением метода 
установки и применения, указанного 
самим производителем, и с соблюдением 
действующих нормативных требований.

1.15 КОНФИГУРАЦИЯ ТИПА B22 
С ОТКРЫТОЙ КАМЕРОЙ И 
ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ТЯГОЙ ДЛЯ 
УСТАНОВКИ В ПОМЕЩЕНИЯХ.

Котел типа B22 может устанавливаться 
вну три зданий; при такой установке 
рекомендуется строго соблюдать все 
действующие технические нормы, правила 
и регламентации, национальные и локальные.
- котлы с открытой камерой типа B нельзя 

устанавливать в помещениях, в которых 
происходит коммерческая, ремесленная или 
промышленная деятельность, в процессе 
которой используются продукты, которые 
могут выделять пары или летучие вещества 
(например: кислотные пары, клея, краски, 
растворители, горючие вещества и т.д.), а 
также пыль (например: мелкая деревянная 
пыль от обработки дерева, угольная пыль, 
цементная пыль, и т.д.), которая может 
причинять вред компонентам котла и 
отрицательно влиять на его работу.

- в конфигурации В22, за исключением иных 
действующих локальных нормативных 
требований: котлы нельзя устанавливать 
в спальнях, в ванных комнатах, в туалетах 
или в квартирах-студиях. Их также не 
следует применять в помещениях, в 
которых установлены твердотопливные 
котлы, или в смежных с ними помещениях. 

- котлы типа В22 рекомендованы для 
установки в нежилых помещениях с 
постоянной вентиляцией.

Для монтажа данного типа котлов необходимо 
использовать защитный комплект верхнего 
кожуха, установка которого описана в пар. 
1.10.

1.16 ДЫМОУДАЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ 
ДЫМООТВОДА/ДЫМОХОДА.

С ис тем а  д ы мо уд а ле н и я  не  дол ж но 
п о д с о е д и н я т ь с я  к  к о л л е к т и в н о м у 
разветвлённому дымоходу традиционного типа. 
Дымоудаление, только для котлов с установкой 
в конфигурации С, может подсоединяться к 
коллективному дымоходу особого вида, типа 
LAS. Для конфигурации В22 допускается 
дымоудаление только через один дымоход 
или непосредственно в атмосферу через 
специальный терминал, если на этот счет нет 
иных действующих местных нормативов. 
Коллективные дымоходы, также как и 
комбинированные, должны быть специально 
спроектированы специализированной 
компанией с использованием принятых 

- Проверить максимальное значение жесткости 
воды и количество подпиточной воды. 
При значении содержания и жесткости 
воды ниже 15 °F не требуется никакой 
специальной обработки для снижения 
содержания карбоната кальция, в противном 
случае потребуется обработка подпиточной 
воды.

- Не допускается добавление в воду для подпитки 
йонообменных смол, а также использование 
дистиллированной воды.

- При необходимости в обработке необходимо 
провести полную деминерализацию 
п од п и т о ч н ой  в од ы .  П ри  п ол н ой 
деминерализации, в отличие от полного 
умягчения, помимо удаления веществ, 
придающих воде жесткость (Ca, Mg), удаляются 
также и все прочие минералы для снижения 
элек т р опр ов одно с ти подпиточной 
воды до 10 мкСм/см (microsiemens/cm). 
Благодаря низкой электропроводности, 
деминерализованная вода позволяет не 
только препятствовать образованию 
известковых отложений, но также служит 
для защиты от коррозии.

- Уставновить подходящий для данной 
системы ингибитор/пассиватор (например, 
Cillit HS 23 Combi, Fernox MB-1, Betz 
Deaborn Sentinel X100, Copal Salamander 
System Inhibitor), а при необходимости 
использовать также подходящий жидкий 
антифриз (например, Cillit CC45).

- Проверить электропроводность воды, 
которая не должна превышать 600  (μs/ cm).

- Для предотвращения коррозии величина 
рН воды в системе должна находиться в 
диапазоне от 7 до 8,5.

- Проверить максимальное содержание 
хлоридов, которое не должно превышать 250 
мг/л.

Примечание: по количеству и порядку 
применения данных веществ для обработки 
воды следует придерживаться рекомендаций 
производителя этих продуктов.

1.19 ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ.
После подключения котла следует приступить 
к заполнению установки с помощью крана 
заполнения (Рис. 2-2).
Заполнение необходимо выполнять медленно, 
давая, таким образом, возможность выходить 
пузырькам воздуха через выпуск воздуха 
котла и системы отопления.
В котле имеется автоматический клапан 
выпуска воздуха, который установлен на 
циркуляционном насосе. Проверьте, чтобы 
колпачок был ослаблен. Откройте клапаны 
выпуска воздуха радиаторов.
Эти клапаны можно закрывать только тогда, 
когда через них выходит только вода.
Кран наполнения следует закрыть, когда 
манометр котла показывает около 1,2 бар.

Примечание: во время этих операций 
периодически включайте с интервалами 
циркулярный насос с помощью кнопки 
ожидания (stand-by), расположенной на 
панели управления. Для выпуска воздуха из 
циркуляционного насоса открутите переднюю 
пробку при работающем моторе.
Затем вновь закрутите пробку.

методов расчёта и предписаний действующих 
технических норм. Те участки дымоотводов 
или дымоходов, к которым подсоединяется 
труба дымоудаления, должны соответствовать 
действующим нормативным техническим 
требованиям.

1.17 ДЫМООТВОДЫ, ДЫМОХОДЫ, 
ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ И ТЕРМИНАЛЫ.

Дымоотводы, дымоходы и дымники для 
удаления продуктов сгорания должны 
отвечать требованиям действующих норм. Для 
дымовых труб и дымоотводных терминалов, 
устанавливаемых на крыше, должны 
соблюдаться требования к высоте и расстоянию 
до технических объектов, предусмотренные 
действующими техническими нормативами.

Установка настенных терминалов дымоудаления. 
Терминалы дымоудаления должны:
- устанавливаться на наружных стенах 

здания;
- у с т а н а в л и в а т ь с я  с  с о б л ю д е н и е м 

минимальных расстояний, указанных в 
действующих технических нормативных 
требованиях

Удаление продуктов сгорания из системы с 
естественной или принудительной тягой в 
ограниченных пространствах без крыши. В 
пространствах без крыши, закрытых со всех 
сторон (вентиляционные колодцы, шахты, 
внутренние дворики и т.п.), разрешен прямой 
вывод продуктов сгорания из газовых систем 
с естественной или принудительной тягой 
с расходом тепла от 4 и до 35 кВт, если при 
этом соблюдены действующие технические 
нормативные требования.

1.18 ОБРАБОТКА ВОДЫ ДЛЯ 
ПОДПИТКИ СИСТЕМЫ.

Как у же отме ча ло сь  в  пр едыд у щих 
параграфах,  нео бходимо пр ов одить 
обработку воды в системе отопления и в линии 
с соблюдением технических рекомендаций 
и  в  с о о тв е тс твии с  дейс тву ющими 
нормативными требованиями.

На работу теплообменника оказывают 
вл и я н ие  т а к ие  па р а ме т ры  к а к  р Н , 
жесткость и электропроводность воды, 
присутствие кислорода в подпитывающей 
воде; к параметрам, ухудшающим работу 
теплообменника, можно также отнести 
наличие остаточных продуктов обработки 
оборудования (образовавшиеся, например, 
в результате сварочных работ), возможное 
наличие масел и продуктов коррозии.

Для предупреждения вредного воздействия 
на работу теплообменника необходимо:
- Перед монтажом оборудования, как нового, 

так и бывшего в использовании, промыть 
уставноку чистой водой для удаления из 
системы твердых остатков.

- Провести химическую очистку оборудования:
 - Очистка оборудования, как нового, так и 

бывшего в использовании, с применением 
соответствующих средств очистки 
(например, Idraclean Caldt5, Cillit HS 23 
RS, Fernox Superfloc, Betz Deaborn Sentinel 
X300/X400, Salamander System Cleaner) 
в сочетании с тщательной промывкой 
системы.

1.14 ПРОКЛАДКА ТРУБ ДЛЯ 
ДЫМОХОДОВ ИЛИ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОТВЕРСТИЯ.

Пр ок ла дка  т ру б  -  э то  опер а ция ,  с 
помощью которой, устанавливая один 
или несколько специальных каналов, 
выполняется вывод продуктов сгорания 
из котла,  включающей тру бопровод 
для проведения тру бы дымоотвода, 
дымохода или технического отверстия, 
существующего или нового исполнения (в 
том числе в зданиях новой постройки). Для 
проведения системы дымоудаления должны 
использоваться трубопроводы, которые 
заявлены изготовителем как подходящие 
для данных целей, с применением метода 
установки и применения, указанного 
самим производителем, и с соблюдением 
действующих нормативных требований.

1.15 КОНФИГУРАЦИЯ ТИПА B22 
С ОТКРЫТОЙ КАМЕРОЙ И 
ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ТЯГОЙ ДЛЯ 
УСТАНОВКИ В ПОМЕЩЕНИЯХ.

Котел типа B22 может устанавливаться 
вну три зданий; при такой установке 
рекомендуется строго соблюдать все 
действующие технические нормы, правила 
и регламентации, национальные и локальные.
- котлы с открытой камерой типа B нельзя 

устанавливать в помещениях, в которых 
происходит коммерческая, ремесленная или 
промышленная деятельность, в процессе 
которой используются продукты, которые 
могут выделять пары или летучие вещества 
(например: кислотные пары, клея, краски, 
растворители, горючие вещества и т.д.), а 
также пыль (например: мелкая деревянная 
пыль от обработки дерева, угольная пыль, 
цементная пыль, и т.д.), которая может 
причинять вред компонентам котла и 
отрицательно влиять на его работу.

- в конфигурации В22, за исключением иных 
действующих локальных нормативных 
требований: котлы нельзя устанавливать 
в спальнях, в ванных комнатах, в туалетах 
или в квартирах-студиях. Их также не 
следует применять в помещениях, в 
которых установлены твердотопливные 
котлы, или в смежных с ними помещениях. 

- котлы типа В22 рекомендованы для 
установки в нежилых помещениях с 
постоянной вентиляцией.

Для монтажа данного типа котлов необходимо 
использовать защитный комплект верхнего 
кожуха, установка которого описана в пар. 
1.10.

1.16 ДЫМОУДАЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ 
ДЫМООТВОДА/ДЫМОХОДА.

С ис тем а  д ы мо уд а ле н и я  не  дол ж но 
п о д с о е д и н я т ь с я  к  к о л л е к т и в н о м у 
разветвлённому дымоходу традиционного типа. 
Дымоудаление, только для котлов с установкой 
в конфигурации С, может подсоединяться к 
коллективному дымоходу особого вида, типа 
LAS. Для конфигурации В22 допускается 
дымоудаление только через один дымоход 
или непосредственно в атмосферу через 
специальный терминал, если на этот счет нет 
иных действующих местных нормативов. 
Коллективные дымоходы, также как и 
комбинированные, должны быть специально 
спроектированы специализированной 
компанией с использованием принятых 
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- În cazul în care este necesară tratarea apei, 
acest lucru se va face prin intermediul desali-
nizării complete a apei folosite pentru umplere. 
Prin intermediul desalinizării complete, spre 
diferenţă de dedurizarea completă, în afară 
de eliminarea agenţilor duri (Ca, Mg), sunt 
eliminate şi celelalte minerale pentru a reduce 
conductivitatea apei de umplere cu până la 10 
microsiemens/cm. Datorită gradului redus de 
conductivitate, apa desalinizată nu reprezintă 
doar o măsură împotriva formării calcarului ci 
reprezintă şi o protecţie împotriva coroziunii.

- Introduceţi un produs inhibitor/pasivator ade-
cvat (de exemplu Cillit HS 23 Combi, Fernox 
MB-1, Betz Deaborn Sentinel X100, Copal 
Salamander System Inhibitor), iar dacă este 
necesar adăugaţi şi lichid antiîngheț adecvat 
(de exemplu Cillit CC45).

- Verificați conductivitatea electrică a apei care 
trebuie să fie mai mică sau egală cu 600 µs/cm.

- Pentru a preveni fenomenele de coroziune, 
pH-ul apei din instalație trebuie să fie cuprins 
între 7 și 8,5.

- Verificaţi conţinutul maxim de cloruri, care 
trebuie să mai mic de 250 mg/l.

N.B.: pentru informaţii privind cantităţile şi 
modul de utilizare a produselor de tratare a apei, 
consultaţi instrucţiunilor producătorului.

1.19 UMPLEREA INSTALAȚIEI.
După racordarea centralei, umpleți instalația cu 
ajutorul robinetului de umplere (Fig. 2-2).

Umplerea trebuie făcută lent, pentru ca bulele de 
aer din apă să fie eliberate și să iasă prin dezae-
ratoarele centralei și ale instalației de încălzire.

Centrala este dotată cu un dezaerator automat 
montat pe pompa de circulație. Controlați 
căpăcelul - acesta trebuie să fie slăbit. Deschideți 
dezaeratoarele caloriferelor.

Dezaeratoarele radiatoarelor trebuie închise 
atunci când din acestea iese doar apă.

Robinetul de umplere trebuie închis când mano-
metrul centralei indică aprox. 1,2 bar.

N.B.: în timpul acestor operațiuni puneți în 
funcție pompa de circulație la intervale regulate, 
acționând selectorul (2) stand-by/vară iarnă 
aflat pe panou. Dezaerați pompa de circulație a 
centralei: deșurubați bușonul anterior și mențineți 
motorul în funcțiune.
Strângeți la loc bușonul după efectuarea operațiunii.

1.20 PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A 
INSTALAȚIEI DE GAZ.

Respectați normele în vigoare cu privire la pu-
nerea în funcțiune a instalației.
În special, în ceea ce privește instalațiile noi cu 
funcționare pe gaz:
- să deschideți ferestrele și ușile;
- să evitați situații care pot duce la producerea 

de scântei și flăcări libere;
- evacuați aerul din întreaga instalație;
- verificați etanșeitatea instalației interne con-

form indicațiilor normelor în vigoare.

1.17 COȘURI DE FUM ȘI TERMINALE.
Coșurile de fum și terminalele pentru evacuarea 
produselor rezultate în urma combustiei trebuie 
să fie conforme prevederilor normelor în vigoare. 
Coșurile și terminalele de evacuare prin acoperiș 
trebuie să respecte cotele de evacuare și distanțele 
prevăzute de normele tehnice în vigoare.

Poziționarea terminalelor de evacuare prin 
perete. Terminalele de evacuare trebuie:
- să fie situate pe pereții perimetrali externi ai 

clădirii;
- să fie poziționate astfel încât distanțele să 

respecte valorile minime indicate de normele 
tehnice în vigoare.

Evacuarea produselor rezultate în urma com-
bustiei a aparatelor cu tiraj natural sau forțat 
în spații închise dar fără acoperiș. În spațiile 
închise pe toate laturile dar fără acoperiș (puțu-
ri de ventilare, curți interioare, curți și altele 
asemănătoare) este permisă evacuarea directă a 
produselor rezultate în urma combustiei în cazul 
aparatelor cu funcționare cu gaz cu tiraj natural 
sau forțat și debit caloric de peste 4 și până la 
35 kW, cu condiția să fie respectate prevederile 
normelor tehnice în vigoare.

1.18 TRATAREA APEI DE UMPLERE A 
INSTALAȚIEI.

Conform indicațiilor din capitolele precedente, 
este necesară tratarea apei din instalația termică 
hidrică și sanitară, conform instrucțiunilor și a 
recomandărilor normelor locale în vigoare.

Parametrii care influenţează durata şi buna fun-
cţionare a schimbătorului de căldură sunt pH-ul, 
duritatea, conductivitatea, prezenţa oxigenului în 
apa de umplere, la care se adaugă reziduurile de 
prelucrare prezente în instalaţie (eventuale rezi-
duuri de sudură), eventuala prezenţă a uleiurilor 
şi a produselor rezultate în urma coroziunii care, 
la rândul lor, pot provoca daune schimbătorului.

Pentru a preveni cele amintite mai sus este 
necesar:
- Înainte de instalare, atât în cadrul unei instalaţii 

noi, cât şi în cadrul unei instalaţii vechi, curăţaţi 
instalaţia cu apă curată pentru a elimina rezi-
duurile solide din instalaţie.

- Efectuaţi un tratament chimic pentru curăţarea 
instalaţiei:

 - Pentru curățarea atât a unei instalații noi cât 
și a unei instalații vechi, utilizați un produs 
adecvat de curățare (de exemplu Idraclean 
Caldt5, Cillit HS 23 RS, Fernox Superfloc, 
Betz Deaborn Sentinel X300/X400, Salaman-
der System Cleaner) și spălați bine.

- Verificați duritatea maximă și cantitatea de 
apă de umplere; în cazul în care conţinutul şi 
duritatea apei sunt sub 15 °F, nu este necesară 
efectuarea unui tratament specific pentru 
limitarea conţinutului de carbonat de calciu, 
în caz contrar va trebui efectuată tratarea apei 
utilizate pentru umplere.

- Nu este permisă utilizarea apei dedurizate cu 
ajutorul răşinilor cu schimb de ioni sau a apei 
distilate pentru umplerea instalaţiei.

1.14 ÎNTUBAREA COȘURILOR DE FUM 
SAU A NIȘELOR TEHNICE.

Întubarea este operația prin care sunt introduse 
una sau mai multe conducte speciale cu ajutorul 
cărora se realizează un sistem de evacuare a 
gazelor de ardere ale unui aparat cu gaz prin 
îmbinarea unei întubări cu coșul sau canalul de 
fum deja existent sau nou construit (în cazul 
clădirilor noi) (Fig. 1-27). Pentru realizarea 
întubărilor trebuie folosite conducte declarate ca 
fiind adecvate acestui scop de către producător, 
respectând modalitățile de instalare și utilizare 
indicate de către acesta, precum și dispozițiile 
normelor în vigoare.

1.15 CONFIGURAȚIA DE TIP B22 CU 
CAMERĂ DESCHISĂ ȘI TIRAJ 
FORȚAT PENTRU INTERIOR.

Aparatul poate fi instalat în interiorul clădirilor 
în modalitatea B22; în acest caz se recomandă 
respectarea tuturor normelor tehnice, regulilor 
tehnice și reglementărilor în vigoare, atât națio-
nale cât și locale.
- centralele cu cameră deschisă de tip B nu 

trebuie instalate în locuri în care se desfășoară 
activități comerciale, artizanale sau industriale 
în care se utilizează produse care conțin vapori 
sau substanțe volatile (de ex. vapori de acizi, 
adezivi, vopsele, solvenți, combustibili, etc.), 
precum și prafuri (de ex. praful rezultat din 
prelucrarea lemnului, pulbere de carbon, de 
ciment etc.) care pot fi dăunătoare pentru 
componentele aparatului și îi pot compromite 
funcționarea. 

- în configurația B22 cu excepția cazurilor în care 
există alte prevederi în acest sens cuprinse în 
normele locale în vigoare, centralele nu trebuie 
instalate în dormitor, în băi, în toalete sau în 
garsoniere. În plus, nu trebuie instalate în în-
căperi în care există generatoare de căldură cu 
combustibil solid și în încăperi care comunică 
cu acestea.

- Se recomandă instalarea aparatelor în confi-
gurația B22 în locuri care nu sunt utilizate ca 
locuințe și sunt în permanență ventilate.

Pentru instalare folosiți kit-ul de acoperire; 
pentru informații privind modul de instalare, 
consultați Capitolul 1.10.

1.16 EVACUAREA GAZELOR DE ARDERE 
ÎN COȘURI DE FUM.

Conducta de evacuare a gazelor de ardere nu tre-
buie racordată la un coș colectiv ramificat de tip 
tradițional. Numai în cazul centralelor instalate în 
configurație tip C conducta de evacuare a gazelor 
de ardere poate fi racordată la un coș de fum co-
lectiv; însă acesta trebuie să fie un coș special de 
tip LAS. În cazul configurațiilor B22 este permisă 
numai evacuarea în coș de fum simplu sau direct 
în atmosferă prin intermediul unui terminal anume 
prevăzut, excepție făcând cazul în care există alte 
prevederi în acest sens cuprinse în normele locale 
în vigoare. Coșurile de fum colective și cele com-
binate trebuie să fie proiectate special, urmând 
metodologia de calcul și cerințele normelor 
tehnice în vigoare, de către o societate autorizată. 
Secțiunile coșurilor sau a conductelor de gaze 
de ardere la care trebuie racordată conducta 
de evacuare trebuie să fie conforme cerințelor 
normelor tehnice în vigoare.
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1.14 TUBAGE DE CHEMINÉES OU DE 
FENTES TECHNIQUES.

Le tubage est une opération avec laquelle, grâce à 
l'introduction d'un ou de plusieurs conduits ap-
propriés, on réalise un système pour l'évacuation 
des produits de combustion d'un appareil à gaz 
constitué par l'association d'un conduit pour tu-
bage avec une cheminée, un conduit d'évacuation 
de la fumée ou une fente technique existante ou 
de construction neuve (mêmes dans les nouveaux 
bâtiments). Pour le tubage, il faut utiliser des 
conduits ayant été déclarés adaptés à l'objectif par 
le fabricant, en suivant les modalités d'installation 
et d'utilisation indiquées par ce dernier, ainsi que 
les prescriptions des normes en vigueur.

1.15 CONFIGURATION DE TYPE B22 À 
CHAMBRE OUVERTE ET TIRAGE 
FORCÉ POUR INTÉRIEUR.

L'appareil peut être installé à l'intérieur des bâ-
timents en mode B22 ; dans cette éventualité, on 
recommande d'obtempérer à toutes les normes 
techniques, les règles techniques et les réglemen-
tations en vigueur, nationales et locales.
- Les chaudières à chambre ouverte de type B ne 

doivent pas être installées dans des locaux où 
sont exercées des activités commerciales, artisa-
nales ou industrielles, où l'on utilise des produits 
susceptibles de générer des vapeurs ou des 
substances volatiles (par ex. : vapeurs d'acides, 
colles, vernis, solvants, combustibles, etc.), ainsi 
que des poussières (par ex. : poussières dérivant 
de l'usinage du bois, poussières de carbone, de 
ciment, etc.) pouvant nuire aux composants de 
l'appareil et compromettre son fonctionnement. 

- en configuration B22, les chaudières ne doivent 
pas être installées dans la chambre à coucher, 
dans la salle de bain, dans les toilettes ou dans 
des studios, sauf autres dispositions de nor-
matives locales en vigueur. Elles ne doivent 
pas non plus être installées dans des locaux où 
il y a des générateurs de chaleur à combustible 
solide ni dans les locaux communiquant avec.

- L'installation des appareils en configuration 
B22 est conseillée dans des locaux qui ne sont 
pas à usage d'habitation et qui sont ventilés en 
permanence.

Pour l'installation, il est nécessaire d'utiliser le 
kit couverture ; pour son installation, consulter 
le Paragr. 1.10.

1.16 ÉVACUATION DES FUMÉES EN 
CONDUIT D'ÉVACUATION FUMÉE/
CHEMINÉE.

L'évacuation des fumées ne doit pas être reliée 
à un conduit d'évacuation de la fumée collectif 
ramifié de type traditionnel. L'évacuation des 
fumées, seulement pour les chaudières installées 
en configuration C, peut être reliée à un conduit 
d'évacuation de la fumée collectif particulier, 
type LAS. Pour les configurations B22, il est admis 
uniquement l'évacuation par la simple cheminée 
ou directement dans l'atmosphère extérieure avec 
le terminal prévu à cet effet, sauf dispositions 
de normatives locales en vigueur. Les conduits 
d'évacuation de fumées collectifs et les conduits 
d'évacuation de fumées combinés doivent être 
expressément conçus selon la méthode de calcul 
et les normes techniques en vigueur, par une 
entreprise qualifiée. Les sections des cheminées 
ou des conduits d'évacuation des fumées où l'on 
doit brancher le tuyau d'évacuation des fumées 
doivent répondre aux conditions des règlemen-
tations techniques en vigueur.

1.17 CONDUITS D'ÉVACUATION DE 
FUMÉES, CHEMINÉES, POTS DE 
CHEMINÉE ET TERMINAUX.

Les conduits d'évacuation de fumées, les chemi-
nées ou les pots de cheminée pour l'évacuation 
des produits de combustion doivent répondre 
aux conditions des normes en vigueur. Les pots 
de cheminée et les terminaux d'évacuation de toit 
doivent respecter les hauteurs d'évacuation et les 
distances de volumes techniques prévues par les 
normes techniques en vigueur.

Positionnement des terminaux d'évacuation 
muraux. Les terminaux d'évacuation doivent :
- être situés sur les murs extérieurs sur le péri-

mètre du bâtiment ;
- être positionnés de façon à ce que les distances 

respectent les valeurs minimums reportées 
dans la règlementation technique en vigueur.

Évacuation des produits de la combustion 
des appareils à tirage naturel ou forcé dans 
les espaces fermés à ciel ouvert. Dans les es-
paces fermés à ciel ouvert (puits de ventilation, 
courettes, cours et similaires) fermés de tous 
les côtés, l'évacuation directe des produits de 
combustion des appareils à gaz à tirage naturel 
ou forcé et à débit thermique supérieur à 4 et 
jusqu'à 35 kW est autorisé, pourvu que soient 
respectées les conditions de la règlementation 
technique en vigueur.

1.18 TRAITEMENT DE L'EAU DE 
REMPLISSAGE DE L'INSTALLATION.

Comme déjà indiqué dans les paragraphes 
précédents, il faut effectuer un traitement de 
l'eau de l'installation thermique, hydrique et 
sanitaire, en suivant les modalités indiquées et 
les prescriptions des normes locales en vigueur.

Les paramètres qui influencent la durée et le bon 
fonctionnement de l'échangeur de chaleur sont le 
PH, la dureté, la conductibilité, la présence d'oxy-
gène de l'eau de remplissage, à ceux-ci s'ajoutent 
les résidus de travail de l'installation (résidus 
éventuels de soudure), les présences éventuelles 
d'huiles, et les produits de la corrosion qui 
peuvent à leur tour produire des dommages à 
l'échangeur de chaleur.

Pour éviter tout cela, il faut :
- Avant l'installation, tant sur une installation 

nouvelle qu'ancienne, nettoyer l'installation 
avec de l'eau propre afin d'éliminer les résidus 
solides contenus dans l'installation.

- Pourvoir au traitement chimique de nettoyage 
de l'installation :

 - Nettoyage de l’installation, neuve ou vieille, 
utiliser un nettoyeur approprié (par exemple 
Idraclean Caldt5, Cillit HS 23 RS, Fernox 
Superfloc, Betz Deaborn Sentinel X300/X400, 
Salamander System Cleaner) combiné avec 
un lavage en profondeur.

- Vérifier la dureté maximale et la quantité d'eau 
de remplissage, si le contenu et la dureté de 
l’eau sont inférieurs à 15 °F, , aucun traitement 
spécifique n'est nécessaire pour limiter la 
teneur en carbonate de calcium, dans le cas 
contraire, il faudra prévoir le traitement de l'eau 
de remplissage. 

- Il est interdit d'utiliser, pour le remplissage, 
de l'eau adoucie avec des résines à échange 
ionique, ou bien de l'eau distillée.

- Si le traitement de l'eau est nécessaire, il faudra 
l'effectuer en dessalant complètement l'eau de 
remplissage. Avec un dessalement complet, 
contrairement à l'adoucissement complet, 
outre l'élimination des agents durcisseurs (Ca, 
Mg), tous les autres minéraux sont également 
éliminés pour réduire la conductivité de l'eau 
de remplissage jusqu'à 10 microsiemens/cm. 
Grâce à sa basse conductivité, l'eau dessalée ne 
représente pas seulement une mesure contre 
la formation du calcaire, mais sert aussi de 
protection contre la corrosion.

- Insérer un inhibiteur / un dispositif de passi-
vation approprié (comme par exemple Cillit 
HS 23 Combi, Fernox MB-1, Betz Deaborn 
Sentinel X100) si nécessaire, insérer aussi un 
liquide antigel approprié (par exemple, Cillit 
CC45).

- Vérifier la conductivité électrique de l’eau qui 
devrait être inférieure ou égale à 600 µs/cm.

- Pour prévenir les phénomènes de corrosion, le 
PH de l'eau de l'installation doit être comprise 
entre 7 et 8,5.

- Vérifier la teneur maximale en chlorures, qui 
doit être inférieure à 250 mg/l.

N.B. : pour les quantités et les modes d'utilisation 
des produits de traitement de l'eau, se référer aux 
instructions prévues par le fabricant.

1.19 REMPLISSAGE DE L'INSTALLATION.
Une fois que la chaudière est branchée, remplir 
l'installation avec le robinet de remplissage (Fig. 2-2).
Le remplissage doit être effectué lentement pour 
permettre aux bulles d'air contenues dans l'eau de se 
libérer et de sortir par les aérations de la chaudière et 
de l'installation de chauffage.
La chaudière comprend un robinet de purge au-
tomatique situé sur le circulateur. Contrôler que le 
capuchon soit desserré. Ouvrir les robinets de purge 
des radiateurs.
Les robinets de purge des radiateurs doivent être 
fermés quand il n'y a plus que de l'eau qui sort de 
ceux-ci.
Le robinet de remplissage doit être fermé quand le 
manomètre de la chaudière indique environ 1,2 bar.

N.B. : pendant ces opérations, mettre la pompe de 
circulation en marche, par intervalles, en agissant sur 
le bouton stand-by-on situé sur le tableau de bord. 
Purger la pompe de circulation en dévissant le bouchon 
avant et en maintenant le moteur en fonction.
Visser de nouveau le bouchon après l'opération.

1.20 MISE EN SERVICE DE 
L'INSTALLATION DE GAZ.

Pour la mise en service de l'installation, il faut se 
référer à la norme en vigueur. 
En particulier, pour les installations à gaz de 
réalisation nouvelle, il faut :
- ouvrir les fenêtres et les portes ;
- éviter la présence d'étincelles et de flammes 

nues ;
- procéder à la vidange de l'air contenu dans les 

tuyaux ;
- vérifier l'étanchéité de l'installation interne, 

selon les indications fournies par la norme en 
vigueur.
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- Should you be required to provide for water tre-
atment, this should be carried out by comple-
tely desalinating the filling water. As opposed 
to the complete softening process, desalinating 
the water completely not only removes harde-
ning agents (Ca, Mg), but also eliminates all 
other minerals to reduce water-filling conduc-
tivity up to 10 microsiemens/cm. Given its low 
conductivity, desalinated water does not only 
prevent the formation of lime scale, but also 
serves as protection against corrosion.

- Insert a suitable inhibitor / passivator (for 
example Cillit HS 23 Combi, Fernox MB-1, 
Betz Deaborn Sentinel X100, Copal Salaman-
der System Inhibitor); if required, also insert 
appropriate antifreeze (such as for example 
Cillit CC45).

- Check the electrical conductivity of the water, 
which should be 600 µs/cm or less.

- To prevent corrosion, the water system's PH 
should be between 7 and 8.5.

- Check the maximum content of chlorides, 
which should be less than 250 mg/l.

Note: for quantities and methods of use of 
water-treatment products, refer to the instructi-
ons provided by their manufacturer.

1.19 SYSTEM FILLING.
Once the boiler is connected, proceed with sys-
tem filling via the filling cock (Fig. 2-2).
Filling is performed at low speed to ensure rele-
ase of air bubbles in the water via the boiler and 
central 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 pressure 
gauge indicates approx. 1.2 bar.

Note: during these operations turn on the circulation 
pump at intervals, by means of the stand-by button 
located on the control panel. Vent the circulation 
pump by loosening the front cap and keeping the 
motor running.
Screw the cap back on after the operation.

1.20 GAS SYSTEM START-UP.
To start up the system, make reference to the 
Standard: 
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 the regulations in force.

1.17 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 com-
ply with the outlet height and with the distance 
from technical volumes set forth by the technical 
standards in force.

Positioning the wall flue exhaust terminals. The 
wall flue exhaust terminals must:
- be installed on external perimeter walls of the 

building;
- be positioned according to the minimum dis-

tances specified in current technical standards.
Combustion products exhaust of natural 
draught or fan assisted appliances in open-
top closed environments. In spaces closed on 
all sides with open tops (ventilation pits, cour-
tyards etc.), direct combustion product exhaust 
is allowed for natural draught or fan assisted gas 
appliances with a heat input range from 4 to 35 
kW, provided the conditions as per the current 
technical standards are respected.

1.18 WATER TREATMENT SYSTEM 
FILLING.

As already mentioned in the previous paragra-
phs, a treatment of the thermal and domestic 
system water is required, in compliance with the 
local standards in force.

The parameters that influence the duration and 
proper operation of the heat exchanger are the 
water's PH, hardness, conductivity, and oxygen, 
together with the system's processing residues 
(any welding residues), any oil present and cor-
rosion products that can, in turn, cause damage 
to the heat exchanger.

To prevent this:
- Before installation on new systems as well as 

old ones, clean the system with clean water to 
eliminate solid residues contained therein.

- Clean the system with a chemical treatment:
 - clean the old and the new system using a 

suitable cleaner (e.g. Idraclean Caldt5, Cillit 
HS 23 RS, Fernox Superfloc, Betz Deaborn 
Sentinel X300/X400, Salamander System 
Cleaner) combined with thorough washing.

- Check the maximum hardness and amount of 
filling water; if the contents and hardness of the 
water are less than 15°F, no specific treatment 
is required; otherwise, to limit the content 
of calcium carbonate, you must provide for 
water-filling treatment.

- For filling, you are not allowed to use water 
softened with the use of ionic-exchange resins 
or distilled water.

1.14 DUCTING OF FLUES OR 
TECHNICAL SLOTS.

Ducting is an operation through which by in-
serting one or more relevant pipes, one achieves 
a system for the evacuation of the combustion 
products of a gas appliance, consisting in the 
combination of an existing or new ducting pipe 
with a chimney, flue or technical slot (also in new 
buildings). Ducting requires ducts declared to 
be suitable for the purpose by the manufacturer, 
following the installation and user instructions, 
provided by the manufacturer and the require-
ments of the regulations in force.

1.15 CONFIGURATION TYPE B22, 
OPEN CHAMBER AND FORCED 
DRAUGHT FOR INDOORS.

The appliance can be installed inside buildings in 
B22 mode; in this eventuality, 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 dama-
ging for the components of the appliance and 
jeopardise functioning.

- in B22 configuration, unless otherwise provided 
for by local regulations in force: the boilers 
must not be installed in bedrooms, bathrooms 
or bedsits. They must neither be installed in 
rooms containing solid fuel heat generators 
nor in rooms communicating with said rooms.

- The installation of appliances in B22 configura-
tion is only recommended in places that are not 
lived in and which are permanently ventilated.

To install them one must use the cover kit whose 
installation is referred to in Paragraph 1.10.

1.16 FLUE EXHAUST TO FLUE/CHIMNEY.
Flue exhaust does not necessarily have to be con-
nected to a branched type traditional flue. The flue 
exhaust, for boiler clots installed in C configuration, 
can be connected to a special LAS type multiple 
flue. For B22 configurations, exhaust is only allo-
wed into individual chimney or directly into the 
external atmosphere via a relevant terminal, unless 
otherwise provided by local regulations. Multiple 
and combined flues must be specially designed 
according to the calculation method and requ-
irements of the technical standards in force, by 
a professionally qualified company. Chimney or 
flue sections for connection of the flue exhaust 
pipe must comply with requisites of technical 
standards in force.
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14.1  التنبيب للمداخن أو الفتحات الفنية.
مد األنابيب هي عملية إدخال واحد أو أكثر من المجاري، يتم 
يتكون  بالغاز  يعمل  لجهاز  االحتراق  نواتج  تفريغ  نظام  تنفيذ 
من مزج مجرى هواء باألنابيب مع مدخنة أو ماسورة دخان 
أو أية فتحة تقنية موجودة أو بناء جديد )بما في ذلك المباني 
الجديدة(. للقيام بعملية تركيب أنابيب المداخن، يجب استخدام 
أنابيب مصرح بها تتناسب مع الهدف األساسي للشركة المصنعة 
التي  واالستخدام  التركيب  طرق  إتباع  على  المحافظة  مع 
وتعليمات  توصيات  وبإتباع  نفسها  المصنعة  الشركة  تحددها 

القوانين السارية.

15.1 تهيئة تكوين النوع B22 بغرفة مفتوحة وسحب 
قسري للداخل. 

يمكن تركيب الجهاز داخل المباني بطريقة B22؛ وفي مثل هذه 
الحالة، ننصح باالمتثال لجميع المعايير التقنية، والقواعد التقنية 

واللوائح السارية، المحلية والوطنية.
الغاليات ذات المقصورة المفتوحة فئة B، ال يحب أن يتم    -
تركيبها في األماكن التي يتم فيها مزاولة أنشطة تجارية أو 
حرفية أو صناعية التي تستخدم منتجات ومعدات يمكنها أن 
المثال  أو مواد طائرة )على سبيل  أبخرة  تتسبب في عمل 
والمذيبات  والصبغات  الالصقة  والمواد  األحماض  أبخرة 
والمواد القابلة لالحتراق وما إلى ذلك( أو التي تتسبب أيضا 
في نشر األتربة )على سبيل المثال األتربة الناتجة عن أعمال 
النجارة واألتربة الكربونية واإلسمنتية وما إلى ذلك( التي من 
شأنها أن تتسبب في حدوث أضرار وتلفيات لمكونات الجهاز، 
األمر الذي يؤثر سلباً على أداء الجهاز الوظيفي والتشغيلي. 
في تكوين B22 باستثناء اللوائح المحلية السارية، يجب عدم    -
تركيب الغاليات في غرفة النوم، وفي األماكن المستخدمة 
للحمام، وفي المراحيض أو في االستوديوهات. ويجب أن ال 
يتم أيضا تثبيتها في األماكن التي يتواجد فيها مولدات حرارة 

تعمل بالوقود الصلب واألماكن المتصلة بها.
ننصح بتركيب األجهزة بالتكوين B22 في األماكن غير السكنية   -

وجيدة التهوية دائما.
األغطية  استخدام مجموعة  الضروري  للتركيب، من  بالنسبة 

والتي فيما يتعلق بأغراض تركيبها نحيل إلى الفقرة 1.10.

16.1  تصريف عوادم االحتراق عن طريق أنابيب المداخن 
\ المدخنة.

ال يجب أن تتم عملية تصريف عوادم االحتراق عبر أنبوب مدخنة 
شاملة متفرعة بشكلها التقليدي. أنابيب تصريف عوادم االحتراق، 
للغاليات المثبتة طبقا للتهيئة C فقط، يمكن توصيلها بماسورة 
 ،B22 بالنسبة لتكوينات .LAS أدخنة جماعية خاصة، من نوع
ُيسمح فقط بالتفريغ في مدخنة مفردة أو مباشرة في جو خارجي 
اللوائح  لم ترد ترتيبات أخرى في  بواسطة طرف مناسب، ما 
المحلية سارية المفعول. يجب تصميم أنابيب المداخن الجماعية 
وأنابيب المداخن المشتركة بشكل صريح وفقاً لمنهجية الحساب 
ومقتضيات القوانين التقنية السارية، وبواسطة شركة معتمدة.  
أقسام المداخن وأنابيب المداخن المتصل بها أنبوب تصريف 
عوادم االحتراق، يجب أن تلبي متطلبات القواعد الفنية المعمول 

بها في هذا الشأن.

17.1  أنابيب المداخن والموقد وأغطية المداخن النهائية.
المستخدمة  المداخن  وأغطية  المداخن  أنابيب  تلبي  أن  يجب 
لتصريف عوادم علميات االحتراق كل المتطلبات التي تحددها 

القواعد المعمول بها في هذا الشأن. المداخن ونقاط التصريف 
الطرفية بالسقف، يجب أن تمتثل لألبعاد والمسافات المنصوص 

عليها بشأن األحجام الفنية في األنظمة التقنية المعمول بها.

تركيب وصالت تمرير أنابيب تصريف العوادم على الحائط. 
وصالت التمرير لتصريف عوادم االحتراق يجب أن تكون:

-  موجودة على جدران المحيط الخارجي للمبنى من الخارج؛
-  موضوعة بمسافات وفواصل تحترم المسافات والفواصل التي 
تحددها القواعد والتعليمات التقنية المعمول بها في هذا الشأن.
عملية تصريف العوادم الناتجة عن عملية االحتراق لألجهزة 
ذات السحب الطبيعي أو الدفعي التي تعمل داخل األماكن المغلقة 
ذات السماء الحرة. في األماكن المغلقة ذات السماء الحرة )مثل 
غرف التهوية ومناور التهوية والباحات وما إلى ذلك( المغلقة 
على كل الجوانب، يكون مسموحاً تصريف عوادم االحتراق 
الناتجة عن عمليات االحتراق داخل األجهزة التي تعمل بالغاز 
سواء كانت أجهزة ذات سحب وشفط قسري تعمل بشفاطات 
سحب أو ذات سحب وشفط طبيعي والتي حمولتها الحرارية 
تزيد عن 4 كيلو وات حتى 35 كيلو وات بشرط احترام الشروط 

والمواصفات التي تحددها القواعد المنظمة لهذا الشأن.

18.1  معالجة نظام تعبئة الماء.
كما سبقت اإلشارة إلى ذلك في الفقرات السابقة، فإن معالجة 
باتباع  ضرورية،  الصحية  والتدفئة  المياه  نظام  في  المياه 

اإلجراءات المشار إليها ومتطلبات األنظمة المحلية السارية.

وطريقة  الحراري  المبادل  عمر  على  تؤثر  التي  المعايير 
عمله بشكل جيد هي درجة الحموضة، والعسر، والتوصيل، 
المعايير  هذه  إلى  التعبئة، تضاف  ماء  في  األكسجين  ووجود 
بقايا معالجة النظام )مخلفات اللحام المحتملة(، واحتمال وجود 
في  بدورها  تتسبب  أن  يمكن  التي  التآكل  ومنتجات  الزيوت، 

تلف المبادل الحراري.

لمنع هذا من الضروري:
قم  والقديمة،  الجديدة  األنظمة  من  كل  على  التركيب،  قبل    -
بتنظيف النظام بماء نظيف إلزالة المخلفات الصلبة الموجودة 

في النظام.
يلزم إجراء معالجة كيميائية لتنظيف شبكة التشغيل:  -

-   لتنظيف كل من النظامين الجديد والقديم، استخدم منظًفا   
 Idraclean Caldt5، Cillit HS 23 )مثل  مناسًبا 
 RS، Fernox Superfloc، Betz Deaborn
 Sentinel X300/X400، Salamander

System Cleaner( مع الغسيل الشامل.
إذا كان  التعبئة،  مياه  أقصى درجة عسر وكمية  تحقق من   -
محتوى الماء والعسر أقل من 15 درجة F، فال يلزم إجراء 
عالج محدد للحد من محتوى كربونات الكالسيوم، وإال يجب 

معالجة مياه التعبئة. 
ال يسمح ان تستخدم في التعبئة ماء تمت تحليته بالراتنجات   -

بتبادل األيونات، أو الماء المقطر. 
إذا كان من الضروري إجراء عملية معالجة للمياه فإن ذلك   -
يمكن أن يتم عبر إجراء عملية تحلية وإزالة ملوحة كاملة لمياه 
ملء الشبكة. حيث يتم من خالل إجراء عملية تحلية وإزالة 
ملوحة كاملة للمياه، على خالف عملية التحلية الكاملة العادية، 
إضافًة إلى إزالة عوامل التصلب )الكالسيوم، المغنسيوم(، تتم 
أيًضا إزالة جميع المعادن األخرى لتقليل قابلية توصيل مياه 
الملء حتى 10 ميكروسيمنز/سم. وبفضل قابليتها المنخفضة 

على التوصيل تمثل المياه الُمحالة والُمزالة الملوحة ليس فقط 
ن الترسبات الجيرية ولكن ُتعتبر ضرورية  إجراًء ضد تكوُّ

أيًضا كحماية من التأكل.
 Cillit HS 23 Combi، أدخل مانعا/ مثبطا مناسبا )مثل  -
 Fernox MB-1، Betz Deaborn Sentinel
 )X100، Copal Salamander System Inhibitor
وإذا لزم األمر، أدخل أيًضا سائال مانعا للتجمد مناسًبا )على 

.)Cillit CC45 سبيل المثال
تحقق من موصلية الماء للكهرباء التي يجب أن تكون أقل    -

من 600 ميكروثانية/سم أو ما يساويه.
التآكل ، يجب أن يتراوح حموضة الماء في  -  من أجل منع 

النظام بين 7 و 8.5.
تحقق من الحد األقصى لمحتوى الكلوريدات الذي يجب أن   -

يكون أقل من 250 ملجم/ل.
منتجات  استخدام  وأساليب  لكميات  بالنسبة  هامة:  مالحظة 
المصنعة  الجهة  قدمتها  التي  التعليمات  راجع  المياه،  معالجة 

للمنتجات نفسها.

19.1  ملء النظام.
بعد القيام بتوصيل الغالية، ابدأ في عملية ملء الشبكة باستخدام 

صنبور الملء )شكل 2-2(.
يجب أن تتم عملية الملء ببطء وذلك إلعطاء فرصة للتخلص من 
فقاقيع الهواء الموجودة في الماء بما يسمح بخروجها عبر فتحات 

التنفيس الموجودة في الغالية وفي شبكة التدفئة.
تم تركيب صمام تنفيس أوتوماتيكي في الغالية موجود على مضخة 
التدوير. تحقق من أن الغطاء مرخي. قم بفتح صمامات التنفيس 

الموجودة في أجهزة التدفئة والتسخين.
يجب غلق صمامات التنفيس في أجهزة التدفئة والتسخين عندما 

يخرج منها الماء فقط.
يجب غلق صنبور الملء عندما يصل مقياس الضغط في الغالية 

إلى حوالي 1.2 بار.

مالحظة هامة: خالل هذه العمليات، قم بتشغيل مضخة التدوير على 
فترات، والعمل على زر االستعداد على لوحة العدادات. قم بعملية 
تنفيس مضخة التدوير عن طريق فك الغطاء األمامي مع اإلبقاء 

على تشغيل المحرك.
بعد انتهاء العملية قم بإعادة تثبيت الغطاء.

20.1  تشغيل نظام الغاز.
لتشغيل النظام من الضروري الرجوع إلى القوانين السارية. 
بصفة خاصة، األجهزة التي تعمل بالغاز جديدة الصنع تتطلب:

-  افتح النوافذ واألبواب؛
-  تجنب وجود أي مصادر للشرار أو ألسنة اللهب الحرة؛

استمر في العمل على إخراج الهواء الموجود في األنابيب؛   -
-  تحقق من إحكام النظام الداخلي وفقا لإلرشادات الواردة في 

التشريع الساري.
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 A = Доступна висота напору на 
максимальній швидкості з виключеним 
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

1.23 КОМПЛЕКТИ ДОСТУПНІ ЗА 
ЗАПИТОМ.

• Комплект підключення (за запитом). 
Комплект включає труби, з'єднання і 
набір кранів (включаючи газовий кран) 
для виконання усіх підключень котла до 
системи.

• Комплект запірних кранів системи з 
фільтром, доступним для перевірки, 
або без нього (за запитом). Котельний 
агрегат передбачає встановлення запірних 
кранів системи, які можна вставити на 
трубах подачі та повернення системи 
опалення. Цей комплект дуже корисний 
при проведенні технічного обслуговування, 
оскільки дозволяє спорожнити лише котел 
без необхідності спорожнювання всієї 
системи; крім того, у версії з фільтром він 
сприяє підтриманню ефективності роботи 
котла завдяки можливості перевірки 
фільтра.

• Ко т ел  п і д г о т ов л е н и й  д л я  р о б о т и 
з комплектом дозатору поліфосфатів. 
Дозатор поліфосфатів знижує рівень 
утворення кальцієвого осаду, підтримуючи 
протягом часу початкові умови теплового 
обміну та виробництво гарячої побутової 
води. Котел підготовлений для роботи з 
комплектом дозатору поліфосфатів.

Всі описані вище комплекти постачаються 
в комплекті з інструкціями з монтажу та 
експлуатації.

1.22 ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС.
Котли серії «Eolo Mythos Dom 10-18-24 1E» 
постачаються з вбудованим циркулятором 
з електричним регулюванням швидкості 
на три положення. Експлуатувати котел 
на першій швидкості не рекомендується. 
Для оптимальної роботи котельного 
агрегату на нових системах (монотруба та 
модулі) рекомендується використовувати 
циркуляційний насос,  встановлений 
на максимальну швидкість. Насос вже 
оснащений конденсатором.

Розблокування насосу (за необхідності). 
Якщо після тривалого простою вал насосу 
блокується, необхідно відкрутити передню 
заглушку та прокрутити викруткою вал 
двигуна. Робіть це з особливою обережністю, 
щоб не пошкодити його.

Регулювання байпас (част. 23 Мал. 1-27). У 
разі необхідності можна налаштувати бай-
пас у відповідності з вимогами установки 
від мінімального (бай-пас вимкнений) 
до максимального (бай-пас ввімкнений 
), як представлено   на графіку (Мал. 1-26). 
Відрегулюйте за допомогою викрутки; при 
обертанні за годинниковою стрілкою байпас   
вмикається, проти - байпас   вимикається.

1.21 ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 
КОТЛА (ВКЛЮЧЕННЯ).

Для запуску котла (операції, перераховані 
нижче,  повинні проводитися тільки 
компанією, що має дозвіл на їх проведення і 
тільки в присутності спеціалістів):
- перевірте герметичність системи згідно 

вказівок, що наведені у чинному регламенті;
- перевірити відповідність використовуваного 

газу для цього котла;
- перевірте, щоб не було ніяких зовнішніх 

факторів, що могли б спричинити утворення 
накопичень пального;

- увімкніть котел і перевірте правильність 
запалювання;

- перевірте подачу газу та відповідні 
параметри тиску згідно з вказаними в 
посібнику (Парагр. 3.16);

- перевірте спрацьовування запобіжного 
п ри с т р ою  у  в и п а д к у  в і д с у т н о с т і 
га зу  і  в ідповідний проміжок час у 
спрацьовування;

- перевірити активацію електричного 
вимикача, розташованого перед котлом;

- перевірте, щоб термінали забору повітря та 
відведення димових газів (якщо наявні) не 
були засмічені;

Навіть, якщо лише одна з таких перевірок 
виявила проблеми, забороняється запускати 
котел в роботу.

Доступна висота напору.
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 A = Доступна висота напору на 
максимальній швидкості з виключеним 
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

1.23 КОМПЛЕКТИ ДОСТУПНІ ЗА 
ЗАПИТОМ.

• Комплект підключення (за запитом). 
Комплект включає труби, з'єднання і 
набір кранів (включаючи газовий кран) 
для виконання усіх підключень котла до 
системи.

• Комплект запірних кранів системи з 
фільтром, доступним для перевірки, 
або без нього (за запитом). Котельний 
агрегат передбачає встановлення запірних 
кранів системи, які можна вставити на 
трубах подачі та повернення системи 
опалення. Цей комплект дуже корисний 
при проведенні технічного обслуговування, 
оскільки дозволяє спорожнити лише котел 
без необхідності спорожнювання всієї 
системи; крім того, у версії з фільтром він 
сприяє підтриманню ефективності роботи 
котла завдяки можливості перевірки 
фільтра.

• Ко т ел  п і д г о т ов л е н и й  д л я  р о б о т и 
з комплектом дозатору поліфосфатів. 
Дозатор поліфосфатів знижує рівень 
утворення кальцієвого осаду, підтримуючи 
протягом часу початкові умови теплового 
обміну та виробництво гарячої побутової 
води. Котел підготовлений для роботи з 
комплектом дозатору поліфосфатів.

Всі описані вище комплекти постачаються 
в комплекті з інструкціями з монтажу та 
експлуатації.

1.22 ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС.
Котли серії «Eolo Mythos Dom 10-18-24 1E» 
постачаються з вбудованим циркулятором 
з електричним регулюванням швидкості 
на три положення. Експлуатувати котел 
на першій швидкості не рекомендується. 
Для оптимальної роботи котельного 
агрегату на нових системах (монотруба та 
модулі) рекомендується використовувати 
циркуляційний насос,  встановлений 
на максимальну швидкість. Насос вже 
оснащений конденсатором.

Розблокування насосу (за необхідності). 
Якщо після тривалого простою вал насосу 
блокується, необхідно відкрутити передню 
заглушку та прокрутити викруткою вал 
двигуна. Робіть це з особливою обережністю, 
щоб не пошкодити його.

Регулювання байпас (част. 23 Мал. 1-27). У 
разі необхідності можна налаштувати бай-
пас у відповідності з вимогами установки 
від мінімального (бай-пас вимкнений) 
до максимального (бай-пас ввімкнений 
), як представлено   на графіку (Мал. 1-26). 
Відрегулюйте за допомогою викрутки; при 
обертанні за годинниковою стрілкою байпас   
вмикається, проти - байпас   вимикається.

1.21 ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 
КОТЛА (ВКЛЮЧЕННЯ).

Для запуску котла (операції, перераховані 
нижче,  повинні проводитися тільки 
компанією, що має дозвіл на їх проведення і 
тільки в присутності спеціалістів):
- перевірте герметичність системи згідно 

вказівок, що наведені у чинному регламенті;
- перевірити відповідність використовуваного 

газу для цього котла;
- перевірте, щоб не було ніяких зовнішніх 

факторів, що могли б спричинити утворення 
накопичень пального;

- увімкніть котел і перевірте правильність 
запалювання;

- перевірте подачу газу та відповідні 
параметри тиску згідно з вказаними в 
посібнику (Парагр. 3.16);

- перевірте спрацьовування запобіжного 
п ри с т р ою  у  в и п а д к у  в і д с у т н о с т і 
га зу  і  в ідповідний проміжок час у 
спрацьовування;

- перевірити активацію електричного 
вимикача, розташованого перед котлом;

- перевірте, щоб термінали забору повітря та 
відведення димових газів (якщо наявні) не 
були засмічені;

Навіть, якщо лише одна з таких перевірок 
виявила проблеми, забороняється запускати 
котел в роботу.

Доступна висота напору.
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Raspoloživa prevalenca uređaja.

1.21 PUŠTANJE KOTLA U RAD 
(UKLJUČIVANJE).

Za puštanje u rad kotla (operacije navedene 
u sledećem tekstu mora obaviti isključivo 
ovlašćena firma te u prisustvu samo zaduženih 
za rad):
- proveriti nepropusnost unutrašnjeg sistema 

kao što je propisano važećim standardom;
- proveriti da se korišćeni gas podudara sa onim 

za koji je kotao pripremljen;
- uveriti se da nema spoljnih uzroka koji bi mogli 

dovesti do nakupljanja goriva; 
- uključiti kotao i uveriti se u pravilno uključenje;
- proveriti da su kapacitet gasa i odgovarajući 

pritisci u skladu sa onim navedenim u knjižici 
(Odelj. 3.16);

- proveriti intervenciju bezbednosnih uređaja 
u slučaju da nema gasa i odgovarajuće vreme 
intervencije;

- uveriti se u intervenciju opšteg prekidača koji 
se nalazi na početnom delu kotla;

- - uveriti se da terminali za usis i/ili odvod (ako 
postoje) nisu začepljeni.

Ako samo i jedna kontrola od ovih bude nega-
tivna, kotao se ne sme puštati u rad.

1.22 CIRKULACIONA PUMPA.
Kotlovi serije Eolo Mythos Dom 10-18-24 1E 
se prilažu sa ugrađenom pumpom i električnim 
regulatorom brzine u tri pozicije. Kada je pumpa 
u prvoj brzini, kotao ne radi pravilno. Da bi kotao 
mogao optimalno raditi, savetuje se na novim 
uređajima (jednocevnim i modul) koristiti pum-
pu za cirkulaciju na maksimalnoj brzini. Pumpa 
je već opremljena kondenzatorom.

Eventualna deblokada pumpe. Ako se nakon 
dužeg perioda neaktivnosti pumpa blokira, 
morate odviti prednji čep i okrenuti odvijačem 
osovinu motora. Pažljivo obavite ovu operaciju 
da ne bi došlo do oštećenja iste.

Podešavanje baj-pasa (detalj 23 Sl. 1-27). U 
slučaju potrebe moguće je podesiti baj-pas u 
zavisnosti od potreba sistema polazeći od mi-
nimuma (baj-pas isključen) pa do maksimuma 
(baj-pas uključen) kao što je prikazano na gra-
fiku (Sl. 1-26). Obavite prilagođavanje odvijačem 
sa urezom, okrećete li udesno uključuje se baj-
pas, okrećete li ulevo isključuje se.

1.23 KOMPLETI DOSTUPNI NA ZAHTEV.
• Komplet grupe za povezivanje (na zahtev). 

Komplet uključuje cevi, spojke i slavine 
(uključujući i slavinu za gas) za povezivanje 
kotla za sistem.

• Komplet slavina za unos u uređaj bez ili sa 
filterom koji se može pregledati (na zahtev). 
Kotao je pripremljen za instalaciju slavina za 
zatvaranja uređaja koji se stavljaju na polaznu 
i povratnu cev grupe za povezivanje. Taj je 
komplet vrlo koristan prilikom održavanja jer 
omogućuje da se kotao isprazni bez potrebe 
da se isprazni i ceo sistem, sem toga u ver-
ziji sa filterom čuva karakteristike rada kotla 
zahvaljujući filteru se može pregledati.

• Komplet dozatora polifosfata (na zahtev). 
Dozator polifosfata smanjuje stvaranje naslaga 
kamenca, održava tokom vremena uslove to-
plotnog izmenjivanja i stvaranje tople sanitarne 
vode u početnom stanju. Kotao je pripremljen 
za postavljanje kompleta dozatora polifosfata.

Gore navedeni kompleti se prilažu zajedno 
sa listom sa uputstvima o njihovoj montaži i 
korišćenju.

 A = Raspoloživa prevalenca uređaja u odnosu 
na maksimalnu brzinu sa isključenim baj-
pasom

 B = Raspoloživa prevalenca uređaja u odnosu 
na maksimalnu brzinu sa uključenim baj-
pasom

 C = Raspoloživa prevalenca uređaja u odnosu 
na drugu brzinu sa isključenim baj-pasom

 D = Raspoloživa prevalenca uređaja u odnosu 
na drugu brzinu sa uključenim baj-pasomPr
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 A = Напор, достигаемый в системе 
на максимальной скорости при 
отключенном байпасе.

 B = Напор, достигаемый в системе 
на максимальной скорости при 
подключенном байпасе.

 C = Напор, достигаемый в системе на 
второй скорости при отключенном 
байпасе.

 D = Напор, достигаемый в системе на 
второй скорости при подключенном 
байпасе.

1.23 КОМПЛЕКТЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ПО ЗАКАЗУ.

• Комплект блока подключения (по запросу). 
В комплект входят трубы, патрубки и 
сантехническая арматура (включая газовый 
кран), необходимые для подключения котла 
к системе.

• Комплект вентилей для перекрывания 
о т о п и т е л ь н о й  с и с т е м ы  с  у д о б н о 
расположенным для осмотра фильтром (по 
запросу) или без него. Конструкция котла 
рассчитана на установку запорных вентилей 
на трубы подачи воды в отопительную 
систему и на трубы возврата воды из 
системы. Такой комплект очень удобен при 
проведении работ по техобслуживанию, 
поскольку он позволяет сливать воду 
только из котла, при этом оставляя ее в 
системе. Кроме того, вариант с фильтром 
позволяет поддерживать эксплуатационные 
харатеристики котла благодаря наличию 
удобно расположенного фильтра.

• Комплект  доз атора  полиф о с фатов 
(по запросу). Дозатор полифосфатов 
предотвращает образование известковых 
отложений и сохраняет неизменными во 
времени первоначальные характеристики 
теплообмена и нагрева сантехнической 
воды. Конструкция котла рассчитана 
на возможность установки дозатора 
полифосфат.

Вышеуказанные комплекты поставляются в 
сборе вместе с инструкционным листом для 
установки и эксплуатации.

1.22 ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС.
Котлы с ерии Eolo  Mythos  Dom 10-
18-24 1E поставляются со встроенным 
циркуляционным насосом с электрическим 
трехпозиционным регулятором скорости. 
При установке циркуляционного насоса 
на первую скорость котел не работает 
правильно. Для оптимальной работы 
котла рекоменд уе тся ус танавливать 
циркуляционный насос на максимальную 
скорость. В циркуляционном насосе уже 
установлен конденсатор.

Для разблокирования насоса. Если после 
продолжительного простоя циркуляционный 
насос оказывается заблокированным, 
необходимо отвернуть переднюю заглушку 
и провернуть отверткой вал двигателя. Эту 
операцию следует выполнять с крайней 
осторожностью, чтобы не повредить насос.

Регулировка обходного контура (байпаса) 
(деталь 25 Рис. 1-27). При необходимости 
б а й п а с  м ож н о  о т р е г у л и р о в а т ь  п о 
собственным требованиям, от минимальной 
(байпас отключен) до максимальной позиции 
(байпас подключен), что показано на графике 
(Рис. 1-26). Регулировка выполняется с 
помощью шлицевой отвёртки; при вращении 
по часовой стрелке байпас открывается, 
против часовой стрелки - байпас отключается.

1.20 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОВОЙ 
УСТАНОВКИ.

При подключении установки необходимо 
выполнять действующие нормативные 
требования. 
В частности, для газовых установок нового 
выпуска необходимо:
- открыть окна и двери;
- не допускать наличия искр и открытого 

огня;
- п р о и з в е с т и  в ы п у с к  в о з д у х а  и з 

трубопроводов;
- проверить герметичность внутренней 

системы согласно указанием нормативных 
требований.

1.21 ВВОД КОТЛА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
(ВКЛЮЧЕНИЕ).

Для ввода котла в эксплуатацию (указанные 
ниже операции должны выполняться 
только выс ококв а лифицир ов а нным 
техническим персоналом в присутствии лиц, 
ответственных за выполнение этой работы):
- проверить герметичность внутренней 

ус т а новки с огласно дейс тву ющим 
нормативным требованиям;

- проверить соответствие используемого 
газа тому, для которого предусмотрен 
котёл;

- проверить, что отсутствуют внешние 
факторы, которые могут привести к 
образованию накоплений несгоревшего 
топлива;

- включить котел и проверьте правильность 
зажигания;

- убедиться, что подача газа и значения 
его давления соответствовали данным, 
приведенным в руководстве (параграф 
3.16);

- проверить срабатывание защитного 
устройства в случае отсутствия газа и 
соответствующее время срабатывания;

- проверить срабатывание концевого 
выключателя, установленного до котла;

- проверить, чтобы каналы воздухозабора/
дымоудаления (если установлены), не были 
загромождены.

Если хотя бы одно из этих условий не 
удовлетворяется, котёл не может быть введен 
в эксплуатацию.

Допустимый напор в установке.
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 A = Напор, достигаемый в системе 
на максимальной скорости при 
отключенном байпасе.

 B = Напор, достигаемый в системе 
на максимальной скорости при 
подключенном байпасе.

 C = Напор, достигаемый в системе на 
второй скорости при отключенном 
байпасе.

 D = Напор, достигаемый в системе на 
второй скорости при подключенном 
байпасе.

1.23 КОМПЛЕКТЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ПО ЗАКАЗУ.

• Комплект блока подключения (по запросу). 
В комплект входят трубы, патрубки и 
сантехническая арматура (включая газовый 
кран), необходимые для подключения котла 
к системе.

• Комплект вентилей для перекрывания 
о т о п и т е л ь н о й  с и с т е м ы  с  у д о б н о 
расположенным для осмотра фильтром (по 
запросу) или без него. Конструкция котла 
рассчитана на установку запорных вентилей 
на трубы подачи воды в отопительную 
систему и на трубы возврата воды из 
системы. Такой комплект очень удобен при 
проведении работ по техобслуживанию, 
поскольку он позволяет сливать воду 
только из котла, при этом оставляя ее в 
системе. Кроме того, вариант с фильтром 
позволяет поддерживать эксплуатационные 
харатеристики котла благодаря наличию 
удобно расположенного фильтра.

• Комплект  доз атора  полиф о с фатов 
(по запросу). Дозатор полифосфатов 
предотвращает образование известковых 
отложений и сохраняет неизменными во 
времени первоначальные характеристики 
теплообмена и нагрева сантехнической 
воды. Конструкция котла рассчитана 
на возможность установки дозатора 
полифосфат.

Вышеуказанные комплекты поставляются в 
сборе вместе с инструкционным листом для 
установки и эксплуатации.

1.22 ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС.
Котлы с ерии Eolo  Mythos  Dom 10-
18-24 1E поставляются со встроенным 
циркуляционным насосом с электрическим 
трехпозиционным регулятором скорости. 
При установке циркуляционного насоса 
на первую скорость котел не работает 
правильно. Для оптимальной работы 
котла рекоменд уе тся ус танавливать 
циркуляционный насос на максимальную 
скорость. В циркуляционном насосе уже 
установлен конденсатор.

Для разблокирования насоса. Если после 
продолжительного простоя циркуляционный 
насос оказывается заблокированным, 
необходимо отвернуть переднюю заглушку 
и провернуть отверткой вал двигателя. Эту 
операцию следует выполнять с крайней 
осторожностью, чтобы не повредить насос.

Регулировка обходного контура (байпаса) 
(деталь 25 Рис. 1-27). При необходимости 
б а й п а с  м ож н о  о т р е г у л и р о в а т ь  п о 
собственным требованиям, от минимальной 
(байпас отключен) до максимальной позиции 
(байпас подключен), что показано на графике 
(Рис. 1-26). Регулировка выполняется с 
помощью шлицевой отвёртки; при вращении 
по часовой стрелке байпас открывается, 
против часовой стрелки - байпас отключается.

1.20 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОВОЙ 
УСТАНОВКИ.

При подключении установки необходимо 
выполнять действующие нормативные 
требования. 
В частности, для газовых установок нового 
выпуска необходимо:
- открыть окна и двери;
- не допускать наличия искр и открытого 

огня;
- п р о и з в е с т и  в ы п у с к  в о з д у х а  и з 

трубопроводов;
- проверить герметичность внутренней 

системы согласно указанием нормативных 
требований.

1.21 ВВОД КОТЛА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
(ВКЛЮЧЕНИЕ).

Для ввода котла в эксплуатацию (указанные 
ниже операции должны выполняться 
только выс ококв а лифицир ов а нным 
техническим персоналом в присутствии лиц, 
ответственных за выполнение этой работы):
- проверить герметичность внутренней 

ус т а новки с огласно дейс тву ющим 
нормативным требованиям;

- проверить соответствие используемого 
газа тому, для которого предусмотрен 
котёл;

- проверить, что отсутствуют внешние 
факторы, которые могут привести к 
образованию накоплений несгоревшего 
топлива;

- включить котел и проверьте правильность 
зажигания;

- убедиться, что подача газа и значения 
его давления соответствовали данным, 
приведенным в руководстве (параграф 
3.16);

- проверить срабатывание защитного 
устройства в случае отсутствия газа и 
соответствующее время срабатывания;

- проверить срабатывание концевого 
выключателя, установленного до котла;

- проверить, чтобы каналы воздухозабора/
дымоудаления (если установлены), не были 
загромождены.

Если хотя бы одно из этих условий не 
удовлетворяется, котёл не может быть введен 
в эксплуатацию.

Допустимый напор в установке.
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на максимальной скорости при 
отключенном байпасе.
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на максимальной скорости при 
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 C = Напор, достигаемый в системе на 
второй скорости при отключенном 
байпасе.

 D = Напор, достигаемый в системе на 
второй скорости при подключенном 
байпасе.

1.23 КОМПЛЕКТЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ПО ЗАКАЗУ.

• Комплект блока подключения (по запросу). 
В комплект входят трубы, патрубки и 
сантехническая арматура (включая газовый 
кран), необходимые для подключения котла 
к системе.

• Комплект вентилей для перекрывания 
о т о п и т е л ь н о й  с и с т е м ы  с  у д о б н о 
расположенным для осмотра фильтром (по 
запросу) или без него. Конструкция котла 
рассчитана на установку запорных вентилей 
на трубы подачи воды в отопительную 
систему и на трубы возврата воды из 
системы. Такой комплект очень удобен при 
проведении работ по техобслуживанию, 
поскольку он позволяет сливать воду 
только из котла, при этом оставляя ее в 
системе. Кроме того, вариант с фильтром 
позволяет поддерживать эксплуатационные 
харатеристики котла благодаря наличию 
удобно расположенного фильтра.

• Комплект  доз атора  полиф о с фатов 
(по запросу). Дозатор полифосфатов 
предотвращает образование известковых 
отложений и сохраняет неизменными во 
времени первоначальные характеристики 
теплообмена и нагрева сантехнической 
воды. Конструкция котла рассчитана 
на возможность установки дозатора 
полифосфат.

Вышеуказанные комплекты поставляются в 
сборе вместе с инструкционным листом для 
установки и эксплуатации.

1.22 ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС.
Котлы с ерии Eolo  Mythos  Dom 10-
18-24 1E поставляются со встроенным 
циркуляционным насосом с электрическим 
трехпозиционным регулятором скорости. 
При установке циркуляционного насоса 
на первую скорость котел не работает 
правильно. Для оптимальной работы 
котла рекоменд уе тся ус танавливать 
циркуляционный насос на максимальную 
скорость. В циркуляционном насосе уже 
установлен конденсатор.

Для разблокирования насоса. Если после 
продолжительного простоя циркуляционный 
насос оказывается заблокированным, 
необходимо отвернуть переднюю заглушку 
и провернуть отверткой вал двигателя. Эту 
операцию следует выполнять с крайней 
осторожностью, чтобы не повредить насос.

Регулировка обходного контура (байпаса) 
(деталь 25 Рис. 1-27). При необходимости 
б а й п а с  м ож н о  о т р е г у л и р о в а т ь  п о 
собственным требованиям, от минимальной 
(байпас отключен) до максимальной позиции 
(байпас подключен), что показано на графике 
(Рис. 1-26). Регулировка выполняется с 
помощью шлицевой отвёртки; при вращении 
по часовой стрелке байпас открывается, 
против часовой стрелки - байпас отключается.

1.20 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОВОЙ 
УСТАНОВКИ.

При подключении установки необходимо 
выполнять действующие нормативные 
требования. 
В частности, для газовых установок нового 
выпуска необходимо:
- открыть окна и двери;
- не допускать наличия искр и открытого 

огня;
- п р о и з в е с т и  в ы п у с к  в о з д у х а  и з 

трубопроводов;
- проверить герметичность внутренней 

системы согласно указанием нормативных 
требований.

1.21 ВВОД КОТЛА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
(ВКЛЮЧЕНИЕ).

Для ввода котла в эксплуатацию (указанные 
ниже операции должны выполняться 
только выс ококв а лифицир ов а нным 
техническим персоналом в присутствии лиц, 
ответственных за выполнение этой работы):
- проверить герметичность внутренней 

ус т а новки с огласно дейс тву ющим 
нормативным требованиям;

- проверить соответствие используемого 
газа тому, для которого предусмотрен 
котёл;

- проверить, что отсутствуют внешние 
факторы, которые могут привести к 
образованию накоплений несгоревшего 
топлива;

- включить котел и проверьте правильность 
зажигания;

- убедиться, что подача газа и значения 
его давления соответствовали данным, 
приведенным в руководстве (параграф 
3.16);

- проверить срабатывание защитного 
устройства в случае отсутствия газа и 
соответствующее время срабатывания;

- проверить срабатывание концевого 
выключателя, установленного до котла;

- проверить, чтобы каналы воздухозабора/
дымоудаления (если установлены), не были 
загромождены.

Если хотя бы одно из этих условий не 
удовлетворяется, котёл не может быть введен 
в эксплуатацию.

Допустимый напор в установке.
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 A = Sarcina hidraulică disponibilă în instalație 
la viteza maximă cu by-pass exclus

 B = Sarcina hidraulică disponibilă în instalație 
la viteza maximă cu by-pass inclus

 C = Sarcina hidraulică disponibilă în instalație 
la viteza a doua cu by-pass exclus

 D = Sarcina hidraulică disponibilă în instalație 
la viteza a doua cu by-pass inclus

1.23 KIT-URI DISPONIBILE LA CERERE.
• Kit grup de racordare (la cerere). Kit-ul conține 

conducte, racorduri și robinete (inclusiv robi-
netul de gaz), pentru a efectua toate racordurile 
centralei la instalație.

• Kit robinete de izolare instalație cu sau fără 
filtru care poate fi inspectat(la cerere). Pe 
centrală pot fi montate robinete de izolare, mai 
exact pe conductele de tur și retur ale grupului 
de racordare. Acest kit este foarte util în timpul 
operațiilor de întreținere, deoarece permite 
golirea centralei fără a fi necesară golirea în-
tregii instalații; în plus, în versiunea cu filtru 
se păstrează caracteristicile de funcționare ale 
centralei datorită filtrului care poate fi verificat.

• Kit dozator polifosfați (la cerere). Dozatorul 
de polifosfați reduce formarea de depuneri de 
calcar, păstrând de-a lungul timpului condițiile 
originale de transfer termic și prepararea de 
apă caldă de consum. Centrala este proiectată 
pentru montarea kit-ului dozator de polifosfați.

Kit-urile de mai sus sunt livrate complete și 
împreună cu fișa de instrucțiuni de montare și 
utilizare.

1.22 POMPA DE CIRCULAȚIE.
Centralele din seria Eolo Mythos Dom 10-
18-24 1E sunt dotate cu pompă de circulație 
încorporată, prevăzută cu regulator electric de 
viteză, cu trei poziții. Când pompa este la viteza 
întâi, centrala nu funcționează corect. Pentru o 
funcționare optimă a centralei se recomandă ca 
în cazul instalațiilor noi (cu o singură conductă 
și modul) să se folosească pompa de circulație la 
viteză maximă. Pompa de circulație este dotată 
cu condensator.

Eventuala deblocare a pompei. Dacă după o 
lungă perioadă de inactivitate pompa de circu-
lație este blocată, desfaceți capacul din față și să 
rotiți cu o șurubelniță arborele motor. Efectuați 
operațiunea cu extremă atenție, pentru a nu-l 
deteriora.

Reglarea dispozitivului by-pass (poz. 23 Fig. 
1-27). În caz de necesitate este posibilă reglarea 
dispozitivului by-pass în funcție de exigențele 
instalației de la un minim (by-pass exclus) la un 
maxim (by-pass activat) reprezentate în graficul 
(Fig. 1-26). Reglați cu ajutorul unei șurubelnițe; 
rotiți în sensul acelor de ceasornic, pentru a ac-
tiva dispozitivul by-pass și în sens invers acelor 
de ceasornic, pentru a-l dezactiva.

1.21 PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A 
CENTRALEI (APRINDEREA).

Pentru punerea în funcțiune a centralei (ope-
rațiunile enumerate în continuare trebuie 
efectuate doar de o societate autorizată și doar 
în prezența operatorilor):
- verificați etanșeitatea instalației interne con-

form indicațiilor normelor în vigoare;
- verificați echivalența gazului utilizat cu cel 

pentru care este proiectată centrala;
- verificați să nu existe cauze externe care să poată 

duce la formarea acumulărilor de combustibil;
- porniți centrala și verificați pornirea corectă;
- verificați ca debitul de gaz și presiunea să fie 

conforme cu cele indicate în manual (cap. 
3.16);

- verificați intervenția dispozitivului de prote-
cție în cazul întreruperii alimentării cu gaz și 
intervalul de timp de activare;

- verificați funcționarea întreruptorului general 
aflat în amonte de centrală;

- verificaţi ca terminalele de admisie/evacuare 
(în cazul în care sunt prezente) să nu fie înfun-
date.

Chiar dacă numai una dintre aceste verificări este 
negativă, instalația nu trebuie pusă în funcțiune.

Sarcina hidraulică disponibilă în instalație.
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Hauteur manométrique disponible sur l'installation.

1.21 MISE EN FONCTION DE LA 
CHAUDIÈRE (ALLUMAGE).

Pour la mise en service de la chaudière (les 
opérations énumérées ci-dessous doivent être ef-
fectuées uniquement par une entreprise agréée et 
avec la seule présence des préposés aux travaux) :
- vérifier l'étanchéité de l'installation interne, 

selon les indications fournies par la norme en 
vigueur ;

- vérifier la correspondance du gaz utilisé avec 
celui pour lequel la chaudière est prédisposée ;

-  vérifier qu'il ne subsiste pas de causes extérieures 
pouvant provoquer des formations de sacs de 
combustible ; 

- allumer la chaudière et vérifier le démarrage 
correct ;

- vérifier que le débit du gaz et les pressions 
correspondantes soient conformes à celles 
indiquées sur le livret (Parag. 3.16) ;

- vérifier l'intervention du dispositif de sécurité 
en cas d'absence de gaz et le temps correspon-
dant d'intervention ;

- vérifier l'intervention de l'interrupteur général 
situé en amont de la chaudière ;

- - vérifier que les terminaux d'aspiration/d'éva-
cuation (si présents) ne soient pas obstrués.

Si un seul de ces contrôles était négatif, la chau-
dière ne doit pas être mise en service.

1.22 POMPE DE CIRCULATION.
Les chaudières série Eolo Mythos Dom 10-18-24 
1E sont fournies avec un circulateur incorporé 
avec un régulateur électrique de vitesse à trois 
positions. Avec le circulateur en première vitesse, 
la chaudière ne fonctionne pas correctement. 
Pour un fonctionnement optimal de la chaudière, 
il est conseillé, sur les nouvelles installations 
(monotube et module), d'utiliser la pompe de 
circulation sur la vitesse maximum. Le circula-
teur est déjà équipé d'un condensateur.

Déblocage éventuel de la pompe. Si après une 
longue période d'inactivité le circulateur était 
bloqué, il est nécessaire de dévisser le bouchon 
avant et faire tourner avec un tournevis l'arbre 
moteur. Effectuer l'opération avec une extrême 
précaution pour ne pas l'endommager.

Réglage by-pass (part. 23 Fig. 1-27). En cas de 
besoin, il est possible de régler le by-pass selon ses 
propres exigences d'installation d'un minimum 
(by-pass exclu) à un maximum (by-pass activé) 
représenté par le graphique  (Fig. 1-26). Effectuer 
le réglage avec un tournevis plat : le tourner dans 
le sens des aiguilles d'une montre pour activer le 
by-pass, dans le sens antihoraire pour l'exclure.

1.23 KITS DISPONIBLES SUR DEMANDE.
• Kit groupe de raccordement (sur demande). 

Le kit comprend des tuyaux, des raccords et 
robinetterie (y compris le robinet gaz) pour 
effectuer tous les raccordements de la chaudière 
à l'installation.

• Kit robinets d'interception installation avec 
ou sans filtre contrôlable (sur demande). La 
chaudière est prédisposée pour l'installation 
de robinets d'arrêt de l'installation, à monter 
sur les tuyaux de refoulement et de retour 
du groupe de raccordement. Ce kit est très 
utile pour l'entretien car il permet de vider 
uniquement la chaudière sans devoir vider 
l'installation entière, de plus dans la version 
avec filtre, il préserve les caractéristiques de 
fonctionnement de la chaudière grâce à un 
filtre que l'on peut contrôler.

• Kit doseur de polyphosphates (sur demande). 
Le doseur de polyphosphates réduit la for-
mation d'incrustations calcaires, en mainte-
nant dans le temps les conditions originales 
d'échange thermique et la production d'eau 
chaude sanitaire. La chaudière est prédisposée 
pour l'application du kit doseur de polyphos-
phates.

Les kits ci-dessus sont fournis complets et ac-
compagnés de la notice pour leur montage et 
leur utilisation.

 A = Hauteur manométrique disponible sur 
l'installation à la vitesse maximum avec 
by-pass fermé

 B = Hauteur manométrique disponible sur 
l'installation à la vitesse maximum avec 
by-pass activé

 C = Hauteur manométrique disponible sur 
l'installation à la seconde vitesse avec by-
pass fermé

 D = Hauteur manométrique disponible sur 
l'installation à la seconde vitesse avec by-
pass activéH
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 A = Head available to the system at maximum 
speed with by-pass excluded.

 B = Head available to the system at maximum 
speed with by-pass inserted.

 C = Head available to the system at second 
speed with by-pass excluded.

 D = Head available to the system at second 
speed with by-pass inserted.

1.23 KITS AVAILABLE ON REQUEST.
• Connection unit kit (on request). The kit in-

cludes pipes, fittings and cocks (including gas 
cock), to carry out all connections to the boiler 
system.

• System cut-off valve kits with or without 
inspectionable filter (on request) The boiler is 
designed for installation of system interception 
cocks to be placed on flow and return pipes 
of the connection assembly. This kit is very 
useful for maintenance because it allows to 
empty just the boiler without having to empty 
the entire system. Moreover, the version with 
filter preserves the functioning characteristics 
of the boiler thanks to its inspectionable filter.

• Polyphosphate dispenser kit (on request). The 
polyphosphate dispenser reduces the formation 
of lime-scale and preserves the original heat 
exchange and domestic hot water production 
conditions. The boiler is prepared for applicati-
on of the polyphosphate dispenser kit.

The above-mentioned kits are supplied complete 
with instructions for assembly and use.

1.22 CIRCULATION PUMP.
The Eolo Mythos Dom 10-18-24 1E series boilers 
are supplied with a built-in circulation pump 
with three-position electric speed control. The 
boiler does not operate correctly with the cir-
culation 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 condenser.

Pump release. If, after a prolonged period of 
inactivity, the circulation pump is blocked, 
unscrew the front cap and turn the motor shaft 
using a screwdriver. Take great care during this 
operation to avoid damage to the motor.

By-pass adjustment (det.23 Fig. 1-27). If ne-
cessary, the by-pass can be adjusted according to 
system requirements from a minimum (by-pass 
excluded) to a maximum (by-pass inserted) 
represented by the graph (Fig. 1-26). Make the 
adjustment using a flat head screwdriver, turn 
clockwise and insert the by-pass; by turning it 
anti-clockwise it is excluded.

1.21 BOILER START UP (IGNITION).
To commission the boiler (the operations listed 
below must only be performed by a qualified firm 
and without any unauthorised persons):
- check that the internal system is properly 

sealed according to the regulations in force;
- ensure that the type of gas used corresponds 

to boiler settings;
- check that there are external factors that may 

cause the formation of fuel pockets;
- switch the boiler on and ensure correct igniti-

on;
- make sure that the gas flow rate and relevant 

pressure values comply with those given in the 
manual (Paragraph 3.16);

- ensure that the safety device is engaged in the 
event of gas supply failure and check activation 
time;

- check activation of the main switch located 
upstream from the boiler;

- check that the intake and/or exhaust terminals 
(if fitted) are not blocked.

The boiler must not be started up even if only 
one of the checks should be negative.

Head available to the system.
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14.1  التنبيب للمداخن أو الفتحات الفنية.
مد األنابيب هي عملية إدخال واحد أو أكثر من المجاري، يتم 
يتكون  بالغاز  يعمل  لجهاز  االحتراق  نواتج  تفريغ  نظام  تنفيذ 
من مزج مجرى هواء باألنابيب مع مدخنة أو ماسورة دخان 
أو أية فتحة تقنية موجودة أو بناء جديد )بما في ذلك المباني 
الجديدة(. للقيام بعملية تركيب أنابيب المداخن، يجب استخدام 
أنابيب مصرح بها تتناسب مع الهدف األساسي للشركة المصنعة 
التي  واالستخدام  التركيب  طرق  إتباع  على  المحافظة  مع 
وتعليمات  توصيات  وبإتباع  نفسها  المصنعة  الشركة  تحددها 

القوانين السارية.

15.1 تهيئة تكوين النوع B22 بغرفة مفتوحة وسحب 
قسري للداخل. 

يمكن تركيب الجهاز داخل المباني بطريقة B22؛ وفي مثل هذه 
الحالة، ننصح باالمتثال لجميع المعايير التقنية، والقواعد التقنية 

واللوائح السارية، المحلية والوطنية.
الغاليات ذات المقصورة المفتوحة فئة B، ال يحب أن يتم    -
تركيبها في األماكن التي يتم فيها مزاولة أنشطة تجارية أو 
حرفية أو صناعية التي تستخدم منتجات ومعدات يمكنها أن 
المثال  أو مواد طائرة )على سبيل  أبخرة  تتسبب في عمل 
والمذيبات  والصبغات  الالصقة  والمواد  األحماض  أبخرة 
والمواد القابلة لالحتراق وما إلى ذلك( أو التي تتسبب أيضا 
في نشر األتربة )على سبيل المثال األتربة الناتجة عن أعمال 
النجارة واألتربة الكربونية واإلسمنتية وما إلى ذلك( التي من 
شأنها أن تتسبب في حدوث أضرار وتلفيات لمكونات الجهاز، 
األمر الذي يؤثر سلباً على أداء الجهاز الوظيفي والتشغيلي. 
في تكوين B22 باستثناء اللوائح المحلية السارية، يجب عدم    -
تركيب الغاليات في غرفة النوم، وفي األماكن المستخدمة 
للحمام، وفي المراحيض أو في االستوديوهات. ويجب أن ال 
يتم أيضا تثبيتها في األماكن التي يتواجد فيها مولدات حرارة 

تعمل بالوقود الصلب واألماكن المتصلة بها.
ننصح بتركيب األجهزة بالتكوين B22 في األماكن غير السكنية   -

وجيدة التهوية دائما.
األغطية  استخدام مجموعة  الضروري  للتركيب، من  بالنسبة 

والتي فيما يتعلق بأغراض تركيبها نحيل إلى الفقرة 1.10.

16.1  تصريف عوادم االحتراق عن طريق أنابيب المداخن 
\ المدخنة.

ال يجب أن تتم عملية تصريف عوادم االحتراق عبر أنبوب مدخنة 
شاملة متفرعة بشكلها التقليدي. أنابيب تصريف عوادم االحتراق، 
للغاليات المثبتة طبقا للتهيئة C فقط، يمكن توصيلها بماسورة 
 ،B22 بالنسبة لتكوينات .LAS أدخنة جماعية خاصة، من نوع
ُيسمح فقط بالتفريغ في مدخنة مفردة أو مباشرة في جو خارجي 
اللوائح  لم ترد ترتيبات أخرى في  بواسطة طرف مناسب، ما 
المحلية سارية المفعول. يجب تصميم أنابيب المداخن الجماعية 
وأنابيب المداخن المشتركة بشكل صريح وفقاً لمنهجية الحساب 
ومقتضيات القوانين التقنية السارية، وبواسطة شركة معتمدة.  
أقسام المداخن وأنابيب المداخن المتصل بها أنبوب تصريف 
عوادم االحتراق، يجب أن تلبي متطلبات القواعد الفنية المعمول 

بها في هذا الشأن.

17.1  أنابيب المداخن والموقد وأغطية المداخن النهائية.
المستخدمة  المداخن  وأغطية  المداخن  أنابيب  تلبي  أن  يجب 
لتصريف عوادم علميات االحتراق كل المتطلبات التي تحددها 

القواعد المعمول بها في هذا الشأن. المداخن ونقاط التصريف 
الطرفية بالسقف، يجب أن تمتثل لألبعاد والمسافات المنصوص 

عليها بشأن األحجام الفنية في األنظمة التقنية المعمول بها.

تركيب وصالت تمرير أنابيب تصريف العوادم على الحائط. 
وصالت التمرير لتصريف عوادم االحتراق يجب أن تكون:

-  موجودة على جدران المحيط الخارجي للمبنى من الخارج؛
-  موضوعة بمسافات وفواصل تحترم المسافات والفواصل التي 
تحددها القواعد والتعليمات التقنية المعمول بها في هذا الشأن.
عملية تصريف العوادم الناتجة عن عملية االحتراق لألجهزة 
ذات السحب الطبيعي أو الدفعي التي تعمل داخل األماكن المغلقة 
ذات السماء الحرة. في األماكن المغلقة ذات السماء الحرة )مثل 
غرف التهوية ومناور التهوية والباحات وما إلى ذلك( المغلقة 
على كل الجوانب، يكون مسموحاً تصريف عوادم االحتراق 
الناتجة عن عمليات االحتراق داخل األجهزة التي تعمل بالغاز 
سواء كانت أجهزة ذات سحب وشفط قسري تعمل بشفاطات 
سحب أو ذات سحب وشفط طبيعي والتي حمولتها الحرارية 
تزيد عن 4 كيلو وات حتى 35 كيلو وات بشرط احترام الشروط 

والمواصفات التي تحددها القواعد المنظمة لهذا الشأن.

18.1  معالجة نظام تعبئة الماء.
كما سبقت اإلشارة إلى ذلك في الفقرات السابقة، فإن معالجة 
باتباع  ضرورية،  الصحية  والتدفئة  المياه  نظام  في  المياه 

اإلجراءات المشار إليها ومتطلبات األنظمة المحلية السارية.

وطريقة  الحراري  المبادل  عمر  على  تؤثر  التي  المعايير 
عمله بشكل جيد هي درجة الحموضة، والعسر، والتوصيل، 
المعايير  هذه  إلى  التعبئة، تضاف  ماء  في  األكسجين  ووجود 
بقايا معالجة النظام )مخلفات اللحام المحتملة(، واحتمال وجود 
في  بدورها  تتسبب  أن  يمكن  التي  التآكل  ومنتجات  الزيوت، 

تلف المبادل الحراري.

لمنع هذا من الضروري:
قم  والقديمة،  الجديدة  األنظمة  من  كل  على  التركيب،  قبل    -
بتنظيف النظام بماء نظيف إلزالة المخلفات الصلبة الموجودة 

في النظام.
يلزم إجراء معالجة كيميائية لتنظيف شبكة التشغيل:  -

-   لتنظيف كل من النظامين الجديد والقديم، استخدم منظًفا   
 Idraclean Caldt5، Cillit HS 23 )مثل  مناسًبا 
 RS، Fernox Superfloc، Betz Deaborn
 Sentinel X300/X400، Salamander

System Cleaner( مع الغسيل الشامل.
إذا كان  التعبئة،  مياه  أقصى درجة عسر وكمية  تحقق من   -
محتوى الماء والعسر أقل من 15 درجة F، فال يلزم إجراء 
عالج محدد للحد من محتوى كربونات الكالسيوم، وإال يجب 

معالجة مياه التعبئة. 
ال يسمح ان تستخدم في التعبئة ماء تمت تحليته بالراتنجات   -

بتبادل األيونات، أو الماء المقطر. 
إذا كان من الضروري إجراء عملية معالجة للمياه فإن ذلك   -
يمكن أن يتم عبر إجراء عملية تحلية وإزالة ملوحة كاملة لمياه 
ملء الشبكة. حيث يتم من خالل إجراء عملية تحلية وإزالة 
ملوحة كاملة للمياه، على خالف عملية التحلية الكاملة العادية، 
إضافًة إلى إزالة عوامل التصلب )الكالسيوم، المغنسيوم(، تتم 
أيًضا إزالة جميع المعادن األخرى لتقليل قابلية توصيل مياه 
الملء حتى 10 ميكروسيمنز/سم. وبفضل قابليتها المنخفضة 

على التوصيل تمثل المياه الُمحالة والُمزالة الملوحة ليس فقط 
ن الترسبات الجيرية ولكن ُتعتبر ضرورية  إجراًء ضد تكوُّ

أيًضا كحماية من التأكل.
 Cillit HS 23 Combi، أدخل مانعا/ مثبطا مناسبا )مثل  -
 Fernox MB-1، Betz Deaborn Sentinel
 )X100، Copal Salamander System Inhibitor
وإذا لزم األمر، أدخل أيًضا سائال مانعا للتجمد مناسًبا )على 

.)Cillit CC45 سبيل المثال
تحقق من موصلية الماء للكهرباء التي يجب أن تكون أقل    -

من 600 ميكروثانية/سم أو ما يساويه.
التآكل ، يجب أن يتراوح حموضة الماء في  -  من أجل منع 

النظام بين 7 و 8.5.
تحقق من الحد األقصى لمحتوى الكلوريدات الذي يجب أن   -

يكون أقل من 250 ملجم/ل.
منتجات  استخدام  وأساليب  لكميات  بالنسبة  هامة:  مالحظة 
المصنعة  الجهة  قدمتها  التي  التعليمات  راجع  المياه،  معالجة 

للمنتجات نفسها.

19.1  ملء النظام.
بعد القيام بتوصيل الغالية، ابدأ في عملية ملء الشبكة باستخدام 

صنبور الملء )شكل 2-2(.
يجب أن تتم عملية الملء ببطء وذلك إلعطاء فرصة للتخلص من 
فقاقيع الهواء الموجودة في الماء بما يسمح بخروجها عبر فتحات 

التنفيس الموجودة في الغالية وفي شبكة التدفئة.
تم تركيب صمام تنفيس أوتوماتيكي في الغالية موجود على مضخة 
التدوير. تحقق من أن الغطاء مرخي. قم بفتح صمامات التنفيس 

الموجودة في أجهزة التدفئة والتسخين.
يجب غلق صمامات التنفيس في أجهزة التدفئة والتسخين عندما 

يخرج منها الماء فقط.
يجب غلق صنبور الملء عندما يصل مقياس الضغط في الغالية 

إلى حوالي 1.2 بار.

مالحظة هامة: خالل هذه العمليات، قم بتشغيل مضخة التدوير على 
فترات، والعمل على زر االستعداد على لوحة العدادات. قم بعملية 
تنفيس مضخة التدوير عن طريق فك الغطاء األمامي مع اإلبقاء 

على تشغيل المحرك.
بعد انتهاء العملية قم بإعادة تثبيت الغطاء.

20.1  تشغيل نظام الغاز.
لتشغيل النظام من الضروري الرجوع إلى القوانين السارية. 
بصفة خاصة، األجهزة التي تعمل بالغاز جديدة الصنع تتطلب:

-  افتح النوافذ واألبواب؛
-  تجنب وجود أي مصادر للشرار أو ألسنة اللهب الحرة؛

استمر في العمل على إخراج الهواء الموجود في األنابيب؛   -
-  تحقق من إحكام النظام الداخلي وفقا لإلرشادات الواردة في 

التشريع الساري.
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قوة الضخ الهيدروليكي الممكنة داخل الشبكة.

21.1   تشغيل الغالية )اإلشعال(.
إال  أدناه  المدرجة  العمليات  تنفذ  أال  )يجب  الغالية  لتشغيل 
المعنيين  األشخاص  وفي حضور  معتمدة  شركة  طريق  عن 

المؤهلين للعمل فقط.(:
-  تأكد من إحكام النظام الداخلي وفقا لإلرشادات التي توفرها 

القوانين السارية.
تأكد من مالئمة الغاز الموجود مع طبيعة الغاز الذي يمكن    -

أن تستخدم الغالية معه؛
-تحقق من عدم وجود شيء من األسباب الخارجية التي قد تتسبب 

في تشكيل جيوب من الوقود؛ 
قم بتشغيل الغالية وتأكد من البدء الصحيح لعملية اإلشعال؛   -
تلك  مع  يتفقان  الغاز وضغوطه  تدفق  معدل  أن  من  تحقق    -

المشار إليها في الكتيب )الفقرة 3.16(;
تأكد من عمل جهاز األمان في حالة انقطاع الغاز ومن سرعة    -

عمله عند حدوث ذلك؛
تأكد من عمل مفتاح اإليقاف والتشغيل العام الموجود فوق    -

الغالية؛
--  تحقق من أن أطراف الشفط والتفريغ )حال وجودها( ليست 

مسدودة. 
في حال كانت نتيجة الفحص ألحد هذه العمليات سلبية، ال يجب 

أبًدا البدء في تشغيل الغالية.

22.1  مضخة الدوران.
-18-Eolo Mythos Dom 10 تم تزويد مجموعة طرازات

1E 24  بأداة تدوير مدمجة ومعها منظم كهربائي للسرعات 
بثالثة أوضاع.  إذا تم ضبط مضخة التدوير على السرعة األولى 
فإن الغالية ال تعمل بالشكل الصحيح. للحصول على أفضل أداء 
تشغيلي ممكن للغالية مع الشبكات الجديدة )أحادية األنبوب أو 
الموديل modul(، نصح بضبط مضخة التدوير على أقصى 

سرعة. تم تزويد مضخة التدوير بمكثف.

احتمال فتح أو تحرير المضخة. في حالة عدم عمل الغالية لفترة 
طويلة، فإنه من الممكن أن يحدث انسداد في مضخة التدوير 
وعندها يصبح من الضروري فك الغطاء األمامي واستخدام مفك 
للف وتدوير عمود الحركة. قم بهذه العملية بحرص وانتباه لعدم 

إحداث أي ضرر أو تلفيات في عمود الحركة هذا.

ضبط المسار الجانبي )جزء 23 شكل 1-27(. في حالة الحاجة، 
يمكن ضبط المسار الجانبي وفًقا لمتطلبات النظام من الحد األدنى 
)استبعاد المسار الجانبي ( إلى الحد األقصى )إدخال المسار 
اضبط   .)26-1 )الشكل  البياني  الرسم  يمثله  الذي  الجانبي( 
باستخدام مفك براغي عادي، يؤدي تدويره في اتجاه عقارب 
الساعة إلى إدراج المسار الجانبي، وفي عكس اتجاه عقارب 

الساعة إلى استبعاده.

23.1  مجموعة متاحة عند الطلب.
األنابيب  المجموعة  وتشمل  )بالطلب(.  التوصيل  *  مجموعة 
لتنفيذ  الغاز(  ذلك صنبور  في  )بما  والصنابير  والوصالت 

جميع توصيالت الغالية بالنظام.
للفحص  قابل  بدون مرشح  أو  مع  طقم محابس غلق شبكة   •
)حسب الطلب(. تم إعداد وتجهيز الغالية مسبقاً لتقبل تركيب 
صنابير اعتراض لوقف الشبكة يتم تركيبها على أنابيب الضخ 
)الدفع( والعودة لمجموعة الربط. هذا الطقم مفيد للغاية عند 
القيام بعمليات الصيانة حيث تسمح بتفريغ الغالية فقط دون 
الحاجة إلى تفريغ الشبكة برمتها، كما أنه، في الموديل المزود 
بمرشح، يحافظ على مواصفات تشغيل الغالية الجيدة بفضل 

المرشح القابل للفحص.
معاير  يقلل  الطلب(.  )حسب  فوسفات  البولي  معايرة  طقم   •
وموزع البولي فوسفات )عديد الفوسفات( من عملية تكوين 
قشور الترسبات الكلسية، األمر الذي يحافظ على مدار الوقت 
على الحاالت األصلية لعملية التبادل الحراري ولعملية إنتاج 
أن  يمكن  بحيث  الغالية  وتجهيز  إعداد  تم  الساخنة.  المياه 
تركب عليها مجموعة معايرة وتوزيع البولي فوسفات )عديد 

الفوسفات(.
تعليمات  ورقة  وبها  كاملة  سابقاً  المذكورة  المجموعات  تأتى 

وإرشادات حول كيفية تركيبها واستعمالها.

A

B

1-26

CD

قوة ضخ هيدروليكي متاحة داخل الشبكة على    =  A  
أقصى سرعة مع عدم استخدام مسار جانبي.

قوة ضخ هيدروليكي متاحة داخل الشبكة على أقصى    =   B  
سرعة مع استخدام مسار جانبي.

C   =  قوة ضخ هيدروليكي متاحة داخل الشبكة على درجة   
السرعة الثانية مع عدم استخدام مسار جانبي.

D  =  قوة ضخ هيدروليكي متاحة داخل الشبكة على درجة   
السرعة الثانية مع استخدام مسار جانبي.
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 14 - Первинний теплообмінник
 15 - Розширювальний бак
 16 - Пальник
 17 - Реле мінімального тиску
 18 - Автоматичний повітряний клапан
 19 - Циркуляційний насос котла
 20 - Теплообмінник побутової гарячої води
 21 - Запобіжний термостат
 22 - Триходовий клапан (з електроприводом)
 23 - Регульований байпас
 24 - Запобіжний клапан 3 бар
 25 - Перехідник спорожнення системи
 26 - Кран заповнення системи

 Зауваження: блок підключення (за окремим замовленням)

Умовні позначення:
 1 - Пробовідбірники (повітря А) - (дим F)
 2 - Герметична камера
 3 - Вентилятор
 4 - Камера згоряння
 5 - Електрод розпалу та контролю
 6 - Датчик протоку ГВП
 7 - Газовий клапан
 8 - Ємнісний зонд
 9 - Відбір тиску позитивний сигнал
 10 - Відбір тиску негативний сигнал
 11 - Реле тиску диму
 12 - Витяжний ковпак
 13 - Датчик подачі

1.24 КОМПОНЕНТИ КОТЛА.
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1.24 DELOVI KOTLA.

Objašnjenja:
 1 - Bunarčići za uzimanje (vazduha A) - (dima F)
 2 - Zatvorena komora
 3 - Ventilator
 4 - Komora za sagorevanje
 5 - Anoda za ukljucivanje i detekciju plamena
 6 - Sanitarni merač protoka
 7 - Gasni ventil
 8 - Sanitarna sonda (NTC)
 9 - Izlazni pritisak pozitivni signal
 10 - Izlazni pritisak negativni signal
 11 - Presostat dimnih gasova
 12 - Aspirator dima

 13 - Polazna sonda
 14 - Primarni izmenjivač
 15 - Ekspanzioni sud uređaja
 16 - Gorionik
 17 - Presostat uređaja
 18 - Odzračno lonče
 19 - Cirkulaciona pumpa kotla
 20 - Sanitarni izmenjivač
 21 - Sigurnosni termostat
 22 - Trokraki ventil (motorizovan)
 23 - Podesivi baj-pas
 24 - Sigurnosni ventil 3 bara
 25 - Spojka za pražnjenje uređaja
 26 - Slavina za punjenje uređaja

 NAPOMENA: grupa za povezivanje (opcija)

 14 - Первичный теплообменник
 15 - Расширительный бак
 16 - Горелка
 17 - Датчик давления в системе
 18 - Клапан выпуска воздуха
 19 - Циркуляционный насос котла
 20 - Теплообменник ГВС
 21 - Предохранительный термостат
 22 - Клапан трехходовой (моторизованный)
 23 - Байпас регулируемый
 24 - Предохранительный клапан 3 бара
 25 - Кран слива системы
 26 - Кран заполнения системы

 Прим.: Блок подключения (опция)

Условные обозначения:
 1 - Отверстия для контроля (воздух-А) – (дымы F)
 2 - Закрытая камера
 3 - Вентилятор
 4 - Камера сгорания
 5 - Электродлы пламени/зажигания
 6 - Регулятор расхода сантехнической воды
 7 - Газовый клапан
 8 - Датчик температуры сантехнической воды
 9 - Штуцер замера давления положительного сигнала
 10 - Штуцер замера давления отрицательного сигнала
 11 - Датчик давления дымов
 12 - Вытяжной кожух
 13 - Датчик температуры теплоносителя

1.24 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОТЛА.
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 14 - Schimbător primar
 15 - Vas de expansiune instalație
 16 - Arzător
 17 - Presostat instalație
 18 - Dezaerator
 19 - Pompă de circulație centrală
 20 - Schimbător apă caldă de consum
 21 - Termostat de siguranţă
 22 - Vană cu trei căi (motorizată)
 23 - By-pass reglabil
 24 - Supapă de siguranță 3 bar
 25 - Racord golire instalație
 26 - Robinet de umplere a instalației

 N.B.:  grupul de racordare (opțional)

Legendă:
 1 - Prize pentru măsurare (aer A) - (gaze 

ardere F)
 2 - Cameră etanșă
 3 - Ventilator
 4 - Cameră de ardere
 5 - Electrod de aprindere și detectare a flăcării
 6 - Debitmetru apă de consum
 7 - Vană gaz
 8 - Sondă apă caldă de consum
 9 - Priză de presiune semnal pozitiv
 10 - Priză de presiune semnal negativ
 11 - Presostat gaze de ardere
 12 - Captator gaze de ardere
 13 - Sondă tur

1.24 COMPONENTELE CENTRALEI.
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1.24 COMPOSANTS CHAUDIÈRE.

Légende :
 1 - Puisards de prélèvement (air A) - (fumées F)
 2 - Chambre étanche
 3 - Ventilateur
 4 - Chambre de combustion
 5 - Bougies d'allumage et de détection
 6 - Fluxostat sanitaire
 7 - Soupape gaz
 8 - Sonde sanitaire
 9 - Prise pression signal positif
 10 - Prise pression signal négatif
 11 - Pressostat fumées
 12 - Hotte fumées

 13 - Sonde refoulement
 14 - Échangeur primaire
 15 - Vase d'expansion installation
 16 - Brûleur
 17 - Pressostat d'installation
 18 - Soupape purge d'air
 19 - Circulateur chaudière
 20 - Échangeur sanitaire
 21 - Thermostat de sécurité
 22 - Soupape à trois voies (motorisée)
 23 - By-pass réglable
 24 - Clapet de sûreté 3 bar
 25 - Raccord de vidange de l’installation
 26 - Robinets remplissage installation

 N.B. :  Groupe raccordement (option)
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 14 - Primary heat exchanger
 15 - System expansion vessel
 16 - Burner
 17 - System pressure switch
 18 - Air vent valve
 19 - Boiler pump
 20 - D.H.W. heat exchanger
 21 - Safety thermostat
 22 - 3-way valve (motorised)
 23 - Adjustable by-pass
 24 - 3 bar safety valve
 25 - System draining fitting
 26 - System filling valve

 Note:  connection group (optional)

Key:
 1 - Sample points (air A) - (flue gases F)
 2 - Sealed chamber
 3 - Fan
 4 - Combustion chamber
 5 - Ignition and detection electrodes
 6 - D.H.W. flow switch
 7 - Gas valve
 8 - D.H.W. probe
 9 - Positive signal pressure point
 10 - Negative signal pressure point
 11 - Flue pressure switch
 12 - Flue hood
 13 - Flow probe

1.24 BOILER COMPONENTS.
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24.1  مكونات الغالية.

لوحة الرموز:
فتحات أخذ العينات )هواء F( - )A عوادم دخانية( 1  ـ    

غرفة احتراق مغلقة ـ     2  
3  ـ  مروحة  

غرفة احتراق 4  ـ    
شموع إشعال وكشف ـ     5  
مفتاح التدفق الصحي  -  6  

صمام غاز 7  ـ    
ـ  مسبار مياه   8  

-  مقبس ضغط اإلشارة اإليجابي  9  
10  ـ  مفتاح ضغط سلبي العالمة  

مفتاح ضبط ضغط عوادم االحتراق ـ     11  
12  ـ  غطاء شفط عوادم االحتراق  

مسبار دفع 13  ـ    
ـ  مبادل من النوع األولي   14  

15  ـ  وعاء توسيع الشبكة  

-  شعلة  16  
17  ـ  مفتاح ضبط ضغط الشبكة  

صمام تنفيس للهواء 18  ـ    
19  ـ  دوار ضخ خاص بالغالية  

20  ـ  مبادل حراري للماء الساخن الصحي  
21  -  ثرموستات األمان  

ـ  صمام بثالثة مجاري )آلي(   22  
-  منظم مسار جانبي   23  
24  -  صمام آمان 3 بار  

-  وصلة تفريغ النظام   25  
صنبور ملء الشبكة ـ     26  

 ملحوظة هامة: مجموعة التوصيل )اختياري(
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 10 - Одиниця виміру
 11 - Робота в режимі опалення
 12 - Режим «Зима»
 13 - Режим «Літо»
 14 - Вихідна потужність
 15 - Робота пальника

 5 - Кнопка (+) для збільшення 
температури води в системі

 6 - Кнопка (-) для зменшення 
температури води в системі

 7 - Манометр котла
 8 - Робота в режимі ГВП
 9 - Індикатор температури і код 

помилки

Умовні позначення:
 1 - Кнопка перезапуску
 2 - Кнопка Очікування / Літо / Зима
 3 - Кнопка (+) для збільшення  

температури гарячої води
 4 - Кнопка (-) для зменшення  

температури гарячої води

2.6 ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ.

народних с т андартизов аних піктограм.
Те м п е р ат у р а  з ов н і ш н ь ог о  п ов і т ря  п ри 
т ра нспорт у в а нні  повинна бу ти в ід  -  40 
д о  + 4 0  ° С .  Та к  я к  в с і  ко тл и  п р ох од я т ь 
конт роль функціонув ання,  то наявніс ть 
не  великої  кількос ті  води в  теплоо бмін-
ник у  ц і лком мож лив е .  При до т рима нні 
правил т ранспорт ув ання наявна вода не 
призводить до виход у з  ла д у у злів  котла.

2.3 ВТОРИННА ПЕРЕРОБКА ТА 
УТИЛІЗАЦІЯ.

Ваш газовий опалювальний котел Immer-
gas 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 побу-
тових відходів. Простежте за тим, щоб старий 
котел і, можливо, наявні приналежності, були 
належним чином утилизовані.
Упаковка
Утилізацію транспортувальної упаковки 
надайте спеціалізованому підприємству, що 
встановило котел.

Увага!
Будь ласка, дотримуйтесь встановлених зако-
ном діючих внутрішньодержавних приписів.

2.4 ЧИСТКА ТА ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Увага:  для підтримання цілісності котла, його 
експлуатаційних характеристик, надійності 
та безпеки необхідно здійснювати технічне 
обслуговування щонайменше раз у рік, як 
зазначено у розділі щодо “щорічного огляду 
та технічного обслуговування агрегату”, 
у відповідності до чинних національних, 
регіональних і місцевих норм.

2 ІНСТРУКЦІЯ ПО 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА  
ОБСЛУГОВУВАННЮ.

2.1 ВИКОРИСТАННЯ ЗА 
ПРИЗНАЧЕННЯМ.

Котли опалювальні газові Immergas скон-
струйовані відповідно загальновизнаних 
правил техніки безпеки. При неналежному 
використанні або використанні не за при-
значенням, може виникати небезпека для 
здоров’я та життя користувача або третіх 
осіб, а також небезпека руйнування приладів 
і інших матеріальних цінностей.
Котли опалювальні газові використовуються 
лише для замкнутих систем водяного опа-
лення та підігріву сантехнічної води. Інше 
використання, або таке, що виходить за його 
межі, важається використанням не за призна-
ченням. За можливі ушкодження в наслідок 
використання не за призначенням виробник/
постачальник відповідальності не несе. Весь 
ризик лежить тільки на користувачі.
До використання за призначенням належить 
також дотримання правил безпеки, що 
зазначені в посібнику з експлуатації 
й монтажу, а також всієї іншої діючої 
документації, і приписів щодо виконання 
оглядів і техобслуговування.

Увага!
Будь-яке неправильне використання за-
боронене.

2.2 ПРАВИЛА ДЛЯ 
ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА 
ЗБЕРІГАННЯ.

Котли опа люв а льні  га з ові  ТМ Immergas 
повинні  т ранспорт у в атись в  оригіна ль-
ній  у па ковці  в і дпові дно  до  пр а ви л ,  що 
з а значені  на  упаковці  з а  допомогою між-

2.5 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ.
Не  п і д д а в а т и  н а с т і н н и й  ко т е л  д і ї 
випаровувань від плити для приготування 
їжі.
Забороняється користуватися котлом дітям 
та недосвідченим особам.
Не торкайтеся терміналу для випуску димових 
газів (в разі його наявності), оскільки він 
нагрівається до високої температури;
З метою безпеки слідкуйте, щоб концентричні 
термінали впуску повітря/випуску димових 
газів (в разі їх наявності) ніколи не були 
закриті, навіть тимчасово.
У разі тимчасової дезактивації котла слід:
a) провести злив води з системи, де не 

передбачено використання антифризів;
b) пер екрити елект ричне  живлення, 

постачання води та газу.
При проведенні робіт або технічного 
обслуговування поблизу димаря або 
пристроїв димовидалення вимкніть котел. 
Після завершення таких робіт викличте 
кваліфікованого фахівця для перевірки 
ефективності роботи трубопроводів та всіх 
наявних пристроїв.
Забороняється очищувати котел або його 
частини легкозаймистими речовинами.
Забороняється залишати резервуари від 
легкозаймистих речовин у приміщенні, де 
знаходиться котел.

• Ув а г а :  в и к о р и с т а н н я  б у д ь - я к о г о 
пристрою, що живиться від електричної 
енергії, вимагає дотримання певних 
фундаментальних правил, таких як:

- не торкайтеся приладу мокрими або 
вологими частинами тіла, або босими 
ногами;

- не тягніть за електричний провід, не 
залишати прилад під прямою дією 
атмосферних факторів (дощ, сонце, тощо);
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 10 - Одиниця виміру
 11 - Робота в режимі опалення
 12 - Режим «Зима»
 13 - Режим «Літо»
 14 - Вихідна потужність
 15 - Робота пальника

 5 - Кнопка (+) для збільшення 
температури води в системі

 6 - Кнопка (-) для зменшення 
температури води в системі

 7 - Манометр котла
 8 - Робота в режимі ГВП
 9 - Індикатор температури і код 

помилки

Умовні позначення:
 1 - Кнопка перезапуску
 2 - Кнопка Очікування / Літо / Зима
 3 - Кнопка (+) для збільшення  

температури гарячої води
 4 - Кнопка (-) для зменшення  

температури гарячої води

2.6 ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ.

народних с т андартизов аних піктограм.
Те м п е р ат у р а  з ов н і ш н ь ог о  п ов і т ря  п ри 
т ра нспорт у в а нні  повинна бу ти в ід  -  40 
д о  + 4 0  ° С .  Та к  я к  в с і  ко тл и  п р ох од я т ь 
конт роль функціонув ання,  то наявніс ть 
не  великої  кількос ті  води в  теплоо бмін-
ник у  ц і лком мож лив е .  При до т рима нні 
правил т ранспорт ув ання наявна вода не 
призводить до виход у з  ла д у у злів  котла.

2.3 ВТОРИННА ПЕРЕРОБКА ТА 
УТИЛІЗАЦІЯ.

Ваш газовий опалювальний котел Immer-
gas 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 побу-
тових відходів. Простежте за тим, щоб старий 
котел і, можливо, наявні приналежності, були 
належним чином утилизовані.
Упаковка
Утилізацію транспортувальної упаковки 
надайте спеціалізованому підприємству, що 
встановило котел.

Увага!
Будь ласка, дотримуйтесь встановлених зако-
ном діючих внутрішньодержавних приписів.

2.4 ЧИСТКА ТА ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Увага:  для підтримання цілісності котла, його 
експлуатаційних характеристик, надійності 
та безпеки необхідно здійснювати технічне 
обслуговування щонайменше раз у рік, як 
зазначено у розділі щодо “щорічного огляду 
та технічного обслуговування агрегату”, 
у відповідності до чинних національних, 
регіональних і місцевих норм.

2 ІНСТРУКЦІЯ ПО 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА  
ОБСЛУГОВУВАННЮ.

2.1 ВИКОРИСТАННЯ ЗА 
ПРИЗНАЧЕННЯМ.

Котли опалювальні газові Immergas скон-
струйовані відповідно загальновизнаних 
правил техніки безпеки. При неналежному 
використанні або використанні не за при-
значенням, може виникати небезпека для 
здоров’я та життя користувача або третіх 
осіб, а також небезпека руйнування приладів 
і інших матеріальних цінностей.
Котли опалювальні газові використовуються 
лише для замкнутих систем водяного опа-
лення та підігріву сантехнічної води. Інше 
використання, або таке, що виходить за його 
межі, важається використанням не за призна-
ченням. За можливі ушкодження в наслідок 
використання не за призначенням виробник/
постачальник відповідальності не несе. Весь 
ризик лежить тільки на користувачі.
До використання за призначенням належить 
також дотримання правил безпеки, що 
зазначені в посібнику з експлуатації 
й монтажу, а також всієї іншої діючої 
документації, і приписів щодо виконання 
оглядів і техобслуговування.

Увага!
Будь-яке неправильне використання за-
боронене.

2.2 ПРАВИЛА ДЛЯ 
ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА 
ЗБЕРІГАННЯ.

Котли опа люв а льні  га з ові  ТМ Immergas 
повинні  т ранспорт у в атись в  оригіна ль-
ній  у па ковці  в і дпові дно  до  пр а ви л ,  що 
з а значені  на  упаковці  з а  допомогою між-

2.5 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ.
Не  п і д д а в а т и  н а с т і н н и й  ко т е л  д і ї 
випаровувань від плити для приготування 
їжі.
Забороняється користуватися котлом дітям 
та недосвідченим особам.
Не торкайтеся терміналу для випуску димових 
газів (в разі його наявності), оскільки він 
нагрівається до високої температури;
З метою безпеки слідкуйте, щоб концентричні 
термінали впуску повітря/випуску димових 
газів (в разі їх наявності) ніколи не були 
закриті, навіть тимчасово.
У разі тимчасової дезактивації котла слід:
a) провести злив води з системи, де не 

передбачено використання антифризів;
b) пер екрити елект ричне  живлення, 

постачання води та газу.
При проведенні робіт або технічного 
обслуговування поблизу димаря або 
пристроїв димовидалення вимкніть котел. 
Після завершення таких робіт викличте 
кваліфікованого фахівця для перевірки 
ефективності роботи трубопроводів та всіх 
наявних пристроїв.
Забороняється очищувати котел або його 
частини легкозаймистими речовинами.
Забороняється залишати резервуари від 
легкозаймистих речовин у приміщенні, де 
знаходиться котел.

• Ув а г а :  в и к о р и с т а н н я  б у д ь - я к о г о 
пристрою, що живиться від електричної 
енергії, вимагає дотримання певних 
фундаментальних правил, таких як:

- не торкайтеся приладу мокрими або 
вологими частинами тіла, або босими 
ногами;

- не тягніть за електричний провід, не 
залишати прилад під прямою дією 
атмосферних факторів (дощ, сонце, тощо);
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2 UPUTSTVA ZA UPOTREBU 
I ODRŽAVANJE

2.1 ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.
Pažnja: da biste očuvali celovitost kotla i održali 
tokom vremena karakteristike bezbednosti, per-
formansi i pouzdanosti koje karakterišu kotao 
potrebno je da izvršite održavanje najmanje 
jednom godišnje, kao što je navedeno pod 
tačkom koja se odnosi na “godišnju kontrolu i 
održavanje uređaja “ u skladu sa nacionalnim, 
regionalnim ili lokalnim važećim propisima. 

2.2 OPŠTA UPOZORENJA.
Ne izlažite vaš viseći kotao direktnoj pari koja 
dolazi sa površina za kuvanje.
Zabranjuje se deci i osobama bez iskustva da 
koriste kotao.
Ne dirajte terminal za izbacivanje dima (ako ga 
ima) jer bi mogao dostići visoke temperature;
Iz bezbednosnih razloga, uverite se da 
koncentrični terminal za usis-vazduha/odvod-
dima (ako postoje) nisu začepljeni čak ni 
privremeno.
U slučaju da odlučite da privremeno deaktivirate 
kotao morate:
a) obaviti pražnjenje od vode, tamo gde se ne 

predviđa korišćenje sredstava protiv smrza-
vanja;

b) isključiti napajanje električnom energijom, 
vodom i gasom.

U slučaju radova ili održavanja struktura koje se 
nalaze u blizini cevi ili uređaja za odvod dima 
i njihove opreme, isključite uređaj i na kraju 
radova proverite efikasnost cevi ili uređaja od 
strane ovlašćenog preduzeća.
Ne obavljajte čišćenje uređaja ili nekih njegovih 
delova sa lako zapaljivim supstancama.
Ne ostavljajte posude ili zapaljive supstance u 
prostoriji u kojoj je instaliran uređaj.

• Pažnja: korišćenje bilo koje komponente 
koja koristi električnu energiju zahteva da se 
pridržavate nekih osnovnih pravila kao što su:

- ne dirajte uređaj mokrim ili vlažnim delovima 
tela; ne dirajte ga ni kada ste bosi;

- ne povlačite električne kablove, ne ostavljajte 
uređaj izložen atmosferskim uticajima (kiši, 
suncu, itd.);

- korisnik ne sme zameniti kabl za napajanje 
uređaja;

- u slučaju oštećenja kabla, isključite uređaj i 
obratite se isključivo ovlašćenom preduzeću 
za zamenu istoga;

- ako odlučite da ne koristite kotao duže vreme, 
dobro bi bilo da isključite električni prekidač 
za napajanje koji se nalazi na početnom delu 
uređaja.

2.3 KONTROLNI PANEL.

Objašnjenja:
 1 - Dugme za Reset
 2 - Dugme za Stend-baj(mirovanje) / Leto 

/ Zima
 3 - Dugme (+) za povećanje  

temperature sanitarne vode
 4 - Dugme (-) za smanjenje  

temperature sanitarne vode

 5 - Dugme (+) za povećanje temperature 
vode uređaja

 6 - Dugme (-) za smanjenje temperature 
vode uređaja

 7 - Manometar kotla
 8 - Sanitarni rad
 9 - Prikaz temperature i šifra greške
 10 - Merna jedinica

 11 - Funkcionisanje grejanja
 12 - Zima
 13 - Leto
 14 - Ispuštena snaga
 15 - Postojanje plamena

 12 - Режим «Зима»
 13 - Режим «Лето»
 14 - Индикация текущей мощности 

горелки
 15 - Индикация наличия пламени

 6 - Кнопка (-) понижения температуры 
воды в системе отопления

 7 - Манометр котла
 8 - Работа в режиме ГВС
 9 - Индикация температуры и код 

неисправности
 10 - Единица измерения
 11 - Работа в режиме отопления

Условные обозначения:
 1 - Кнопка Сброс (reset)
 2 - Кнопка Режим ожидания (Stand-by)
 3 - Кнопка (+) повышения 

температуры санитарной воды.
 4 - Кнопка (-) понижения 

температуры санитарной воды.
 5 - Кнопка (+) повышения 

температуры воды в системе 
отопления

2.3 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.

В случае проведения каких-либо работ вблизи 
воздуховодов или устройств дымоудаления 
и их комплектующих, выключить агрегат 
и по завершении работ поручить проверку 
функционирования этих каналов или 
устройств квалифицированному персоналу.
Не производите чистку агрегата или его частей 
легко воспламеняющимися веществами.
Не оставляйте огнеопасные вещества или 
содержащие их емкости в помещении, в 
котором установлен котел.

• Внимание:  использ ов а ние  лю б ого 
компонента, работающего от электрической 
энергии, предусматривает соблюдение 
некоторых основных правил, как например:

- нельзя касаться котла мокрыми или 
влажными частями тела; также нельзя 
делать этого, если вы стоите на полу босыми 
ногами;

- нельзя дергать за электрические кабели; 
не допускать воздействия на систему 
атмосферных явлений (дождя, солнца и т.д.);

- каб ель элект ропит ания не должен 
заменяться пользователем самостоятельно;

- в случае повреждения кабеля выключите 
устройство; для замены кабеля обращайтесь 
исключительно к квалифицированному 
специалисту;

- в случае принятия решения о неиспользовании 
котла в течение продолжительного времени 
выключите рубильник электропитания, 
установленный перед котлом.

• Внимание: По окончании срока службы 
Оборудование должно быть утилизировано 
с наименьшим вредом для окружающей 
среды и в соответ¬ствии с правилами по 
утилизации отходов в вашем регионе.

2 ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ.

2.1 ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ.

В н и м а н и е :  в  ц е л я х  с о х р а н е н и я 
работоспособности котла и его заявленных 
х а р а к т е р и с т и к  п о  б е з о п а с н о с т и , 
пр оизв одительно с ти и на дёжно с ти, 
необходимо проводить техобслуживание не 
реже одного раза в год согласно указаниям, 
прив едённым в  п у нк те  «ежег одная 
проверка и техобслуживание котла», с 
соблюдением действующих государственных, 
региональных и местных положений.

2.2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО 
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Настенный котел не должен подвергаться 
прямому воздействию пара, поднимающегося 
с варочной панели. 
Запрещается эксплуатация котла детьми 
и лицами, не имеющими опыта работы с 
подобными устройствами. 
Не прикасайтесь к трубе дымоудаления (при 
наличии), так как возможен ее нагрев до 
высоких температур.
В целях безопасности следует убедиться в том, 
что выходы воздухозабора/дымоудаления не 
оказались перекрыты, даже временно. 
П ри  в р еме н ном  о т к л юче н и и  ко тла 
необходимо:
а) слить воду из системы отопления, если не 

предполагается использование антифриза;
б) отключить котел от газовой магистрали, 

водопровода и сети электропитания.

 12 - Режим «Зима»
 13 - Режим «Лето»
 14 - Индикация текущей мощности 

горелки
 15 - Индикация наличия пламени

 6 - Кнопка (-) понижения температуры 
воды в системе отопления

 7 - Манометр котла
 8 - Работа в режиме ГВС
 9 - Индикация температуры и код 

неисправности
 10 - Единица измерения
 11 - Работа в режиме отопления

Условные обозначения:
 1 - Кнопка Сброс (reset)
 2 - Кнопка Режим ожидания (Stand-by)
 3 - Кнопка (+) повышения 

температуры санитарной воды.
 4 - Кнопка (-) понижения 

температуры санитарной воды.
 5 - Кнопка (+) повышения 

температуры воды в системе 
отопления

2.3 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.

В случае проведения каких-либо работ вблизи 
воздуховодов или устройств дымоудаления 
и их комплектующих, выключить агрегат 
и по завершении работ поручить проверку 
функционирования этих каналов или 
устройств квалифицированному персоналу.
Не производите чистку агрегата или его частей 
легко воспламеняющимися веществами.
Не оставляйте огнеопасные вещества или 
содержащие их емкости в помещении, в 
котором установлен котел.

• Внимание:  использ ов а ние  лю б ого 
компонента, работающего от электрической 
энергии, предусматривает соблюдение 
некоторых основных правил, как например:

- нельзя касаться котла мокрыми или 
влажными частями тела; также нельзя 
делать этого, если вы стоите на полу босыми 
ногами;

- нельзя дергать за электрические кабели; 
не допускать воздействия на систему 
атмосферных явлений (дождя, солнца и т.д.);

- каб ель элект ропит ания не должен 
заменяться пользователем самостоятельно;

- в случае повреждения кабеля выключите 
устройство; для замены кабеля обращайтесь 
исключительно к квалифицированному 
специалисту;

- в случае принятия решения о неиспользовании 
котла в течение продолжительного времени 
выключите рубильник электропитания, 
установленный перед котлом.

• Внимание: По окончании срока службы 
Оборудование должно быть утилизировано 
с наименьшим вредом для окружающей 
среды и в соответ¬ствии с правилами по 
утилизации отходов в вашем регионе.

2 ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ.

2.1 ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ.

В н и м а н и е :  в  ц е л я х  с о х р а н е н и я 
работоспособности котла и его заявленных 
х а р а к т е р и с т и к  п о  б е з о п а с н о с т и , 
пр оизв одительно с ти и на дёжно с ти, 
необходимо проводить техобслуживание не 
реже одного раза в год согласно указаниям, 
прив едённым в  п у нк те  «ежег одная 
проверка и техобслуживание котла», с 
соблюдением действующих государственных, 
региональных и местных положений.

2.2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО 
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Настенный котел не должен подвергаться 
прямому воздействию пара, поднимающегося 
с варочной панели. 
Запрещается эксплуатация котла детьми 
и лицами, не имеющими опыта работы с 
подобными устройствами. 
Не прикасайтесь к трубе дымоудаления (при 
наличии), так как возможен ее нагрев до 
высоких температур.
В целях безопасности следует убедиться в том, 
что выходы воздухозабора/дымоудаления не 
оказались перекрыты, даже временно. 
П ри  в р еме н ном  о т к л юче н и и  ко тла 
необходимо:
а) слить воду из системы отопления, если не 

предполагается использование антифриза;
б) отключить котел от газовой магистрали, 

водопровода и сети электропитания.
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горелки
 15 - Индикация наличия пламени

 6 - Кнопка (-) понижения температуры 
воды в системе отопления

 7 - Манометр котла
 8 - Работа в режиме ГВС
 9 - Индикация температуры и код 

неисправности
 10 - Единица измерения
 11 - Работа в режиме отопления

Условные обозначения:
 1 - Кнопка Сброс (reset)
 2 - Кнопка Режим ожидания (Stand-by)
 3 - Кнопка (+) повышения 

температуры санитарной воды.
 4 - Кнопка (-) понижения 
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 10 - Unitate de măsură
 11 - Funcționare în regim de încălzire
 12 - Iarnă
 13 - Vară
 14 - Putere distribuită
 15 - Prezență flacără

 5 - Tastă (+) pentru a mări temperatura 
apei din instalație

 6 - Tastă (-) pentru a reduce temperatura 
apei din instalație

 7 - Manometru centrală
 8 - Funcționare în regim apă de consum
 9 - Afișare temperaturi și cod eroare

Legendă:
 1 - Tastă de Resetare
 2 - Tastă Stand-by / Vară / Iarnă
 3 - Buton (+) pentru mărirea  

temperaturii apei de consum
 4 - Buton (-) pentru reducerea  

temperaturii apei de consum

2.3 PANOUL DE COMANDĂ.

În cazul în care au loc lucrări în zona conductelor 
și a dispozitivelor de evacuare a gazelor de ardere 
și a accesoriilor acestora, opriți aparatul, iar la 
încheierea lucrărilor eficiența conductelor și a 
întregului sistem trebuie verificată de o societate 
autorizată.
Nu curățați aparatul sau componentele acestuia 
cu substanțe inflamabile.
Nu lăsați recipiente sau substanțe inflamabile în 
spațiul în care este instalat aparatul.

• Atenție: respectați următoarele reguli în timpul 
folosirii componentelor care prevăd utilizarea 
energiei electrice:

- nu atingeți aparatul cu părți ale corpului ude 
sau umede; nu atingeți aparatul dacă sunteți cu 
picioarele goale.

- nu trageți de cablurile electrice, nu expuneți 
aparatul agenților atmosferici (ploaie, soare, 
etc.);

- cablul de alimentare al aparatului nu trebuie să 
fie înlocuit de utilizator;

- în cazul deteriorării cablului opriți aparatul şi 
adresaţi-vă exclusiv unei societăți autorizate 
pentru înlocuirea acestuia;

- în cazul în care aparatul nu este utilizat timp 
îndelungat, se recomandă oprirea cu ajutorul 
întreruptorului electric de alimentare.

2 INSTRUCȚIUNI DE UTILI-
ZARE ȘI ÎNTREȚINERE.

2.1 CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA.
Atenție: pentru a păstra integritatea centralei și 
a menține nealterate de-a lungul timpului carac-
teristicile de siguranță, randament și fiabilitate 
specifice centralei, se recomandă efectuarea în-
treținerii la intervale anuale, conform indicațiilor 
de la punctul "controlul și întreținerea anuală a 
aparatului" conform dispozițiilor legilor națio-
nale, regionale sau locale în vigoare.

2.2 RECOMANDĂRI GENERALE.
Nu expuneți centrala suspendată acțiunii directe 
a aburilor care se formează în timpul gătirii pe 
aragaz.
Este interzisă utilizarea centralei de către copii 
sau persoane nepregătite.
Nu atingeți terminalul de evacuare gaze a 
gazelor de ardere (dacă e prevăzut) datorită 
pericolului reprezentat de temperatura foarte 
înaltă a acestuia;
Pentru siguranța dvs. verificați ca terminalele de 
admisie a aerului/evacuare a gazelor de ardere 
(dacă sunt prevăzute), să nu fie obturate nici 
măcar temporar.
Dacă decideți să dezactivați temporar centrala, 
trebuie să:
a) goliți instalația de apă, dacă nu este prevăzută 

folosirea de antiîngheț;
b) întrerupeți alimentarea cu energie electrică, 

apă și gaz.
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2 MODE D’EMPLOI ET  
D’ENTRETIEN.

2.1 NETTOYAGE ET ENTRETIEN.
Attention : pour préserver l'intégrité de la 
chaudière et maintenir inaltérées dans le temps 
les caractéristiques de sécurité, le rendement 
et la fiabilité qui distinguent la chaudière, il est 
nécessaire d'effectuer l'entretien une fois par an, 
selon ce qui est indiqué au point concernant 
le « contrôle et entretien annuel de l'appareil » 
conformément aux dispositions nationales, 
régionales ou locales en vigueur. 

2.2 AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX.
Ne pas exposer la chaudière suspendue aux 
vapeurs directes des plans de cuisson.
Interdire l'utilisation de la chaudière aux enfants 
et aux personnes inexpérimentées.
Ne pas toucher le terminal d'évacuation des fu-
mées (si présent), à cause des hautes températures 
qu'il peut atteindre ;
Pour la sécurité, vérifier que les terminaux d'as-
piration-air/évacuation-fumées (si présents), ne 
soient pas obstrués même provisoirement.
Dès que l'on décide la désactivation temporaire 
de la chaudière, il faudra :
a) procéder à la vidange de l'installation hy-

drique, où il n'est pas prévu l'utilisation 
d'antigel ;

b) procéder à l'interception des alimentations 
électrique, hydrique et du gaz.

En cas de travaux ou d'entretiens des structures 
situées près des conduits ou des dispositifs 
d'évacuation des fumées et de leurs accessoires, 
éteindre l'appareil et une fois que les travaux sont 
terminés, faire vérifier l'efficacité des conduits ou 
des dispositifs par une entreprise agréée.
Ne pas effectuer les nettoyages de l'appareil ou 
de ses parties avec des substances facilement 
inflammables.
Ne pas laisser des conteneurs ou des substances 
inflammables dans le local où est installé l'ap-
pareil.

• Attention : l'utilisation de n'importe quel com-
posant qui utilise l'énergie électrique comporte 
l'observation de quelques règles fondamentales 
comme :

- ne pas toucher l'appareil avec les parties du 
corps mouillées ou humides ; ne pas toucher 
pieds nus.

- ne pas tirer sur les câbles électriques, ne pas 
laisser exposé l'appareil aux agents atmosphé-
riques (pluie, soleil, etc.) ;

- le câble d'alimentation de l'appareil ne doit pas 
être remplacé par l'utilisateur ;

- en présence de dommages sur le câble, éteindre 
l'appareil et contacter exclusivement une entre-
prise habilitée à son remplacement ;

- dès que l'on décide de ne pas utiliser l'appareil 
pendant un certain temps, il est opportun de 
désactiver l'interrupteur électrique d'alimenta-
tion situé en amont de l'appareil.

2.3 PANNEAU DE CONTRÔLE.

Légende :
 1 - Bouton de Reset
 2 - Bouton Stand-by / Eté / Hiver
 3 - Bouton (+) pour augmenter  

la température de l'eau sanitaire
 4 - Bouton (-) pour diminuer  

la température de l'eau sanitaire

 5 - Bouton (+) pour augmenter la 
température de l'eau de l'installation

 6 - Bouton (-) pour diminuer la 
température de l'eau de l'installation

 7 - Manomètre chaudière
 8 - Fonctionnement sanitaire
 9 - Affichage des températures et du code 

d'erreur

 10 - Unité de mesure
 11 - Fonctionnement chauffage
 12 - Hiver
 13 - Été
 14 - Puissance délivrée
 15 - Présence de flamme
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 10 - Unit of measurement
 11 - Heating mode
 12 - Winter
 13 - Summer
 14 - Output efficiency
 15 - Flame presence

 5 - Key (+) to increase the system water 
temperature

 6 - Key (-) to reduce the system water 
temperature

 7 - Boiler manometer
 8 - Domestic hot water function
 9 - Temperature and error code display

Key:
 1 - Reset Button
 2 - Stand-by / Summer / Winter button
 3 - Key (+) used to increase the  

DHW temperature setting.
 4 - Key (-) used to decrease the  

DHW temperature setting.

2.3 CONTROL PANEL.

In the case of work or maintenance to structures 
near ducting or devices for flue extraction and the 
relative accessories, switch off the appliance and 
on completion of the operations make sure that 
an authorised company verifies the efficiency of 
the ducting or the devices.
Never clean the appliance or connected parts 
with easily flammable substances.
Never leave containers or flammable substances 
in the same environment as the appliance.

• Attention: using any components that use 
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 it when bare-
foot.

- never pull electrical cables or leave the applian-
ce exposed to atmospheric agents (rain, sunli-
ght, etc.);

- the appliance power cable must not be replaced 
by the user;

- if the cable is damaged, switch off the appliance 
and solely contact an authorised company to 
replace it;

- if the appliance is not to be used for a certain 
period, disconnect the main power switch 
upstream of the appliance.

2 INSTRUCTIONS FOR USE 
AND MAINTENANCE.

2.1 CLEANING AND MAINTENANCE.
Attention: to preserve the boiler's integrity and 
keep the safety features, performance and relia-
bility which distinguish it unchanged over time, 
maintenance operations must be carried out on a 
yearly basis in compliance with that stated in the 
“annual check and maintenance of the appliance” 
section, in compliance with national, regional, or 
local standards in force.

2.2 GENERAL WARNINGS.
Never expose the wall-mounted boiler to direct 
vapours from cooking hobs.
Use of the boiler by unskilled persons or children 
is strictly prohibited.
Do not touch the flue gas exhaust terminal (if pre-
sent) due to the high temperatures it can reach;
For safety purposes, check that the air intake/
flue exhaust terminals (if fitted) are not blocked.
If temporary shutdown of the boiler is required, 
proceed as follows:
a) drain the heating system if anti-freeze is not 

used;
b) shut-off all electrical, water and gas supplies.
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تعليمات االستخدام و2    
الصيانة.

التنظيف والصيانة.  1.2
خصائص  على  والحفاظ  الغالية  سالمة  على  للحفاظ  انتبه: 
إجراء  الغالية، يجب  تميز  التي  والموثوقية  والكفاءة  السالمة 
السنوي  "الفحص  لـبرنامج  وفًقا  أساس سنوي،  الصيانة على 
المحلية  الوطنية، اإلقليمية أو  للوائح  للجهاز وصيانته" ووفًقا 

السارية. 

2.2  تحذيرات عامة.
إليها  المتجهة  السقف لألبخرة  المركبة في  الغالية  ال تعّرض 

من مواقد الطهو.
قم بمنع األطفال واألشخاص عديمي الخبرة من استخدام الغالية.
ال تقم بلمس وصلة التمرير الخاصة بإخراج عوادم االحتراق 
)في حالة وجودها( حيث قد تصل درجة حرارتها لمعادالت 

عالية؛
بهدف توفير عنصري األمن والسالمة، يجب التأكد دائماً من 
أو غلق حتى وإن كانت مؤقتة في  انسدادات  أي  عدم وجود 
عوادم  من  الهواء\التخلص  بشفط  الخاصة  التمرير  وصالت 

االحتراق )في حالة وجودها(.
عندما تقرر تعطيل الغالية مؤقتا يجب عليك:

تفريغ الشبكة من المياه في حالة عدم استخدام نظام الحماية  أ(  
ضد التجمد؛

عن  والغاز  والمياه  الكهرباء  إمدادات  فصل  من  التأكد  ب(  
الغالية.

في حالة أعمال أو صيانة  للهياكل الموجودة بالقرب من القنوات 
أو في أجهزة عادم األدخنة وملحقاتها، قم بإيقاف تشغيل الجهاز، 
وعند االنتهاء، قم بفحص كفاءة القنوات أو األجهزة بواسطة 

شركة معتمدة. 
ال تقم بعمليات تنظيف الجهاز أو أي من أجزائه مستخدماً مواد 

قابلة لالشتعال بسهولة.
في  لالشتعال  قابلة  لمواد  حاويات  أو  أوعية  أي  بترك  تقم  ال 

المكان الذي تم تركيب الجهاز فيه.

انتبه: استخدام أي مكونات تعمل بالطاقة الكهربائية يتطلب   •
مراعاة بعض القواعد األساسية وهي:

-  ال تلمس الجهاز بأجزاء مبللة أو رطبة من الجسم؛ ال تلمسه 
وال حتى حافي القدمين.

-  ال تقم بشد الوصالت الكهربائية وال تجعل الجهاز عرضة 
للعوامل المناخية )كالمطر والشمس وما إلى ذلك(؛

-  ال يجب على المستخدم القيام باستبدال كابل توصيل التيار 
الخاص بالجهاز من تلقاء نفسه؛

في حالة تلف في الكابل، أوقف تشغيل الجهاز واستشر فقط   -
شركة معتمدة الستبداله؛

-  عندما تقرر عدم استخدام الجهاز لفترة معينة من الزمن، ينبغي 
إغالق مفتاح الطاقة الكهربائية الموجود في أعلى الجهاز.

لوحة األوامر التشغيلية.  3.2

لوحة الرموز:
1  ـ  زر إعادة الضبط  

زر استعداد/ صيف / شتاء  -  2  
-  زر ) + ( لزيادة   3   

درجة حرارة المياه الصحية
زر ) - ( لخفض    -  4   

درجة حرارة المياه المنزلية

-  زر ) + ( لزيادة درجة حرارة النظام  5  
زر ) - ( لخفض درجة حرارة النظام    -  6  

مقياس ضغط الغالية ـ     7  
ـ  تشغيل صحي    8  

-  عرض درجة حرارة  ورمز الخطأ   9  
وحدة القياس   -  10  

-  تشغيل التدفئة  11  

-  شتاء   12  
صيف  -  13  

-  خرج القدرة   14  
-  وجود اللهب  15  
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- Користувач не повинен заміняти кабелі 
живлення;

- у випадку пошкодження кабелю слід 
вимкнути живлення та звернутися до 
кваліфікованого фахівця для проведення 
заміни;

- в разі довготривалого невикористання 
пристрою слід вимкнути електричний 
вимикач живлення, розташований перед 
пристроєм.

Увімкнення котла. Перед увімкненням 
котла необхідно заповнити систему водою, 
перевіряючи, щоб стрілка манометра (7) 
вказувала на значення у межах між 1 та 1,2 
барами.
- Відкрийте газовий кран перед котлом.
- Натиснути на кнопку (2), щоб перевести 

котел у режим літо ( ) або зима ( ).
 Примітка: кнопку (2) необхідно утримувати 

натисненою протягом часу, достатнього для 
виконання переходу на функцію очікування 
(Stand-by) ( ), літо ( ) або зима ( ).

 Увага: після виконання кожного переходу 
кнопку слід відпустити, щоб виконати 
перехід на наступну функцію.

Після вибору роботи в положенні Літо ( ), 
температура сантехнічної води регулюється 
кнопками (3-4).

П іс л я  в и б о р у  р о б о т и  в  положе н н і 
зима ( ) температура води в системі 
регулюється кнопками (5-6), тоді як для 
регулювання температури сантехнічної 
води використовуються ті ж кнопки (3-4), 
натискаючи (+) температура підвищується, 
натискаючи (-) зменшується.

З цього моменту котельний агрегат працює 
в автоматичному режимі. В разі відсутності 
потреби в нагріванні (опаленні або гарячій 
побутовій воді), котел переходить в режим 
"очікування", який еквівалентний режиму 
роботи котла без полум'я. Кожного разу 
при включенні па льника на дисплеї 
відображається умовна позначка (15) 
присутності полум'я.

2.7 СИГНАЛИ ПРО НЕСПРАВНОСТІ 
ТА АНОМАЛІЇ.

У випадку несправностей на дисплеї 
почергово з 'являється літера "E"  та 
відповідний код помилки. Коди помилок 
перераховані у наступній таблиці.

Код 
Помилки Порушення в роботі Причина Стан котла / Вирішення

01
Блокування 
через відсутність 
запалювання

Котел у разу запиту нагрівання гарячої побутової води або 
опалення приміщення не вмикається у встановлений час. При 
першому вмиканні або вмиканні після тривалого простою 
пристрою може виникнути необхідність усунення блокування.

Після відповідного охолодження 
натисніть кнопку перезапуску «Reset» (1)

02

Блокування 
запобіжного 
термостату (при 
перевищенні заданої 
температури).

Під час роботи системи у нормальному режимі, якщо має місце 
надмірне внутрішнє нагрівання котла, він переходить в режим 
блокування. 

Після відповідного охолодження 
натисніть кнопку перезапуску «Reset» (1)

03
Несправність 
термостату димових 
газів

Неправильне налаштування параметру P14 (Парагр. 3.7). 

Налаштувати параметр P14 відповідно до 
типу котла, що використовується. Якщо 
необхідно, натиснути кнопку перезапуску 
"Reset" (1).

05
Несправність 
датчика подачі до 
системи опалення

Плата подає сигнал про аномалію на датчику NTC подачі до 
системи опалення. Котел не вмикається (1).

(1) Якщо блокування або аномалія не усувається, зверніться до кваліфікованого фахівця АСЦ.
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- Користувач не повинен заміняти кабелі 
живлення;

- у випадку пошкодження кабелю слід 
вимкнути живлення та звернутися до 
кваліфікованого фахівця для проведення 
заміни;

- в разі довготривалого невикористання 
пристрою слід вимкнути електричний 
вимикач живлення, розташований перед 
пристроєм.

Увімкнення котла. Перед увімкненням 
котла необхідно заповнити систему водою, 
перевіряючи, щоб стрілка манометра (7) 
вказувала на значення у межах між 1 та 1,2 
барами.
- Відкрийте газовий кран перед котлом.
- Натиснути на кнопку (2), щоб перевести 

котел у режим літо ( ) або зима ( ).
 Примітка: кнопку (2) необхідно утримувати 

натисненою протягом часу, достатнього для 
виконання переходу на функцію очікування 
(Stand-by) ( ), літо ( ) або зима ( ).

 Увага: після виконання кожного переходу 
кнопку слід відпустити, щоб виконати 
перехід на наступну функцію.

Після вибору роботи в положенні Літо ( ), 
температура сантехнічної води регулюється 
кнопками (3-4).

П іс л я  в и б о р у  р о б о т и  в  положе н н і 
зима ( ) температура води в системі 
регулюється кнопками (5-6), тоді як для 
регулювання температури сантехнічної 
води використовуються ті ж кнопки (3-4), 
натискаючи (+) температура підвищується, 
натискаючи (-) зменшується.

З цього моменту котельний агрегат працює 
в автоматичному режимі. В разі відсутності 
потреби в нагріванні (опаленні або гарячій 
побутовій воді), котел переходить в режим 
"очікування", який еквівалентний режиму 
роботи котла без полум'я. Кожного разу 
при включенні па льника на дисплеї 
відображається умовна позначка (15) 
присутності полум'я.

2.7 СИГНАЛИ ПРО НЕСПРАВНОСТІ 
ТА АНОМАЛІЇ.

У випадку несправностей на дисплеї 
почергово з 'являється літера "E"  та 
відповідний код помилки. Коди помилок 
перераховані у наступній таблиці.

Код 
Помилки Порушення в роботі Причина Стан котла / Вирішення

01
Блокування 
через відсутність 
запалювання

Котел у разу запиту нагрівання гарячої побутової води або 
опалення приміщення не вмикається у встановлений час. При 
першому вмиканні або вмиканні після тривалого простою 
пристрою може виникнути необхідність усунення блокування.

Після відповідного охолодження 
натисніть кнопку перезапуску «Reset» (1)

02

Блокування 
запобіжного 
термостату (при 
перевищенні заданої 
температури).

Під час роботи системи у нормальному режимі, якщо має місце 
надмірне внутрішнє нагрівання котла, він переходить в режим 
блокування. 

Після відповідного охолодження 
натисніть кнопку перезапуску «Reset» (1)

03
Несправність 
термостату димових 
газів

Неправильне налаштування параметру P14 (Парагр. 3.7). 

Налаштувати параметр P14 відповідно до 
типу котла, що використовується. Якщо 
необхідно, натиснути кнопку перезапуску 
"Reset" (1).

05
Несправність 
датчика подачі до 
системи опалення

Плата подає сигнал про аномалію на датчику NTC подачі до 
системи опалення. Котел не вмикається (1).

(1) Якщо блокування або аномалія не усувається, зверніться до кваліфікованого фахівця АСЦ.
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Uključenje kotla. Pre uključenja uverite se da je 
uređaj pun vode i kontrolišite da kazaljka mano-
metra (7) prikazuje vrednost između 1 ÷ 1,2 bara.
- Otvorite slavinu za gas na početnom delu kotla.
- Pritisnite dugme (2) i stavite kotao u stanje Leto 

( ) ili Zima ( ).
 NAPOMENA: dugme (2) se mora držati 

pritisnutim onoliko dugo koliko je potrebno 
za prelazak na funkciju Stand-by (  ), Leto  
(  ) ili Zima (  ).

 Pažnja: nakon svakog pojedinog koraka, du-
gme se mora otpustiti da bi se prešlo na sledeću 
funkciju.

Kada se izabere rad u poziciji leto (  tem-
peratura sanitarne vode se reguliše uz pomoć 
dugmadi (3-4).

Kada se izabere rad u poziciji zima ( ) tempera-
tura vode uređaja se reguliše uz pomoć dugmadi 
(5-6), dok se za regulisanje temperature sanitarne 
vode koristi uvek dugmad (3-4),pritiskom na 
(+) temperatura se povećava, pritiskom na (-) 
se smanjuje.

Od tog trenutka kotao radi automatski. Ako 
nema zahteva za toplotom (grejanjem ili 
proizvodnjom tople sanitarne vode), kotao se 
stavlja u stanje "čekanja" koje odgovara kotlu 
koji se napaja bez postojanja plamena. Svaki put 
kada se gorionik uključi, prikazuje se na displeju 
odgovarajući simbol (15) postojanja plamena.

2.4 SIGNALIZACIJA KVARA I 
ANOMALIJE.

U slučaju anomalije na displeju se pojavljuje 
slovo “E” naizmenično sa odgovarajućom šifrom 
greške do koje je došlo. Šifre Grešaka se navode 
na sledećoj tabeli.

Šifra 
Greške

Signalizovana  
anomalija Uzrok Stanje kotla /Rešenje

01 Blokada zbog 
neuključivanja

Kotao se u slučaju grejanja prostora ili proizvodnje tople sanitarne 
vode ne uključuje u predodređenom roku. Pri prvom uključivanju 
ili posle duže neaktivnosti uređaja, možda će se morati intervenisati 
radi uklanjanja blokade.

Pritisnite dugme za Reset (1).

02

Blokada 
bezbednosnog 
termostata ( previsoka 
temperatura)

Tokom normalnog režima rada ako zbog neke anomalije dođe do 
preteranog unutrašnjeg zagrevanja, kotao ide u stanje blokade. Pritisnite dugme za Reset (1).

03 Anomalija termostata 
dima Pogrešno podešavanje parametra P14 (Odelj. 3.7). 

Podesite parametar P14 zavisno od vrste 
korišćenog kotla. Ako je potrebno, pritisnite 
dugme za Reset (1).

05 Anomalija polazne 
sonde Kartica otkriva anomaliju polazne sonde NTC. Kotao se ne pokreće (1).

06 Anomalija sanitarne 
sonde

Kartica otkriva anomaliju sanitarne sonde NTC. U tom je slučaju 
inhibirana funkcija protiv smrzavanja

Kotao nastavlja da proizvodi toplu sanitarnu 
vodu ali ispod optimalnih performansi (1).

10 Nedovoljan pritisak 
uređaja

Nema dovoljnog pritiska vode u unutrašnjosti kola za grejanje da bi 
se garantovao pravilan rad kotla.

Proverite na manometru kotla da je pritisak 
uređaja u rasponu od 1÷1,2 bara i eventualno 
obnovite pravilan pritisak.

11 Anomalija merača 
pritiska dima Do nje dolazi u slučaju kvara merača pritiska dima ili ventilatora.

U slučaju vraćanja na normalne vrednosti, 
kotao se ponovo pokreće bez potrebe da se 
resetuje (1).

20 Blokada parazitnog 
plamena

- Do nje dolazi u slučaju disperzije u kolu za otkrivanje ili anomalije 
u kontroli plamena. Pritisnite dugme za Reset (1).

24 Greška na tastaturi Kartica otkriva anomaliju na tastaturi.
U slučaju vraćanja na normalne vrednosti, 
kotao se ponovo pokreće bez potrebe da se 
resetuje (1).

(1) Ako se anomalija ni tako ne reši, morate da pozovete osposobljeno preduzeće (na primer Ovlašćeni Tehnički Servis za Pomoć)

Включение котла. Перед включением, 
убедитесь, что система заполнена водой, и что 
стрелка манометра (7) показывает величину 
между 1 и 1,2 бар.
- О т к р о й т е  в е н т и л ь  п о д а ч и  г а з а , 

установленный перед котлом.
- Нажмите кнопку (2) и установите котел 

на Летний ( ) или зимний ( ) режим 
работы.

 Примечание: tкнопку (2) нужно держать 
нажатой в течение времени, необходимого 
для перехода к функции ожидания Stand-
by ( ), летнему( ) или зимнему ( ) 
режиму.

 Внимание: после каждого перехода кнопку 
следует отпускать для того, чтобы перейти 
к следующей функции.

При выборе летнего режима работы ( ) 
температура ГВС регулируется при помощи 
кнопок (3-4).

При выборе зимнего режима работы 
( ) температ ура воды отопительной 
системы регулируется при помощи кнопок 
(5-6), а для регулирования температуры ГВС 
по-прежнему используются кнопки (3-4); при 
нажатии (+) температура повышается, при 
нажатии (-) уменьшается.

Начиная с этого момента, котел работает в 
автоматическом режиме. При отсутствии 
запроса тепла (отопления или производства 
горячей воды) котел переходит в состояние 
“ожидания”, то есть на котел подается 
питание, но отсутствует пламя. Каждый 
раз при зажигании горелки на дисплее 
отображается соответствующий символ (15) 
наличия пламени.

Код 
ошибки

Выявленная 
неисправность Причина Состояние котла/устранение 

неисправности

01
Блокировка 
при отсутствии 
зажигания 

При поступлении запроса на отопление или на ГВС котел не 
включается в течение установленного времени. При первом 
включении или после продолжительного простоя котла может 
потребоваться вмешательство для снятия блокировки.

Нажать кнопку сброса ( Reset) (1). 

02

SБлокировка 
предохранительного 
термостата 
(перегрев)

При нормальном режиме работы, если происходит 
значительный внутренний перегрев, котел блокируется.

При необходимости нажать кнопку 
сброса ( Reset) (1).

03 Нарушение в работе 
вентилятора

Возникает при блокировке вентилятора или при засоре линии 
всасывания и дымоудаления.

Установить параметр Р14 в 
зависимости от типа используемого 
котла. При восстановлении 
нормальных условий котел 
включается без необходимости в 
перезапуске (1).

05
Неисправность 
датчика NTC 
отопления 

Плата выявляет неисправность в датчике NTC отопления. Котел не включается. (1).

06 Неисправность 
датчика ГВС

Плата выявляет неисправность в датчике NTC санитарной 
воды. В этом случае также не работает функция защиты от 
замерзания.

В этом случае котел продолжает 
производить ГВС, но не достигает 
оптимальных эксплуатационных 
показателей  (1).

10 Недостаточное 
давление в системе

Измеряемое давление теплоносителя внутри контура 
отопления является недостаточным для обеспечения 
надлежащей работы котла. 

Убедиться по манометру котла в том, 
что давление в системе составляет 
1-1,2 бара; при необходимости 
восстановить надлежащее значение 
давления.

11
Блокировка реле 
давления дымовых 
газов

Проявляется в случае неисправности реле давления дымовых 
газов или вентилятора.

При восстановлении нормальных 
условий котел включается без 
необходимости в перезапуске (1).

(1) При невозможности устранить блокировку или неисправность, следует обращаться в специализированную компанию (например, в 
Сервисную службу фирмы Immergas).

2.4 НЕИСПРАВНОСТИ.
В о з н и к н о в е н и е  н е и с п р а в н о с т е й 
отображается появлением на дисплее 
буквы «Е» поочередно с отображением 
соответствующего кода возникшей ошибки. 
Коды ошибок содержатся в приведенной 
ниже таблице.

Включение котла. Перед включением, 
убедитесь, что система заполнена водой, и что 
стрелка манометра (7) показывает величину 
между 1 и 1,2 бар.
- О т к р о й т е  в е н т и л ь  п о д а ч и  г а з а , 

установленный перед котлом.
- Нажмите кнопку (2) и установите котел 

на Летний ( ) или зимний ( ) режим 
работы.

 Примечание: tкнопку (2) нужно держать 
нажатой в течение времени, необходимого 
для перехода к функции ожидания Stand-
by ( ), летнему( ) или зимнему ( ) 
режиму.

 Внимание: после каждого перехода кнопку 
следует отпускать для того, чтобы перейти 
к следующей функции.

При выборе летнего режима работы ( ) 
температура ГВС регулируется при помощи 
кнопок (3-4).

При выборе зимнего режима работы 
( ) температ ура воды отопительной 
системы регулируется при помощи кнопок 
(5-6), а для регулирования температуры ГВС 
по-прежнему используются кнопки (3-4); при 
нажатии (+) температура повышается, при 
нажатии (-) уменьшается.

Начиная с этого момента, котел работает в 
автоматическом режиме. При отсутствии 
запроса тепла (отопления или производства 
горячей воды) котел переходит в состояние 
“ожидания”, то есть на котел подается 
питание, но отсутствует пламя. Каждый 
раз при зажигании горелки на дисплее 
отображается соответствующий символ (15) 
наличия пламени.

Код 
ошибки

Выявленная 
неисправность Причина Состояние котла/устранение 

неисправности

01
Блокировка 
при отсутствии 
зажигания 

При поступлении запроса на отопление или на ГВС котел не 
включается в течение установленного времени. При первом 
включении или после продолжительного простоя котла может 
потребоваться вмешательство для снятия блокировки.

Нажать кнопку сброса ( Reset) (1). 

02

SБлокировка 
предохранительного 
термостата 
(перегрев)

При нормальном режиме работы, если происходит 
значительный внутренний перегрев, котел блокируется.

При необходимости нажать кнопку 
сброса ( Reset) (1).

03 Нарушение в работе 
вентилятора

Возникает при блокировке вентилятора или при засоре линии 
всасывания и дымоудаления.

Установить параметр Р14 в 
зависимости от типа используемого 
котла. При восстановлении 
нормальных условий котел 
включается без необходимости в 
перезапуске (1).

05
Неисправность 
датчика NTC 
отопления 

Плата выявляет неисправность в датчике NTC отопления. Котел не включается. (1).

06 Неисправность 
датчика ГВС

Плата выявляет неисправность в датчике NTC санитарной 
воды. В этом случае также не работает функция защиты от 
замерзания.

В этом случае котел продолжает 
производить ГВС, но не достигает 
оптимальных эксплуатационных 
показателей  (1).

10 Недостаточное 
давление в системе

Измеряемое давление теплоносителя внутри контура 
отопления является недостаточным для обеспечения 
надлежащей работы котла. 

Убедиться по манометру котла в том, 
что давление в системе составляет 
1-1,2 бара; при необходимости 
восстановить надлежащее значение 
давления.

11
Блокировка реле 
давления дымовых 
газов

Проявляется в случае неисправности реле давления дымовых 
газов или вентилятора.

При восстановлении нормальных 
условий котел включается без 
необходимости в перезапуске (1).

(1) При невозможности устранить блокировку или неисправность, следует обращаться в специализированную компанию (например, в 
Сервисную службу фирмы Immergas).

2.4 НЕИСПРАВНОСТИ.
В о з н и к н о в е н и е  н е и с п р а в н о с т е й 
отображается появлением на дисплее 
буквы «Е» поочередно с отображением 
соответствующего кода возникшей ошибки. 
Коды ошибок содержатся в приведенной 
ниже таблице.

Включение котла. Перед включением, 
убедитесь, что система заполнена водой, и что 
стрелка манометра (7) показывает величину 
между 1 и 1,2 бар.
- О т к р о й т е  в е н т и л ь  п о д а ч и  г а з а , 

установленный перед котлом.
- Нажмите кнопку (2) и установите котел 

на Летний ( ) или зимний ( ) режим 
работы.

 Примечание: tкнопку (2) нужно держать 
нажатой в течение времени, необходимого 
для перехода к функции ожидания Stand-
by ( ), летнему( ) или зимнему ( ) 
режиму.

 Внимание: после каждого перехода кнопку 
следует отпускать для того, чтобы перейти 
к следующей функции.

При выборе летнего режима работы ( ) 
температура ГВС регулируется при помощи 
кнопок (3-4).

При выборе зимнего режима работы 
( ) температ ура воды отопительной 
системы регулируется при помощи кнопок 
(5-6), а для регулирования температуры ГВС 
по-прежнему используются кнопки (3-4); при 
нажатии (+) температура повышается, при 
нажатии (-) уменьшается.

Начиная с этого момента, котел работает в 
автоматическом режиме. При отсутствии 
запроса тепла (отопления или производства 
горячей воды) котел переходит в состояние 
“ожидания”, то есть на котел подается 
питание, но отсутствует пламя. Каждый 
раз при зажигании горелки на дисплее 
отображается соответствующий символ (15) 
наличия пламени.

Код 
ошибки

Выявленная 
неисправность Причина Состояние котла/устранение 

неисправности

01
Блокировка 
при отсутствии 
зажигания 

При поступлении запроса на отопление или на ГВС котел не 
включается в течение установленного времени. При первом 
включении или после продолжительного простоя котла может 
потребоваться вмешательство для снятия блокировки.

Нажать кнопку сброса ( Reset) (1). 

02

SБлокировка 
предохранительного 
термостата 
(перегрев)

При нормальном режиме работы, если происходит 
значительный внутренний перегрев, котел блокируется.

При необходимости нажать кнопку 
сброса ( Reset) (1).

03 Нарушение в работе 
вентилятора

Возникает при блокировке вентилятора или при засоре линии 
всасывания и дымоудаления.

Установить параметр Р14 в 
зависимости от типа используемого 
котла. При восстановлении 
нормальных условий котел 
включается без необходимости в 
перезапуске (1).

05
Неисправность 
датчика NTC 
отопления 

Плата выявляет неисправность в датчике NTC отопления. Котел не включается. (1).

06 Неисправность 
датчика ГВС

Плата выявляет неисправность в датчике NTC санитарной 
воды. В этом случае также не работает функция защиты от 
замерзания.

В этом случае котел продолжает 
производить ГВС, но не достигает 
оптимальных эксплуатационных 
показателей  (1).

10 Недостаточное 
давление в системе

Измеряемое давление теплоносителя внутри контура 
отопления является недостаточным для обеспечения 
надлежащей работы котла. 

Убедиться по манометру котла в том, 
что давление в системе составляет 
1-1,2 бара; при необходимости 
восстановить надлежащее значение 
давления.

11
Блокировка реле 
давления дымовых 
газов

Проявляется в случае неисправности реле давления дымовых 
газов или вентилятора.

При восстановлении нормальных 
условий котел включается без 
необходимости в перезапуске (1).

(1) При невозможности устранить блокировку или неисправность, следует обращаться в специализированную компанию (например, в 
Сервисную службу фирмы Immergas).

2.4 НЕИСПРАВНОСТИ.
В о з н и к н о в е н и е  н е и с п р а в н о с т е й 
отображается появлением на дисплее 
буквы «Е» поочередно с отображением 
соответствующего кода возникшей ошибки. 
Коды ошибок содержатся в приведенной 
ниже таблице.
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Pornirea centralei. Înainte de pornire verificați 
ca instalația să fie plină cu apă; controlați ca 
indicatorul manometrului (7) să indice o valoare 
cuprinsă între 1 ÷ 1,2 bar.
- Deschideți robinetul de gaz aflat în amonte de 

centrală.
- Apăsați tasta (2) și alegeți regimul de funcțio-

nare Vară ( ) sau Iarnă ( ).
 N.B.: tasta (2) trebuie ținută apăsată în in-

tervalul de timp necesar pentru trecerea la 
funcția Stand-by (  ), Vară (  ) sau Iarnă  
(  ).

 Atenție: după fiecare funcție tasta trebuie 
eliberată pentru a trece la funcția următoare.

Dacă este selectat regimul de funcționare vară ( ) 
temperatura apei calde de consum poate fi reglată 
cu ajutorul tastelor (3-4).

Dacă este selectat regimul de funcționare iarnă ( ) 
temperatura apei din instalație este reglată cu ajutorul 
tastelor (5-6), în timp ce pentru a regla temperatura 
apei de consum se folosesc tastele (3-4); apăsând 
(+) temperatura crește, apăsând (-) temperatura 
este redusă.

Din acest moment centrala funcționează în mod 
automat. În cazul în care nu există solicitări de 
căldură (încălzire sau apă caldă de consum), 
centrala intră în modul de funcționare ”aștep-
tare”, care înseamnă că centrala este alimentată, 
dar flacăra nu este aprinsă. De fiecare dată când 
arzătorul pornește, pe display este afișat simbolul 
(15) de indicare a prezenței flăcării.

2.4 SEMNALAREA DEFECȚIUNILOR ȘI 
ANOMALIILOR.

În caz de defecte, pe display apare litera "E" 
alternativ cu codul de eroare activat. Codurile 
de eroare sunt enumerate în tabelul următor.

Codul 
erorii Defect semnalat Cauză Starea centralei/Soluție

01 Blocare datorată lipsei 
aprinderii

La orice solicitare de încălzire a mediului ambiant sau preparare 
de apă caldă de consum, centrala nu pornește în intervalul de timp 
prestabilit. La prima pornire sau după o perioadă de nefuncționare 
prelungită a aparatului poate fi necesară intervenția pentru elimina-

rea blocajului.

Apăsați tasta Reset (1).

02

Blocare datorată 
termostatului de 

siguranță (supratem-
peratură)

În timpul regimului normal de funcționare, din cauza unui defect 
poate apărea supraîncălzirea circuitului intern, iar centrala se 

blochează. 
Apăsați tasta Reset (1).

03 Anomalie termostat 
gaze de ardere Setare greșită a parametrului P14 (Paragr. 3.7). 

Setați parametrul P14 în funcție de tipul 
centralei utilizate. Dacă este necesar apă-

saţi tasta Reset (1).

05 Anomalie sondă de 
tur Placa indică un defect la sonda NTC de tur. Centrala nu pornește (1).

06 Anomalie sondă de 
apă caldă de consum

Placa indică un defect la sonda NTC de apă de consum. În acest caz 
este blocată și funcția antiîngheț

În acest caz centrala continuă să prepare 
apă caldă de consum, dar cu performanţe 

reduse (1).

10 Presiunea din insta-
lație este insuficientă

Nu este detectată o presiune suficientă a apei în circuitul de încălzi-
re care să asigure funcționarea corectă a centralei.

Verificați pe manometrul centralei ca pre-
siunea din instalație să fie cuprinsă între 
1÷1,2 bar și eventual restabiliți presiunea 

corectă.

11 Anomalie presostat 
gaze de ardere

Apare în cazul unui defect la presostatul de gaze de ardere sau a 
ventilatorului.

În caz de restabilire a condițiilor norma-
le, centrala pornește fără a fi nevoie să o 

resetați (1).

20 Blocare datorată 
flăcării parazite

- Apare în cazul unei dispersii în circuitul de detectare sau 
al unui defect la sistemul de control al flăcării. Apăsați tasta Reset (1).

24 Anomalie a panoului 
de comandă Placa detectează un defect la panoul de comandă.

În caz de restabilire a condițiilor norma-
le, centrala pornește fără a fi nevoie să o 

resetați (1).
(1) Dacă blocarea sau anomalia persistă, apelați la serviciile unei societăți autorizate (de exemplu Serviciul Autorizat de Asistență Tehnică)
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Allumage de la chaudière. Avant l'allumage, 
vérifier que l'installation soit pleine d'eau en 
contrôlant que l'aiguille du manomètre (7) 
indique une valeur comprise entre 1 ÷ 1,2 bar.
- Ouvrir le robinet du gaz en amont de la chau-

dière.
- Appuyer sur le bouton (2) et mettre la chaudière 

en position Été ( ) ou Hiver ( ).
 N.B. : le bouton (2) doit être tenu appuyé pen-

dant le temps nécessaire qui permet de passer 
à la fonction Stand-by ( ), Été ( ) ou Hiver 
( ).

 Attention  : après chaque passage le bouton 
doit de toute façon être relâché pour passer à 
la fonction successive.

Après avoir sélectionné le fonctionnement en 
position été ( ), la température de l'eau sanitaire 
est réglée par les boutons (3-4).

Après avoir sélectionné le fonctionnement en 
position hiver ( ), la température de l'eau de 
l'installation est réglée par les boutons (5-6), alors 
que pour régler la température de l'eau sanitaire 
il faut toujours utiliser les boutons (3-4), en 
appuyant sur (+) la température augmente et en 
appuyant sur (-) elle diminue.

À partir de ce moment, la chaudière fonctionne 
automatiquement. En l'absence de demandes de 
chaleur (chauffage ou production d'eau chaude 
sanitaire), la chaudière se met en fonction d'« at-
tente  » équivalente à une chaudière alimentée 
sans flamme. Chaque fois que le brûleur s'allume, 
le symbole correspondant (15) de présence de 
flamme s'affiche sur l'écran.

2.4 SIGNALISATIONS DES PANNES ET 
DES ANOMALIES.

En présence d'anomalies, la lettre « E » s'affiche 
à l'écran de manière alternative au code relatif 
d'erreur intervenu. Les codes d'erreur sont listés 
dans le tableau suivant.

Code 
d'Erreur Anomalie signalée Cause État chaudière/Solution

01 Blocage allumage 
manqué

En cas de demande de chauffage ambiant ou de production d’eau 
chaude sanitaire, la chaudière ne s'allume pas dans le temps préé-
tabli. Au premier allumage ou après une inactivité prolongée de 
l'appareil, il peut être nécessaire d'intervenir pour l'élimination du 
blocage.

Appuyer sur le bouton Reset (Réinitialisa-
tion) (1).

02
Blocage du thermostat 
de sécurité  
(surchauffe)

Pendant le régime de fonctionnement normal, si, à cause d'une 
anomalie, une surchauffe interne excessive a lieu, la chaudière se met 
en blocage. 

Appuyer sur le bouton Reset (Réinitialisa-
tion) (1).

03 Anomalie thermostat 
de fumées Configuration erronée du paramètre P14 (Paragr. 3.7). 

Configurer le paramètre P14 selon le type de 
chaudière utilisée. Si nécessaire, appuyer sur 
le bouton Reset (Réinitialisation) (1).

05 Anomalie sonde 
refoulement La carte relève une anomalie sur la sonde NTC refoulement. La chaudière ne part pas (1).

06 Anomalie sonde 
sanitaire

La carte relève une anomalie sur la sonde NTC sanitaire. Dans ce cas, 
la fonction antigel est interdite

La chaudière continue à produire de l'eau 
chaude sanitaire mais avec des prestations 
non optimales (1).

10 Pression de l'installa-
tion insuffisante

Une pression de l'eau à l'intérieur du circuit de chauffage suffisante 
pour garantir le fonctionnement correct de la chaudière n'a pas été 
détectée.

Vérifier sur le manomètre de chaudière que 
la pression de l'installation soit comprise 
entre 1÷1,2 bar et éventuellement rétablir la 
pression correcte.

11 Anomalie du pressos-
tat de fumées Se produit en cas de panne du pressostat de fumées ou du ventilateur.

En cas de rétablissement des conditions 
normales, la chaudière repart sans avoir 
besoin d'être réinitialisée (1).

20 Blocage flamme 
parasite

- Se produit en cas de dispersion du circuit de détection ou d'anomalie 
du contrôle de la flamme.

Appuyer sur le bouton Reset (Réinitialisa-
tion) (1).

(1) Si le blocage ou l'anomalie persiste, il faut contacter une entreprise habilitée (par exemple, le service d'Assistance Technique Agréé)
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Ignition of the boiler. Before ignition make sure 
the heating system is filled with water and that the 
manometer (7) indicates a pressure of 1 ÷ 1.2 bar.
- Open the gas cock upstream from the boiler.
- Press key (2) and set the boiler on Summer ( ) 

or Winter ( ).
 Note: the button (2) must be pressed and held 

for the time required to switch from the Stand-
by ( ), Summer ( ) or Winter ( ) function.

 Attention: after each switch the button must 
in any case be released to switch to the next 
function.

When in summer position ( ) the domestic 
hot water temperature is adjusted with the 
buttons (3-4).

When the winter position is selected ( ) the 
system water temperature is adjusted with the 
buttons (5-6), whilst the domestic hot water 
temperature is adjusted using the buttons (3-4), 
by pressing (+) to increase and (-) to reduce the 
temperature.

From this moment the boiler functions automa-
tically. With no demand for heat (central heating 
or domestic hot water production) the boiler goes 
to “standby” function, equivalent to the boiler 
being powered without presence of flame. Each 
time the boiler ignites, the relative flame present 
symbol is displayed (15).

2.4 FAULT AND ANOMALY SIGNALS.
In case of an anomaly, the letter "E" appears on 
the display alternately with the relevant error 
code occurred. The error codes are listed in the 
following table.

Error 
Code Anomaly signalled Cause Boiler status / Solution

01 No ignition block

In the event of request of room central heating or domestic hot 
water production, the boiler does not switch on within the preset 
time. Upon appliance commissioning or after extended downtime, 
it may be necessary to eliminate the block.

Press the Reset button (1).

02
Safety thermostat 
block (over-tempe-
rature)

During normal operation, if a fault causes excessive overheating 
internally, the boiler goes into overheating block. Press the Reset button (1).

03 Flue safety thermostat 
anomaly Incorrect setting of parameter P14 (Paragraph 3.7). 

Set parameter P14 according to the type of 
boiler in use. If necessary, press the Reset 
button (1).

05 Flow probe anomaly The board detects an anomaly on the flow NTC probe. The boiler does not start (1).

06 Domestic hot water 
probe anomaly

The board detects an anomaly on the domestic hot water NTC 
probe. In this case the antifreeze function is also inhibited

In this case the boiler continues to produce 
domestic hot water but not with optimal 
performance (1).

10 Insufficient system 
pressure

Water pressure inside the central heating circuit that is sufficient to 
guarantee the correct operation of the boiler is not detected.

Check on the boiler pressure gauge (1) 
that the system pressure is between 1÷1.2 
bar and restore the correct pressure if 
necessary.

11 Flue pressure switch 
anomaly This occurs in case of a fault in the flue pressure switch or the fan. If normal conditions are restored the boiler 

restarts without having to be reset (1).

20 Parasite flame block - This occurs in the event of a leak on the detection circuit 
or anomaly in the flame control unit. Press the Reset button (1).

24 Push button control 
panel anomaly The board detects an anomaly on the pushbutton panel. If normal conditions are restored the boiler 

restarts without having to be reset (1).
(1) If the shutdown or fault persists, contact an authorised company (e.g. Authorised Technical After-Sales Service).
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اشعال الغالية. قبل بدء التشغيل البد من التأكد من أن الشبكة 
مملوءة بالفعل بالمياه وذلك بمراقبة مؤشر مقياس الضغط )7( 

الذي يجب أن يشير إلى قيمة ضغط بين 1 ÷ 1.2 بار.
-  افتح صنبور الغاز الموجود في الغالية.

-  اضغط على الزر )2( واضبط الغالية على وضع الصيف )
.) ( أو الشتاء )

كان  طالما   )2( الزر  على  الضغط  يجب  هامة:  مالحظة   
( أو الصيف ) ضروريا للتحويل إلى وظيفة االستعداد)

.) ( أو الشتاء )
تنبيه: بعد كل خطوة يجب أن تحرير الزر النابض لالنتقال   

إلى الوظيفة التالية.
( يتم تعديل درجة  بعد اختيار التشغيل على وضع الصيف )

حرارة المياه الصحية بواسطة األزرار )4-3(.

(، يتم ضبط درجة  عند اختيار التشغيل في فصل الشتاء )
حرارة مياه النظام باستخدام األزرار )5-6(، بينما يتم استخدام 
األزرار )3-4( دائًما لضبط درجة حرارة المياه، يؤدي الضغط 
إلى   )-( على  والضغط  الحرارة  درجة  زيادة  إلى   )+( على 

خفض درجة الحرارة.

تبدأ الغالية منذ هذه اللحظة في العمل بشكل تلقائي. في حالة عدم 
وجود رغبة في التسخين )سواء للتدفئة أو إلنتاج المياه الساخنة 
الصحية(، تتحول الغالية إلى وضعية “االنتظار” وهي وضعية 
مساوية لوضعية الغالية عندما تعمل دون وجود شعلة تسخين. 
في كل مرة تضيء فيها شعلة المدفأة، يظهر رمز وجود اللهب 

المطابق لها )15( على الشاشة.

إبالغ األخطاء واألعطال.   4.2
في حالة وجود خلل، يظهر الحرف " E" على الشاشة كبديل 

لرمز الخطأ المقابل. رموز الخطأ مدرجة في الجدول التالي.

رمز 
حالة الغالية/الحلالسببالخلل المشار إليهالخطأ

توقف يسبب عدم االشتعال01
ال تعمل الغالية في حالة طلب تدفئة المكان أو إنتاج الماء الساخن الصحي في 

الوقت المحدد. عند اإلشعال األول وبعد عدم عمل الجهاز لفترة طويلة قد يصبح من 
الضروري التدخل إلزالة حالة توقف عملية اإلشعال.

اضغط زر إعادة الضبط )1(.

قفل ثرموستات األمان )فرط 02
السخونة(

أثناء نظام التشغيل العادي في حالة الخلل والتحقق من حدوث سخونة داخلية زائدة، يتم 
اضغط زر إعادة الضبط )1(.إيقاف الغالية. 

اضبط معلمة P14 طبقا لنوع الغالية المستخدمة. اضغط خطأ تعيين معلمة P14 )فقرة  3.7(. عطل ثرموستات األدخنة03
زر إعادة الضبط )1( إذا لزم األمر. 

خلل في مسبار الدفع أو 05
ال تبدأ الغالية بالعمل )1(.تكشف البطاقة عن وجود خلل في مسبار الضخ NTC.التدفق

إيقاف خلل في مسبار الماء الساخن06 أيًضا  يتم  الحالة  في هذه   .NTC الساخنة  المياه  البطاقة خلل على مسبار  تظهر 
خاصية منع التجمد

تواصل الغالية إنتاج المياه الساخنة الصحية ولكن دون 
أداء أمثل )1(.

ال يتم اكتشاف وجود ضغط ماء داخل دائرة التدفئة كافي لضمان تحقيق التشغيل الصحيح نقص في ضغط الشبكة10
للغالية.

تحقق باستخدام مقياس الضغط للغالية أن ضغط النظام 
يتراوح بين 1 ÷ 1.2 بار وقم باستعادة الضغط الصحيح 

في النهاية.

يحدث في حالة عطب بريسوستات األدخنة  أو المروحة.خلل في بريسوستات األدخنة11
في حالة استعادة األوضاع الطبيعية التي تعمل فيها 
الغالية فإنها تستأنف عملها دون الحاجة إلى إعادة 

ضبطها من جديد )1(.

يحدث في حالة التسرب في دائرة الكشف أو في حالة حدوث خلل في وحدة التحكم غلق الشعلة الغريبة20   -
اضغط زر إعادة الضبط )1(.في اللهب.

تكشف البطاقة خلل على لوحة األزرار.خطأ في لوحة أزرار التحكم24
في حالة استعادة األوضاع الطبيعية التي تعمل فيها 
الغالية فإنها تستأنف عملها دون الحاجة إلى إعادة 

ضبطها من جديد )1(.

نقص في معدل التدوير27

تحدث في حالة وجود تسخين زائد عن الالزم للغالية ناتج عن نقص في معدل تدوير المياه 
داخل الدائرة األولية؛ يمكن أن يرجع ذلك إلى األسباب اآلتية: 

نقص في معدل تدوير المياه داخل الشبكة؛ تأكد من عدم وجود عوامل تعترض مسار    -
سريان دائرة التدفئة المغلقة ومن أن الشبكة خالية تماماً من وجود الهواء داخلها )خالية 

من الهواء(؛
-  انسداد في مضخة التدوير؛ هنا يلزم محاولة التخلص من هذا االنسداد في مضخة 

التدوير.

في حالة استعادة األوضاع الطبيعية التي تعمل فيها الغالية 
فإنها تستأنف عملها دون الحاجة إلى إعادة ضبطها من 

جديد )1(.

31
 فقدان

  االتصال
 بالريموت كونترول 

يحدث في حالة وجود اتصال بوحدة تحكم عن ُبعد غير متوافقة، أو في حالة انقطاع االتصال 
بين الغالية وجهاز التحكم عن ُبعد.

 قم بقطع التيار الكهربائي عن الغالية ثم إعادته. في حال 
إعادة  عند  بعد  عن  التحكم  وحدة  عن  الكشف  يتم  لم 
المحلي  التشغيل  لنمط  تنتقل  الغاّلية  فإن  الغالية  تشغيل 
الموجودة  التشغيلية  األوامر  مفاتيح  باستخدام  وذلك 
على لوحة التحكم. ال يمكن في هذه الحالة تفعيل وظيفة 

 .)1( "التدفئة" 
)1( إذا تكرر أو استمر حدوث التوقف أو الخلل الوظيفي في الغالية، يصبح من الضروري طلب يد المساعدة من قبل شركة مؤهلة )مثل مركز خدمة العمالء وتقديم الدعم الفني المعتمد(.
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Код 
Помилки Порушення в роботі Причина Стан котла / Вирішення

06
Несправність 
датчика гарячої 
побутової води

Плата подає сигнал про несправність датчику NTC гарячої 
побутової води. У такому разі вимикається також функція 
антизамерзання.

Котел продовжує виробляти гарячу 
сантехнічну воду, але зі зниженою 
продуктивністю (1).

10 Недостатній тиск у 
контурі опалення

Не виявлено тиску води в контурі опалення, достатнього для 
забезпечення правильної роботи котла.

Перевірте на манометрі котла, щоб тиск 
в системі складав від 1 до 1,2 бар, при 
необхідності відновіть необхідний рівень 
тиску.

11 Несправність реле 
тиску димових газів

Виникає у випадку поломки реле тиску димових газів або 
вентилятора.

У разі відновлення нормальних 
умов, котел запускається знову без 
необхідності здійснювати перезапуск 
кнопкою «Reset» (1).

20 Блокування 
стороннього полум'я

-  Може мати місце в разі аномалій в ланцюзі 
контролю полум'я.

Після відповідного охолодження 
натисніть кнопку перезапуску «Reset» (1)

24 Неполадка панелі Плата виявляє аномалію на пульті.

У разі відновлення нормальних 
умов, котел запускається знову без 
необхідності здійснювати перезапуск 
кнопкою «Reset» (1).

27 Недостатня 
циркуляція

Виникає при перегріві котла з причин недостатньої циркуляції 
води в основній системі; причиною цього може бути: 
- погана циркуляція в системі; перевірте, чи закритий 
клапан контуру опалення і переконайтесь, що система повністю 
вільна від повітря (позбавлена повітря);
- циркуляційний насос заблокований; повинні бути 
здійснені заходи для розблокування циркуляційного насоса.

У разі відновлення нормальних 
умов, котел запускається знову без 
необхідності здійснювати перезапуск 
кнопкою «Reset» (1).

31

Втрата 
комунікації з 
пультом 
дистанційного 
керування

Реєструється у разі приєднання дистанційного пульту 
управління, що не сумісний з системою, або у разі переривання 
зв'язку між котлом та дистанційним управлінням.

Вимкнути і знову подати живлення 
на котел. Якщо після вимкнення/
ввімкнення дистанційне керування 
не встановлюється, котел переходить 
у режим локальної роботи, тобто 
працює, використовуючи команди, 
що передбачені на панелі управління. 
У даному випадку неможливо 
активувати функцію "Опалення" (1) 

37 Низька напруга 
живлення

Викривається у разі, коли напруга живлення нижче межі, 
допустимої для правильної роботи котла. 

У разі відновлення нормальних 
умов, котел запускається знову без 
необхідності здійснювати перезапуск 
кнопкою «Reset» (1).

38 Втрата сигналу від 
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 перезапуску.
ПРИМІТКА: підчас спроби розпалу мінімальна теплова 
потужність котла збільшилась на максимум двох послідовних 
увімкнень; повернення до умов мінімальної теплової 
потужності, відповідно до тарування газового клапану, 
відбувається після спрацювання функції “ПЕРІОДИЧНА 
САМОПЕРЕВІРКА ЕЛЕКТРОННОЇ ПЛАТИ” або просто після 
від'єднання котла від електричного живлення.

(1).

43
Блокування через 
постійну втрату 
сигналу від полум’я

Відбувається, якщо кілька разів поспіль протягом певного 
проміжку часу повторюється помилка "Втрата сигналу полум'я 
(38)."

Натиснути кнопку перезапуску "Reset".

44

Блокування через 
перевищення 
максимально частих 
відкриттів газового 
клапану

Відбувається у тому разі, коли газовий клапан залишається 
відкритим на протязі проміжку часу, що перевищує 
встановлений для правильної роботи котла, а котел
при цьому не вмикається. 

Натисніть кнопку перезапуску «Reset» (1)

59 Несправність частоти 
мережі живлення

Плата виявляє аномальну частоту мережі електричного 
живлення. Котел не вмикається (1).

80
Блокування через 
проблему драйвера 
газового клапану

- Відбувається у разі неполадок в роботі електронної 
плати, що регулює клапан. Натисніть кнопку перезапуску «Reset» (1)

85
Блокування 
через проблему 
допалювання

Потенційна проблема газового клапану, електроду або 
електронної плати. Натисніть кнопку перезапуску «Reset» (1)

98

Блокування 
при досягненні 
максимальної 
кількості помилок

Досягається максимальна кількість помилок. Натисніть кнопку перезапуску «Reset» 
(1)

(1) Якщо блокування або аномалія не усувається, зверніться до кваліфікованого фахівця АСЦ.
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Код 
Помилки Порушення в роботі Причина Стан котла / Вирішення

06
Несправність 
датчика гарячої 
побутової води

Плата подає сигнал про несправність датчику NTC гарячої 
побутової води. У такому разі вимикається також функція 
антизамерзання.

Котел продовжує виробляти гарячу 
сантехнічну воду, але зі зниженою 
продуктивністю (1).

10 Недостатній тиск у 
контурі опалення

Не виявлено тиску води в контурі опалення, достатнього для 
забезпечення правильної роботи котла.

Перевірте на манометрі котла, щоб тиск 
в системі складав від 1 до 1,2 бар, при 
необхідності відновіть необхідний рівень 
тиску.

11 Несправність реле 
тиску димових газів

Виникає у випадку поломки реле тиску димових газів або 
вентилятора.

У разі відновлення нормальних 
умов, котел запускається знову без 
необхідності здійснювати перезапуск 
кнопкою «Reset» (1).

20 Блокування 
стороннього полум'я

-  Може мати місце в разі аномалій в ланцюзі 
контролю полум'я.

Після відповідного охолодження 
натисніть кнопку перезапуску «Reset» (1)

24 Неполадка панелі Плата виявляє аномалію на пульті.

У разі відновлення нормальних 
умов, котел запускається знову без 
необхідності здійснювати перезапуск 
кнопкою «Reset» (1).

27 Недостатня 
циркуляція

Виникає при перегріві котла з причин недостатньої циркуляції 
води в основній системі; причиною цього може бути: 
- погана циркуляція в системі; перевірте, чи закритий 
клапан контуру опалення і переконайтесь, що система повністю 
вільна від повітря (позбавлена повітря);
- циркуляційний насос заблокований; повинні бути 
здійснені заходи для розблокування циркуляційного насоса.

У разі відновлення нормальних 
умов, котел запускається знову без 
необхідності здійснювати перезапуск 
кнопкою «Reset» (1).

31

Втрата 
комунікації з 
пультом 
дистанційного 
керування

Реєструється у разі приєднання дистанційного пульту 
управління, що не сумісний з системою, або у разі переривання 
зв'язку між котлом та дистанційним управлінням.

Вимкнути і знову подати живлення 
на котел. Якщо після вимкнення/
ввімкнення дистанційне керування 
не встановлюється, котел переходить 
у режим локальної роботи, тобто 
працює, використовуючи команди, 
що передбачені на панелі управління. 
У даному випадку неможливо 
активувати функцію "Опалення" (1) 

37 Низька напруга 
живлення

Викривається у разі, коли напруга живлення нижче межі, 
допустимої для правильної роботи котла. 

У разі відновлення нормальних 
умов, котел запускається знову без 
необхідності здійснювати перезапуск 
кнопкою «Reset» (1).

38 Втрата сигналу від 
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 перезапуску.
ПРИМІТКА: підчас спроби розпалу мінімальна теплова 
потужність котла збільшилась на максимум двох послідовних 
увімкнень; повернення до умов мінімальної теплової 
потужності, відповідно до тарування газового клапану, 
відбувається після спрацювання функції “ПЕРІОДИЧНА 
САМОПЕРЕВІРКА ЕЛЕКТРОННОЇ ПЛАТИ” або просто після 
від'єднання котла від електричного живлення.

(1).

43
Блокування через 
постійну втрату 
сигналу від полум’я

Відбувається, якщо кілька разів поспіль протягом певного 
проміжку часу повторюється помилка "Втрата сигналу полум'я 
(38)."

Натиснути кнопку перезапуску "Reset".

44

Блокування через 
перевищення 
максимально частих 
відкриттів газового 
клапану

Відбувається у тому разі, коли газовий клапан залишається 
відкритим на протязі проміжку часу, що перевищує 
встановлений для правильної роботи котла, а котел
при цьому не вмикається. 

Натисніть кнопку перезапуску «Reset» (1)

59 Несправність частоти 
мережі живлення

Плата виявляє аномальну частоту мережі електричного 
живлення. Котел не вмикається (1).

80
Блокування через 
проблему драйвера 
газового клапану

- Відбувається у разі неполадок в роботі електронної 
плати, що регулює клапан. Натисніть кнопку перезапуску «Reset» (1)

85
Блокування 
через проблему 
допалювання

Потенційна проблема газового клапану, електроду або 
електронної плати. Натисніть кнопку перезапуску «Reset» (1)

98

Блокування 
при досягненні 
максимальної 
кількості помилок

Досягається максимальна кількість помилок. Натисніть кнопку перезапуску «Reset» 
(1)

(1) Якщо блокування або аномалія не усувається, зверніться до кваліфікованого фахівця АСЦ.
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Šifra 
Greške

Signalizovana  
anomalija Uzrok Stanje kotla /Rešenje

27 Nedovoljna cirkulacija

Do toga dolazi u slučaju prezagrevanja kotla zbog nedovoljne cirku-
lacije vode u primarnom kolu; uzroci mogu da budu: 

- slaba cirkulacija uređaja; uverite se da nije došlo do začepljenja na 
kolu za grejanje i da je uređaj bez vazduha (odzračen);

- cirkulaciona pumpa je blokirana; obavite deblokadu cirkulacione 
pumpe.

U slučaju vraćanja na normalne vrednosti, 
kotao se ponovo pokreće bez potrebe da se 
resetuje (1).

31

Nema 
komunikacije 
sa daljinskim 
upravljačem

Pojavljuje se u slučaju spajanja na nekompatibilni daljinski upravljač, 
ili u slučaju pada komunikacije između kotla i daljinskog upravljača.

Isključite i ponovo uključite napon kotlu. 
Ako se kod ponovnog uključivanja ne pre-
pozna Daljinski Upravljač, kotao prelazi u 
način lokalnog rada i koriste se komande 
koje se nalaze na komandnoj ploči. U ovom 
slučaju ne može da se aktivira funkcija 
"Grejanje" (1). 

37 Niski napon napajanja Do ove greške dolazi kada je napon napajanja niži od dozvoljene 
granice za ispravan rad kotla. 

U slučaju vraćanja na normalne vrednosti, 
kotao se ponovo pokreće bez potrebe da se 
resetuje (1).

38 Nema signala plamena

Do ove greške dolazi kada je kotao pravilno uključen ali se plamen 
gorionika iznenada ugasio. Dolazi do novog pokušaja uključivanja i 
ako se uspostave normalni uslovi rada kotao se ne mora resetovati.
NAPOMENA: tokom pokušaja uključenja se povećala minimalna 
toplotna snaga kotla za maksimalno dva uzastopna pokušaja; 
vraćanje na stanje minimalne toplotne snage, prema kalibraciji 
gasnog ventila se postiže posle funkcije “PERIODIČNE PRO-
VERE ELEKTRONSKE KARTICE” ili jednostavno iskapčanjem 
električnog napajanja kotla.

(1).

43 Blokada zbog gubitka 
signala plamena

Do ovoga dolazi ako se u predodređenom roku uzastopce više puta 
pojavi greška "Gubitak signala plamena (38)". Pritisnite dugme za Reset.

44

Blokada zbog maksi-
malnog prekoračenja 
bliskog otvaranja 
gasnog ventila

Do ove greške dolazi kada gasni ventil ostane otvoren duže nego što 
je to predviđeno pri normalnom radu
a da se kotao pri tom nije uključio. 

Pritisnite dugme za Reset (1).

59 Anomalija frekvencije 
mreže za napajanje

Kartica otkriva anomalnu frekvenciju pri električnom napajanju 
mreže. Kotao se ne pokreće (1).

80
Blokada problem 
sa pogonom gasnog 
ventila

- Do toga dolazi u slučaju kvara elektronske kartice koja kontroliše 
ventil. Pritisnite dugme za Reset (1).

85
Blokada zbog 
problema naknadnog 
sagorevanja

Potencijalni problem gasnog ventila, elektrode ili elektronske kartice. Pritisnite dugme za Reset (1).

98 Blokada maksimalni 
br. grešaka Dostigao se maksimalni broj grešaka. Pritisnite dugme za Reset (1).

(1) Ako se anomalija ni tako ne reši, morate da pozovete osposobljeno preduzeće (na primer Ovlašćeni Tehnički Servis za Pomoć)

Код 
ошибки

Выявленная 
неисправность Причина Состояние котла/устранение 

неисправности

20 Блокировка при 
паразитном пламени

Это происходит в случае утечки в цепи контроля пламени или 
при неисправности цепи Нажать кнопку Reset (1). 

24
Неисправность 
кнопки на панели 
управления

Плата выявляет неисправность в работе кнопочной панели.
При восстановлении нормальных 
условий котел включается без 
необходимости в перезапуске (1).

27 Недостаточная 
циркуляция

Возникает при перегреве котла вследствие недостаточной 
циркуляции воды в первичном контуре; причинами могут 
быть следующие:
- слабая циркуляция в системе; проверьте, чтобы линия 
отопления не оказалась перекрытой, и чтобы система была 
полностью свободна от воздуха (деаэрация);
- заблокирован циркуляционный насос; необходимо принять 
меры для его разблокирования.

При восстановлении нормальных 
условий котел включается без 
необходимости в перезапуске (1).

31

Потеря связи 
с системой 
дистанционного 
управления

Возникает в случае несовместимости связи с системой 
дистанционного управления; или при потере связи между 
котлом и системой дистанционного управления.

Отключить и вновь подать 
напряжение на котел. Если после 
повторного запуска не была 
обнаружена связь с устройством 
дистанционного управления, 
котел переходит на локальный 
режим работы, используя системы 
управления, установленные на 
панели управления. В этом случае 
невозможно активировать функцию 
«Отопление» (1).

37 Низкое напряжение 
электропитания

Проявляется в случае, когда напряжение в сети ниже 
допустимых пределов правильной работы котла.

При восстановлении нормальных 
условий котел включается без 
необходимости в перезапуске (1).

38 Потеря сигнала 
наличия пламени

Проявляется, когда после правильного включения котла 
неожиданно гаснет пламя в горелке; выполняется повторная 
попытка включения, и при восстановлении нормальных 
условий котел включается без необходимости в его 
перезапуске.
Примечание: при попытке включения возрастает 
минимальная тепловая мощность котла максимум для 
двух последовательных включений; возврат к условиям 
минимальной тепловой мощности, в соответствии с 
калибровкой газового клапана, происходит после установки 
функции «ПЕРИОДИЧЕСКОЙ САМОПРОВЕРКИ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТЫ» или просто при отключении 
электрического питания от котла.

(1).

43

Блокировка из-за 
постоянной потери 
сигнала наличия 
пламени

Происходит, если в течение установленного периода времени 
несколько раз подряд появляется сообщение об ошибке 
«Потеря сигнала наличия пламени» (38).

Нажать кнопку Reset (1).

44
Блокировка из-за 
частого открытия 
газового клапана

Происходит, когда газовый клапан остается открытым дольше, 
чем предусмотрено для нормальной работы, при этом котел не 
включается

Нажать кнопку Reset (1).

59
Нарушение 
частоты в сети 
электропитания

Электронная плата выявляет аномальные значения частоты в 
сети электропитания. Котел не включается (1).

80
Блокировка из-за 
проблем с приводом 
газового клапана 

Появляется при обрыве провода электропитания газового 
клапана. Нажать кнопку Reset (1).

85 Блокировка из-за 
нарушения дожига

Вероятность нарушений в работе газового клапана, электрода 
или электронной платы. Нажать кнопку Reset (1).

98

Блокировка вследствие 
превышения 
максимального числа 
ошибок

Достигнуто максимальное число ошибок. Нажать кнопку Reset (1).

(1) При невозможности устранить блокировку или неисправность, следует обращаться в специализированную компанию (например, в 
Сервисную службу фирмы Immergas).

Код 
ошибки

Выявленная 
неисправность Причина Состояние котла/устранение 

неисправности

20 Блокировка при 
паразитном пламени

Это происходит в случае утечки в цепи контроля пламени или 
при неисправности цепи Нажать кнопку Reset (1). 

24
Неисправность 
кнопки на панели 
управления

Плата выявляет неисправность в работе кнопочной панели.
При восстановлении нормальных 
условий котел включается без 
необходимости в перезапуске (1).

27 Недостаточная 
циркуляция

Возникает при перегреве котла вследствие недостаточной 
циркуляции воды в первичном контуре; причинами могут 
быть следующие:
- слабая циркуляция в системе; проверьте, чтобы линия 
отопления не оказалась перекрытой, и чтобы система была 
полностью свободна от воздуха (деаэрация);
- заблокирован циркуляционный насос; необходимо принять 
меры для его разблокирования.

При восстановлении нормальных 
условий котел включается без 
необходимости в перезапуске (1).

31

Потеря связи 
с системой 
дистанционного 
управления

Возникает в случае несовместимости связи с системой 
дистанционного управления; или при потере связи между 
котлом и системой дистанционного управления.

Отключить и вновь подать 
напряжение на котел. Если после 
повторного запуска не была 
обнаружена связь с устройством 
дистанционного управления, 
котел переходит на локальный 
режим работы, используя системы 
управления, установленные на 
панели управления. В этом случае 
невозможно активировать функцию 
«Отопление» (1).

37 Низкое напряжение 
электропитания

Проявляется в случае, когда напряжение в сети ниже 
допустимых пределов правильной работы котла.

При восстановлении нормальных 
условий котел включается без 
необходимости в перезапуске (1).

38 Потеря сигнала 
наличия пламени

Проявляется, когда после правильного включения котла 
неожиданно гаснет пламя в горелке; выполняется повторная 
попытка включения, и при восстановлении нормальных 
условий котел включается без необходимости в его 
перезапуске.
Примечание: при попытке включения возрастает 
минимальная тепловая мощность котла максимум для 
двух последовательных включений; возврат к условиям 
минимальной тепловой мощности, в соответствии с 
калибровкой газового клапана, происходит после установки 
функции «ПЕРИОДИЧЕСКОЙ САМОПРОВЕРКИ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТЫ» или просто при отключении 
электрического питания от котла.

(1).

43

Блокировка из-за 
постоянной потери 
сигнала наличия 
пламени

Происходит, если в течение установленного периода времени 
несколько раз подряд появляется сообщение об ошибке 
«Потеря сигнала наличия пламени» (38).

Нажать кнопку Reset (1).

44
Блокировка из-за 
частого открытия 
газового клапана

Происходит, когда газовый клапан остается открытым дольше, 
чем предусмотрено для нормальной работы, при этом котел не 
включается

Нажать кнопку Reset (1).

59
Нарушение 
частоты в сети 
электропитания

Электронная плата выявляет аномальные значения частоты в 
сети электропитания. Котел не включается (1).

80
Блокировка из-за 
проблем с приводом 
газового клапана 

Появляется при обрыве провода электропитания газового 
клапана. Нажать кнопку Reset (1).

85 Блокировка из-за 
нарушения дожига

Вероятность нарушений в работе газового клапана, электрода 
или электронной платы. Нажать кнопку Reset (1).

98

Блокировка вследствие 
превышения 
максимального числа 
ошибок

Достигнуто максимальное число ошибок. Нажать кнопку Reset (1).

(1) При невозможности устранить блокировку или неисправность, следует обращаться в специализированную компанию (например, в 
Сервисную службу фирмы Immergas).

Код 
ошибки

Выявленная 
неисправность Причина Состояние котла/устранение 

неисправности

20 Блокировка при 
паразитном пламени

Это происходит в случае утечки в цепи контроля пламени или 
при неисправности цепи Нажать кнопку Reset (1). 

24
Неисправность 
кнопки на панели 
управления

Плата выявляет неисправность в работе кнопочной панели.
При восстановлении нормальных 
условий котел включается без 
необходимости в перезапуске (1).

27 Недостаточная 
циркуляция

Возникает при перегреве котла вследствие недостаточной 
циркуляции воды в первичном контуре; причинами могут 
быть следующие:
- слабая циркуляция в системе; проверьте, чтобы линия 
отопления не оказалась перекрытой, и чтобы система была 
полностью свободна от воздуха (деаэрация);
- заблокирован циркуляционный насос; необходимо принять 
меры для его разблокирования.

При восстановлении нормальных 
условий котел включается без 
необходимости в перезапуске (1).

31

Потеря связи 
с системой 
дистанционного 
управления

Возникает в случае несовместимости связи с системой 
дистанционного управления; или при потере связи между 
котлом и системой дистанционного управления.

Отключить и вновь подать 
напряжение на котел. Если после 
повторного запуска не была 
обнаружена связь с устройством 
дистанционного управления, 
котел переходит на локальный 
режим работы, используя системы 
управления, установленные на 
панели управления. В этом случае 
невозможно активировать функцию 
«Отопление» (1).

37 Низкое напряжение 
электропитания

Проявляется в случае, когда напряжение в сети ниже 
допустимых пределов правильной работы котла.

При восстановлении нормальных 
условий котел включается без 
необходимости в перезапуске (1).

38 Потеря сигнала 
наличия пламени

Проявляется, когда после правильного включения котла 
неожиданно гаснет пламя в горелке; выполняется повторная 
попытка включения, и при восстановлении нормальных 
условий котел включается без необходимости в его 
перезапуске.
Примечание: при попытке включения возрастает 
минимальная тепловая мощность котла максимум для 
двух последовательных включений; возврат к условиям 
минимальной тепловой мощности, в соответствии с 
калибровкой газового клапана, происходит после установки 
функции «ПЕРИОДИЧЕСКОЙ САМОПРОВЕРКИ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТЫ» или просто при отключении 
электрического питания от котла.

(1).

43

Блокировка из-за 
постоянной потери 
сигнала наличия 
пламени

Происходит, если в течение установленного периода времени 
несколько раз подряд появляется сообщение об ошибке 
«Потеря сигнала наличия пламени» (38).

Нажать кнопку Reset (1).

44
Блокировка из-за 
частого открытия 
газового клапана

Происходит, когда газовый клапан остается открытым дольше, 
чем предусмотрено для нормальной работы, при этом котел не 
включается

Нажать кнопку Reset (1).

59
Нарушение 
частоты в сети 
электропитания

Электронная плата выявляет аномальные значения частоты в 
сети электропитания. Котел не включается (1).

80
Блокировка из-за 
проблем с приводом 
газового клапана 

Появляется при обрыве провода электропитания газового 
клапана. Нажать кнопку Reset (1).

85 Блокировка из-за 
нарушения дожига

Вероятность нарушений в работе газового клапана, электрода 
или электронной платы. Нажать кнопку Reset (1).

98

Блокировка вследствие 
превышения 
максимального числа 
ошибок

Достигнуто максимальное число ошибок. Нажать кнопку Reset (1).

(1) При невозможности устранить блокировку или неисправность, следует обращаться в специализированную компанию (например, в 
Сервисную службу фирмы Immergas).
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Codul 
erorii Defect semnalat Cauză Starea centralei/Soluție

27 Circulație insuficientă

Apare în cazul în care centrala se încălzește excesiv datorită circu-
lației reduse a apei în circuitul primar; cauzele pot fi: 

- circulație redusă în instalație; verificați să nu existe 
robinete de izolare închise pe circuitul de încălzire și să nu existe aer 

în instalație (dezaerată);
- pompă de circulație blocată; este necesară deblocarea 

pompei de circulație.

În caz de restabilire a condițiilor norma-
le, centrala pornește fără a fi nevoie să o 

resetați (1).

31

Pierdere de 
comunicare cu 

comanda de la dis-
tanţă

Apare în cazul conectării unui dispozitiv de comandă de la distanță 
necompatibil sau în cazul întreruperii comunicării dintre centrală și 

dispozitivul de comandă de la distanță.

Întrerupeți și realimentați centrala cu ten-
siune. Dacă la repornire nu este detectată 

prezenţa dispozitivului de comandă de 
la distanţă, centrala trece în mod de fun-
cţionare local şi pot fi utilizate comenzile 

aflate pe panoul de comandă. În acest 
caz nu este posibilă activarea funcției 

„Încălzire” (1). 

37 Valoare redusă a ten-
siunii de alimentare

Apare în cazul în care tensiunea de alimentare este inferioară 
limitelor admise pentru funcționarea corectă a centralei. 

În caz de restabilire a condițiilor norma-
le, centrala pornește fără a fi nevoie să o 

resetați (1).

38 Pierderea semnalului 
de flacără

Apare în cazul în care centrala este pornită corect și are loc 
stingerea neașteptată a flăcării arzătorului; este realizată o nouă 
tentativă de aprindere și, în caz de restabilire a condițiilor nor-

male de funcționare, nu este necesară resetarea centralei.
N.B.: în timpul tentativei de aprindere puterea centralei a 

crescut consecutiv timp de maxim două aprinderi consecutive; 
revenirea la condițiile de putere minimă, conform calibrării 

vanei de gaz se obține după executarea funcției ”AUTOVERIFI-
CARE PERIODICĂ PLACĂ ELECTRONICĂ” sau prin întreru-

perea alimentării cu energie electrică a centralei.

(1).

43
Blocare din cauza 

pierderii semnalului 
de flacără

Apare dacă se prezintă de mai multe ori consecutiv, în intervalul de 
timp prestabilit, eroarea "Pierderea semnalului de flacără (38)". Apăsaţi tasta Reset.

44

Blocare din cauza 
depășirii numărului 

de deschideri la inter-
vale apropiate de timp 

a vanei de gaz

Apare în cazul în care vana de gaz rămâne deschisă pentru un 
interval de timp mai mare decât cel prevăzut pentru funcționarea 

normală fără ca centrala să pornească. 
Apăsați tasta Reset (1).

59 Anomalie frecvență 
rețea de alimentare

Placa electronică a detectat o frecvență anormală a rețelei de ali-
mentare cu energie electrică. Centrala nu pornește (1).

80
Blocare din cauza unei 
probleme a driver-ului 

vanei de gaz

- Apare loc în cazul funcționării defectuoase a plăcii 
electronice care controlează vana. Apăsați tasta Reset (1).

85
Blocare datorată unei 
probleme post-com-

bustie
Problemă la vana de gaz, electrod sau placa electronică. Apăsați tasta Reset (1).

98 Blocare nr. maxim de 
erori A fost atins numărul maxim de erori. Apăsați tasta Reset (1).

(1) Dacă blocarea sau anomalia persistă, apelați la serviciile unei societăți autorizate (de exemplu Serviciul Autorizat de Asistență Tehnică)
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d'Erreur Anomalie signalée Cause État chaudière/Solution

24 Anomalie boîtier de 
commande La carte relève une anomalie sur le tableau de commande.

En cas de rétablissement des conditions 
normales, la chaudière repart sans avoir 
besoin d'être réinitialisée (1).

27 Circulation 
insuffisante

Se produit s'il y a une surchauffe de la chaudière due à une mauvaise 
circulation d'eau dans le circuit primaire ; les causes peuvent être : 

- une mauvaise circulation de l'installation ; vérifier qu'il n'y ait pas 
d'interception fermée sur le circuit de chauffage et que l'installation 
soit parfaitement dégagée de l'air (purgé) ;

- circulateur bloqué ; il faut le débloquer.

En cas de rétablissement des conditions nor-
males, la chaudière repart sans avoir besoin 
d'être réinitialisée (1).

31

Perte de 
communication 
avec la commande à 
distance

Ceci a lieu en cas de branchement à un contrôle à distance non com-
patible, ou bien en cas de l'interruption de la communication entre la 
chaudière et la commande à distance.

Couper et remettre le courant à la chaudière. 
Si au rallumage la Commande à Distance 
n'est pas détectée, la chaudière passe en 
mode de fonctionnement en local, donc 
en utilisant les commandes présentes 
sur le panneau de commandes. Dans ce 
cas, il est impossible d'activer la fonction 
« Chauffage » (1). 

37 Basse tension  
d'alimentation

Se produit si la tension d'alimentation est inférieure aux limites 
autorisées pour le fonctionnement correct de la chaudière. 

En cas de rétablissement des conditions nor-
males, la chaudière repart sans avoir besoin 
d'être réinitialisée (1).

38 Perte signal de 
flamme

Se produit si la chaudière est allumée correctement et que la flamme 
du brûleur s'éteint subitement ; une nouvelle tentative d'allumage 
est effectuée et si les conditions normales sont rétablies, la chaudière 
n'a pas besoin d'être réinitialisée.
N.B. : lors de l'essai d'allumage, la puissance thermique minimum 
de la chaudière est augmentée pour un maximum de deux allumages 
consécutifs  ; le retour aux conditions de puissance thermique 
minimum, comme l'étalonnage de la vanne du gaz, s'obtient après 
la fonction «  VÉRIFICATION AUTOMATIQUE PÉRIODIQUE 
CARTE ÉLECTRONIQUE » ou en enlevant simplement l'alimen-
tation électrique à la chaudière.

(1).

43 Blocage pour perte du 
signal de la flamme

Se produit lorsque l'erreur « Pertes de signal de la flamme (38) » se 
produit plusieurs fois de suite dans l'arc de temps fixé.

Appuyer sur le bouton Reset (Réinitiali-
sation).

44

Blocage pour dépas-
sement maximum des 
ouvertures rappro-
chées de la vanne du 
gaz

Il se vérifie si la soupape de gaz reste ouverte pour une durée supé-
rieure à celle prévue pour son fonctionnement normal sans
que la chaudière s'allume. 

Appuyer sur le bouton Reset (Réinitialisa-
tion) (1).

59 Anomalie fréquence 
réseau d'alimentation

La carte relève une fréquence anormale sur l'alimentation du réseau 
électrique. La chaudière ne part pas (1).

80 Blocage problème 
driver vanne du gaz

- Ceci a lieu en cas de dysfonctionnement de la carte électronique qui 
contrôle la soupape.

Appuyer sur le bouton Reset (Réinitialisa-
tion) (1).

85 Bl o c a g e  prob l è m e 
post-combustion Problème potentiel vanne du gaz, électrode ou carte électronique. Appuyer sur le bouton Reset (Réinitialisa-

tion) (1).

98 Blocage Nb maximum 
d'erreurs Le nombre maximum d'erreurs est atteint. Appuyer sur le bouton Reset (Réinitialisa-

tion) (1).
(1) Si le blocage ou l'anomalie persiste, il faut contacter une entreprise habilitée (par exemple, le service d'Assistance Technique Agréé)
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27 Insufficient circu-
lation

This occurs if there is overheating in the boiler due to insufficient 
water circulating in the primary circuit; the causes can be: 
- low system circulation; check that no shut-off devices 
are closed on the heating circuit and that the system is free of air 
(deaerated);
- circulating pump blocked; free the circulating pump.

If normal conditions are restored the boiler 
restarts without having to be reset (1).

31
Loss of 
remote control 
communication.

This occurs if an incompatible remote control is connected, or if 
communication between the boiler and the remote control is lost.

Disconnect and reconnect the power to the 
boiler. If the Remote Control is still not 
detected on re-starting, the boiler will 
switch to local operating mode, i.e. using 
the controls on the control panel. In this 
case the "Central Heating" (1) function 
cannot be activated. 

37 Low power supply 
voltage

This occurs when the power supply voltage is lower than the 
allowed limits for the correct boiler operation. 

If normal conditions are restored the boiler 
restarts without having to be reset (1).

38 Loss of flame signal

This occurs when the boiler is ignited correctly and the burner 
flame switches off unexpectedly; a new attempt at ignition is perfor-
med and if normal conditions are restored, the boiler does not have 
to be reset.
Note: when attempting ignition, the minimum heat output of 
the boiler increased to a maximum of two consecutive ignitions; 
the minimum heat output conditions are reached once again, 
as per gas valve calibration, following the "P.C.B. PERIODIC 
AUTO-VERIFICATION" function or simply disconnecting the 
power supply to the boiler.

(1).

43 Block due to loss of 
flame signal

This occurs if the ''Flame signal loss (38)'' error occurs many times 
in a row within a preset period. Press the Reset button (1).

44

Block for exceeding 
the maximum ope-
nings close to the gas 
valve

This occurs if the gas valve remains open for longer than required 
for normal operation, without
the boiler switching on. 

Press the Reset button (1).

59 Supply voltage frequ-
ency anomaly The board detects a main supply voltage frequency anomaly. The boiler does not start (1).

80 Block - gas valve 
driver issue

- This occurs in the event of malfunctions of the P.C.B. 
that controls the valve. Press the Reset button (1).

85 Afterburner problem 
block Potential gas valve, electrode or P.C.B. problem. Press the Reset button (1).

98 Block - maximum no. 
of errors The maximum number of errors has been reached. Press the Reset button (1).

(1) If the shutdown or fault persists, contact an authorised company (e.g. Authorised Technical After-Sales Service).
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اشعال الغالية. قبل بدء التشغيل البد من التأكد من أن الشبكة 
مملوءة بالفعل بالمياه وذلك بمراقبة مؤشر مقياس الضغط )7( 

الذي يجب أن يشير إلى قيمة ضغط بين 1 ÷ 1.2 بار.
-  افتح صنبور الغاز الموجود في الغالية.

-  اضغط على الزر )2( واضبط الغالية على وضع الصيف )
.) ( أو الشتاء )

كان  طالما   )2( الزر  على  الضغط  يجب  هامة:  مالحظة   
( أو الصيف ) ضروريا للتحويل إلى وظيفة االستعداد)

.) ( أو الشتاء )
تنبيه: بعد كل خطوة يجب أن تحرير الزر النابض لالنتقال   

إلى الوظيفة التالية.
( يتم تعديل درجة  بعد اختيار التشغيل على وضع الصيف )

حرارة المياه الصحية بواسطة األزرار )4-3(.

(، يتم ضبط درجة  عند اختيار التشغيل في فصل الشتاء )
حرارة مياه النظام باستخدام األزرار )5-6(، بينما يتم استخدام 
األزرار )3-4( دائًما لضبط درجة حرارة المياه، يؤدي الضغط 
إلى   )-( على  والضغط  الحرارة  درجة  زيادة  إلى   )+( على 

خفض درجة الحرارة.

تبدأ الغالية منذ هذه اللحظة في العمل بشكل تلقائي. في حالة عدم 
وجود رغبة في التسخين )سواء للتدفئة أو إلنتاج المياه الساخنة 
الصحية(، تتحول الغالية إلى وضعية “االنتظار” وهي وضعية 
مساوية لوضعية الغالية عندما تعمل دون وجود شعلة تسخين. 
في كل مرة تضيء فيها شعلة المدفأة، يظهر رمز وجود اللهب 

المطابق لها )15( على الشاشة.

إبالغ األخطاء واألعطال.   4.2
في حالة وجود خلل، يظهر الحرف " E" على الشاشة كبديل 

لرمز الخطأ المقابل. رموز الخطأ مدرجة في الجدول التالي.

رمز 
حالة الغالية/الحلالسببالخلل المشار إليهالخطأ

توقف يسبب عدم االشتعال01
ال تعمل الغالية في حالة طلب تدفئة المكان أو إنتاج الماء الساخن الصحي في 

الوقت المحدد. عند اإلشعال األول وبعد عدم عمل الجهاز لفترة طويلة قد يصبح من 
الضروري التدخل إلزالة حالة توقف عملية اإلشعال.

اضغط زر إعادة الضبط )1(.

قفل ثرموستات األمان )فرط 02
السخونة(

أثناء نظام التشغيل العادي في حالة الخلل والتحقق من حدوث سخونة داخلية زائدة، يتم 
اضغط زر إعادة الضبط )1(.إيقاف الغالية. 

اضبط معلمة P14 طبقا لنوع الغالية المستخدمة. اضغط خطأ تعيين معلمة P14 )فقرة  3.7(. عطل ثرموستات األدخنة03
زر إعادة الضبط )1( إذا لزم األمر. 

خلل في مسبار الدفع أو 05
ال تبدأ الغالية بالعمل )1(.تكشف البطاقة عن وجود خلل في مسبار الضخ NTC.التدفق

إيقاف خلل في مسبار الماء الساخن06 أيًضا  يتم  الحالة  في هذه   .NTC الساخنة  المياه  البطاقة خلل على مسبار  تظهر 
خاصية منع التجمد

تواصل الغالية إنتاج المياه الساخنة الصحية ولكن دون 
أداء أمثل )1(.

ال يتم اكتشاف وجود ضغط ماء داخل دائرة التدفئة كافي لضمان تحقيق التشغيل الصحيح نقص في ضغط الشبكة10
للغالية.

تحقق باستخدام مقياس الضغط للغالية أن ضغط النظام 
يتراوح بين 1 ÷ 1.2 بار وقم باستعادة الضغط الصحيح 

في النهاية.

يحدث في حالة عطب بريسوستات األدخنة  أو المروحة.خلل في بريسوستات األدخنة11
في حالة استعادة األوضاع الطبيعية التي تعمل فيها 
الغالية فإنها تستأنف عملها دون الحاجة إلى إعادة 

ضبطها من جديد )1(.

يحدث في حالة التسرب في دائرة الكشف أو في حالة حدوث خلل في وحدة التحكم غلق الشعلة الغريبة20   -
اضغط زر إعادة الضبط )1(.في اللهب.

تكشف البطاقة خلل على لوحة األزرار.خطأ في لوحة أزرار التحكم24
في حالة استعادة األوضاع الطبيعية التي تعمل فيها 
الغالية فإنها تستأنف عملها دون الحاجة إلى إعادة 

ضبطها من جديد )1(.

نقص في معدل التدوير27

تحدث في حالة وجود تسخين زائد عن الالزم للغالية ناتج عن نقص في معدل تدوير المياه 
داخل الدائرة األولية؛ يمكن أن يرجع ذلك إلى األسباب اآلتية: 

نقص في معدل تدوير المياه داخل الشبكة؛ تأكد من عدم وجود عوامل تعترض مسار    -
سريان دائرة التدفئة المغلقة ومن أن الشبكة خالية تماماً من وجود الهواء داخلها )خالية 

من الهواء(؛
-  انسداد في مضخة التدوير؛ هنا يلزم محاولة التخلص من هذا االنسداد في مضخة 

التدوير.

في حالة استعادة األوضاع الطبيعية التي تعمل فيها الغالية 
فإنها تستأنف عملها دون الحاجة إلى إعادة ضبطها من 

جديد )1(.

31
 فقدان

  االتصال
 بالريموت كونترول 

يحدث في حالة وجود اتصال بوحدة تحكم عن ُبعد غير متوافقة، أو في حالة انقطاع االتصال 
بين الغالية وجهاز التحكم عن ُبعد.

 قم بقطع التيار الكهربائي عن الغالية ثم إعادته. في حال 
إعادة  عند  بعد  عن  التحكم  وحدة  عن  الكشف  يتم  لم 
المحلي  التشغيل  لنمط  تنتقل  الغاّلية  فإن  الغالية  تشغيل 
الموجودة  التشغيلية  األوامر  مفاتيح  باستخدام  وذلك 
على لوحة التحكم. ال يمكن في هذه الحالة تفعيل وظيفة 

 .)1( "التدفئة" 
)1( إذا تكرر أو استمر حدوث التوقف أو الخلل الوظيفي في الغالية، يصبح من الضروري طلب يد المساعدة من قبل شركة مؤهلة )مثل مركز خدمة العمالء وتقديم الدعم الفني المعتمد(.
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رمز 
حالة الغالية/الحلالسببالخلل المشار إليهالخطأ

لعمل جهد تيار التغذية منخفض37 بها  المسموح  الحدود  من  أقل  التغذية  تيار  جهد  أن  حالة  في  الخلل  هذا  يحدث 
الصحيح.  بالشكل  الغالية 

في حالة استعادة األوضاع الطبيعية التي تعمل فيها الغالية 
فإنها تستأنف عملها دون الحاجة إلى إعادة ضبطها من 

جديد )1(.

فقدان إشارة الشعلة38

يحدث هذا الخلل في حالة أنه تم تشغيل الغالية بشكل صحيح وبالرغم من ذلك انطفأت 
شعلة الموقد بشكل غير متوقع؛ هنا يتم القيام بمحاولة أخرى إلعادة اإلشعال وفي حالة 
الحاجة  دون  عملها  تستأنف  فإنها  الغالية  فيها  تعمل  التي  الطبيعية  األوضاع  استعادة 

إلى إعادة ضبطها من جديد.
مالحظة هامة: أثناء محاولة اإلشعال، يزيد الحد األدنى من الطاقة الحرارية للغالية 
الطاقة  ظروف  من  األدنى  الحد  إلى  العودة  تتم  متتاليتين؛  بدايتين  عن  تزيد  ال  لما 
الحرارية، وفقاً لمعايرة صمام الغاز، ويحدث هذا بعد وظيفة "االختبار الذاتي الدوري 
للبطاقة اإللكترونية" أو ببساطة عن طريق إزالة مصدر الطاقة الكهربائية من الغالية.

.)1(

توقف نتيجة لفقد مستمر 43
لعالمة الشعلة

يحدث إذا حدث الخطأ "فقدان إشارة اللهب )38(" لعدة مرات متتالية في غضون 
اضغط زر إعادة الضبط.اإلطار الزمني المحدد مسبقا.

44
إيقاف لتجاوز الحد ألقصى 
لمرات فتح متقاربة لصمام 

الغاز

تحدث هذه العملية في حالة أن صمام الغاز ظل مفتوحاً لوقت أطول من الوقت المحدد 
له في حالة التشغيل العادي دون
أن توَقد الغالية وتبدأ في العمل. 

اضغط زر إعادة الضبط )1(.

عطل في تردد شبكة إمداد 59
ال تبدأ الغالية بالعمل )1(.البطاقة تكتشف ترددا غير طبيعي في شبكة إمداد الطاقة.الطاقة

إيقاف لمشكلة في درايفر 80
يحدث في حالة حدوث عطل في اللوحة اإللكترونية التي تتحكم في الصمام.صمام الغاز اضغط زر إعادة الضبط )1(.-  

بعد 85 مشكلة  بسبب  ف  يقا إ
اضغط زر إعادة الضبط )1(.احتمال مشكلة في صمام الغاز، األقطاب الكهربائية أو اللوحة اإللكترونية.االحتراق

لعدد 98 ا لى  إ للوصول  يقاف  إ
اضغط زر إعادة الضبط )1(.تم الوصول إلى الحد األقصى لعدد األخطاء.األقصى لألخطاء

)1( إذا تكرر أو استمر حدوث التوقف أو الخلل الوظيفي في الغالية، يصبح من الضروري طلب يد المساعدة من قبل شركة مؤهلة )مثل مركز خدمة العمالء وتقديم الدعم الفني المعتمد(.
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2.13 ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.
Котел оснащений антифризною функцією, 
яка вводить в дію насос і пальник, коли 
температура води, що міститься всередині 
котла, падає нижче 4°C (захист серії до 
температури мін. -5°C) і вимикає у разі, 
якщо перевищує 42°С. Функція захисту від 
замерзання працюватиме, якщо компоненти 
приладу не матимуть несправностей, прилад 
не буде блокуватися, і буде живитися від 
електромережі. Щоб уникнути необхідності 
утримування пристрою в робочому стані на 
випадок довготривалої відсутності, необхідно 
повністю випорожнити систему або додати 
до води системи опалення субстанції 
проти замерзання. В обох випадках слід 
випорожнити систему виробництва гарячої 
води для домашніх потреб. У разі, якщо 
котел часто спорожнюється, необхідно, щоб 
наповнення здійснювалось з відповідним 
очищенням води для видалення жорсткості, 
яка може призвести до нашаровування 
вапняку.
Вся інформація щодо захист у проти 
замерзання наведена в Парагр. 1.3.  З метою 
гарантування цілісності агрегату і систем 
опалення-водопостачання на ділянках, 
де температура опускається нижче нуля, 
радимо захистити систему опалення шляхом 
додавання антифризу та встановлення у котлі 
комплекту проти замерзання Immergas. У 
випадку тривалого простою (другий дім), 
також рекомендується:
- вимкнути електричне живлення;
- випорожнити систему ГВП котла за 

допомогою передбачених зливних клапанів 
(Мал. 1-27) і внутрішньої мережі розподілу 
сантехнічної води.

2.14 ОЧИЩЕННЯ КОРПУСУ.
Для миття обшивки котла використовувати 
м'яку вологу тканину та нейтральні мийні 
засоби. Не використовуйте абразивні засоби 
для чистки або порошки.

2.15 ОСТАТОЧНЕ ВИМКНЕННЯ.
Якщо ви вирішили остаточно вивести з 
експлуатації котел, це має виконати компанія, 
яка має на це відповідний дозвіл, яка, 
зокрема, перевірить від'єднання живлення, 
води і палива.

2.10 ВИМИКАННЯ КОТЛА.
Натисну ти кнопку (2 Мал. 2-1) ( )  
поки на дисплеї не з'явиться символ  
( ).

Примітка: у цих умовах котел все ще 
знаходиться під напругою.

Вимкнути зовнішній електричний вимикач 
котла і закрити газовий кран на вході в 
пристрій. Не залишати котел підключеним без 
необхідності, коли він не використовується 
протягом тривалого часу.

2.11 ВІДНОВЛЕННЯ ТИСКУ В 
СИСТЕМІ ОПАЛЕННЯ.

Періодично перевіряйте тиск води в системі. 
Манометр котла має показувати значення від 
1 до 1,2 бар.
Якщо тиск менше 1 бар (при холодній 
системі) необхідно відновити рівень за 
допомогою крану заповнення, що 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 такому випадку слід спустити воду через 
один з клапанів-сифонів для повітря, щоб 
знизити тиск до 1 бару, або викликати 
техніків з уповноваженої Служби технічного 
обслуговування.

Якщо часто виникають втрати тиску, 
зверніться за допомогою до кваліфікованої 
компанії, оскільки обов’язково слід усунути 
втрати води в системі.

2.12 СПОРОЖНЕННЯ СИСТЕМИ.
Для випорожнення системи скористатися 
відповідним краном випорожнення (Мал. 
2-2).
При цьому кран для заповнення має бути 
закритим.

Умовні позначення:
 1 - Клапан заповнення
 2 - Кран зливу

2.8 ІНФОРМАЦІЙНЕ МЕНЮ.
Шляхом одночасного натискання кнопок 
(3) і (4) протягом 5 секунд активується 
" Інф ормаційне  меню" ,  що дозв оляє 
відображати деякі параметри роботи котла.

Для пересування між параметрами, слід 
натискати кнопки (3) і (4). Щоб вийти з меню, 
необхідно знову одночасно натиснути кнопки 
(3) і (4) на 5 секунд або зачекати 5 хвилин.

Перелік параметрів

Інд. 
Параметр Опис

d1 Відображає сигнал полум'я

d2

Відображує миттєву 
температуру системи 
подачі опалення на виході з 
первинного теплообмінника 
(датчик подачі)

d3

Відображує миттєву 
температуру на виході з 
теплообмінника гарячої 
побутової води

d4 Не використовується

d5 Відображає миттєву робочу 
потужність (значення у %).

d6

Відображає актуальну 
температуру подачі до 
системи опалення (в разі 
наявності пристою ДК)

d7
Відображає актуальну 
температуру ГВП (в разі 
наявності пристою ДК)

E1 - E8
Відображає журнал 
несправностей, де Е1 є 
останньою.

2.9 ОБНУЛІННЯ ЖУРНАЛУ 
НЕСПРАВНОСТЕЙ.

У інформаційному меню натиснути кнопку 
"Reset" на час > 2 секунди і < 4,5 секунди. На 
дисплеї з'явиться напис “E-”.
Якщо у цьому часовому проміжку кнопка 
відпускається, то відбувається обнуління 
журналу несправностей.
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Вид знизу.

2.13 ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.
Котел оснащений антифризною функцією, 
яка вводить в дію насос і пальник, коли 
температура води, що міститься всередині 
котла, падає нижче 4°C (захист серії до 
температури мін. -5°C) і вимикає у разі, 
якщо перевищує 42°С. Функція захисту від 
замерзання працюватиме, якщо компоненти 
приладу не матимуть несправностей, прилад 
не буде блокуватися, і буде живитися від 
електромережі. Щоб уникнути необхідності 
утримування пристрою в робочому стані на 
випадок довготривалої відсутності, необхідно 
повністю випорожнити систему або додати 
до води системи опалення субстанції 
проти замерзання. В обох випадках слід 
випорожнити систему виробництва гарячої 
води для домашніх потреб. У разі, якщо 
котел часто спорожнюється, необхідно, щоб 
наповнення здійснювалось з відповідним 
очищенням води для видалення жорсткості, 
яка може призвести до нашаровування 
вапняку.
Вся інформація щодо захист у проти 
замерзання наведена в Парагр. 1.3.  З метою 
гарантування цілісності агрегату і систем 
опалення-водопостачання на ділянках, 
де температура опускається нижче нуля, 
радимо захистити систему опалення шляхом 
додавання антифризу та встановлення у котлі 
комплекту проти замерзання Immergas. У 
випадку тривалого простою (другий дім), 
також рекомендується:
- вимкнути електричне живлення;
- випорожнити систему ГВП котла за 

допомогою передбачених зливних клапанів 
(Мал. 1-27) і внутрішньої мережі розподілу 
сантехнічної води.

2.14 ОЧИЩЕННЯ КОРПУСУ.
Для миття обшивки котла використовувати 
м'яку вологу тканину та нейтральні мийні 
засоби. Не використовуйте абразивні засоби 
для чистки або порошки.

2.15 ОСТАТОЧНЕ ВИМКНЕННЯ.
Якщо ви вирішили остаточно вивести з 
експлуатації котел, це має виконати компанія, 
яка має на це відповідний дозвіл, яка, 
зокрема, перевірить від'єднання живлення, 
води і палива.

2.10 ВИМИКАННЯ КОТЛА.
Натисну ти кнопку (2 Мал. 2-1) ( )  
поки на дисплеї не з'явиться символ  
( ).

Примітка: у цих умовах котел все ще 
знаходиться під напругою.

Вимкнути зовнішній електричний вимикач 
котла і закрити газовий кран на вході в 
пристрій. Не залишати котел підключеним без 
необхідності, коли він не використовується 
протягом тривалого часу.

2.11 ВІДНОВЛЕННЯ ТИСКУ В 
СИСТЕМІ ОПАЛЕННЯ.

Періодично перевіряйте тиск води в системі. 
Манометр котла має показувати значення від 
1 до 1,2 бар.
Якщо тиск менше 1 бар (при холодній 
системі) необхідно відновити рівень за 
допомогою крану заповнення, що 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 такому випадку слід спустити воду через 
один з клапанів-сифонів для повітря, щоб 
знизити тиск до 1 бару, або викликати 
техніків з уповноваженої Служби технічного 
обслуговування.

Якщо часто виникають втрати тиску, 
зверніться за допомогою до кваліфікованої 
компанії, оскільки обов’язково слід усунути 
втрати води в системі.

2.12 СПОРОЖНЕННЯ СИСТЕМИ.
Для випорожнення системи скористатися 
відповідним краном випорожнення (Мал. 
2-2).
При цьому кран для заповнення має бути 
закритим.

Умовні позначення:
 1 - Клапан заповнення
 2 - Кран зливу

2.8 ІНФОРМАЦІЙНЕ МЕНЮ.
Шляхом одночасного натискання кнопок 
(3) і (4) протягом 5 секунд активується 
" Інф ормаційне  меню" ,  що дозв оляє 
відображати деякі параметри роботи котла.

Для пересування між параметрами, слід 
натискати кнопки (3) і (4). Щоб вийти з меню, 
необхідно знову одночасно натиснути кнопки 
(3) і (4) на 5 секунд або зачекати 5 хвилин.

Перелік параметрів

Інд. 
Параметр Опис

d1 Відображає сигнал полум'я

d2

Відображує миттєву 
температуру системи 
подачі опалення на виході з 
первинного теплообмінника 
(датчик подачі)

d3

Відображує миттєву 
температуру на виході з 
теплообмінника гарячої 
побутової води

d4 Не використовується

d5 Відображає миттєву робочу 
потужність (значення у %).

d6

Відображає актуальну 
температуру подачі до 
системи опалення (в разі 
наявності пристою ДК)

d7
Відображає актуальну 
температуру ГВП (в разі 
наявності пристою ДК)

E1 - E8
Відображає журнал 
несправностей, де Е1 є 
останньою.

2.9 ОБНУЛІННЯ ЖУРНАЛУ 
НЕСПРАВНОСТЕЙ.

У інформаційному меню натиснути кнопку 
"Reset" на час > 2 секунди і < 4,5 секунди. На 
дисплеї з'явиться напис “E-”.
Якщо у цьому часовому проміжку кнопка 
відпускається, то відбувається обнуління 
журналу несправностей.
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2.5 MENI SA INFORMACIJAMA.
Kada pritisnete i držite istovremeno pritisnutim 
5 sekundi dugmad (3) i (4) aktivira se "Meni sa 
informacijama" unutar koga su prikazani poje-
dini funkcionalni parametri kotla.

Da biste prelazili po raznim parametrima priti-
snite dugmad (3) i (4). Da biste izašli iz menija 
ponovo istovremeno pritisnite dugmad (3) i (4) 
5 sekunda ili sačekajte 5 minuta.

Spisak parametara

Id 
Parametar Opis

d1 Prikazuje signal plamena

d2

Prikazuje trenutnu izlaznu 
temperaturu vode za grejanje na 
izlazu iz primarnog izmenjivača 
(polazna sonda)

d3
Prikazuje trenutnu tempera-
turu na izlazu iz sanitarnog 
izmenjivača

d4 Ne koristi se

d5 Prikazuje trenutnu snagu rada 
(vrednost izražena u %).

d6

Prikazuje podešenu vrednost 
parametara grejanja (ako je 
prisutan digitalni daljinski 
upravljač)

d7

Prikazuje podešenu vrednost 
parametara sanitarne vode (ako 
je prisutan digitalni daljinski 
upravljač)

E1 - E8 Prikazuje istorijski pregled ano-
malija u kojem je E1 najnovija

2.6 RESETOVANJE ISTORIJSKOG 
PREGLEDA ANOMALIJA. 

Iz menija sa informacijama pritisnite taster za 
Reset u vremenu od > 2 sekunde i < 4,5 sekunde. 
Na displeju se prikazuje natpis “E-”.
Samo u ovom vremenskom intervalu ako se 
otpusti dugme, dolazi do poništenja istorijskog 
pregleda anomalija.

Objašnjenja:
 1 - Slavina za punjenje
 2 - Slavina za pražnjenje

2.7 ISKLJUČENJE KOTLA. 
Pritisnite dugme (2 Sl. 2-1) ( ) sve dok se na 
displeju ne pojavi simbol ( ).

NAPOMENA: u ovakvom stanju se kotao mora 
smatrati još uvek pod naponom.

Iskopčajte višepolarni spoljašnji prekidač kotla 
i zatvorite slavinu za gas na početnom delu 
uređaja. Ne ostavljajte nepotrebno uključenim 
kotao kada se neće koristiti u dužem periodu.

2.8 VRAĆANJE U PRETHODNO STANJE 
PRITISKA UREĐAJA ZA GREJANJE.

Periodično kontrolišite pritisak vode u uređaju. 
Kazaljka na manometru kotla mora pokazivati 
vrednost između 1 i 1,2 bara.
Ako je pritisak niži od 1 bara ( kada je uređaj hla-
dan) morate se pobrinuti za vraćanje u prethodno 
stanje uz pomoć slavine za punjenje koja se nalazi 
u donjem delu kotla (Sl. 2-2).

NAPOMENA: zatvorite slavinu za punjenje 
nakon operacije.
Ako pritisak dođe do vrednosti od 3 bara postoji 
rizik od intervencije sigurnosnog ventila.
U tom slučaju izlijte vodu kroz ventil za odušku 
vazduha iz radijatora sve dok se pritisak ne vrati 
na 1 bar ili zatražite intervenciju osposobljenog 
preduzeća.

Ako bude često dolazilo do pada pritiska,zatražite 
intervenciju osposobljenog preduzeća na način 
da se eliminišu eventualni gubici iz uređaja.

2.9 PRAŽNJENJE UREĐAJA.
Da bi se obavila operacija pražnjenja kotla, ot-
vorite prikladnu slavinu za pražnjenje (Sl. 2-2).
Pre nego što obavite ovu operaciju, uverite se da 
je slavina za punjenje zatvorena.

2.10 ZAŠTITA OD ZAMRZAVANJA.
Kotao je serijski opremljen funkcijom protiv 
smrzavanja koja stavlja u pogon pumpu i gorio-
nik svaki put kada se temperatura vode sadržane 
u kotlu spusti ispod 4°C (serijska zaštita sve do 
min. temperature od -5°C) a zaustavlja se nakon 

što se pređu 42°C. Funkcija protiv zamrzavanja 
se garantuje ako čitav uređaj savršeno radi, ako 
nije u stanju “blokade” i ako se električno napaja. 
Da se uređaj ne bi nepotrebno održavao aktivnim 
u slučaju dužeg nekorišćenja, morate u potpu-
nosti isprazniti uređaj ili dodati u vodu uređaja 
za grejanje sredstva protiv smrzavanja. U oba 
slučaja se sanitarni krug kotla mora isprazniti. 
Ako se uređaj često ispražnjava, morate obavezno 
obaviti punjenje vodom koja se prikladno tretira 
da bi se eliminisala tvrdoća radi koje dolazi do 
stvaranja kamenca.
Sve informacije koje se odnose na zaštitu od 
smrzavanja se navode u Pogl. 1.3. Da bi se ga-
rantovala celovitost uređaja i termosanitarnog 
uređaja u zonama u kojima se temperatura spušta 
ispod nule, savetujemo vam da zaštitite uređaj 
sredstvom protiv smrzavanja i instalirajte na 
kotlu Komplet protiv smrzavanja firme Immergas. 
U slučaju duže neaktivnosti (vikendica), pored 
ostalog savetujemo da:
- iskopčate napajanje strujom;
- ispraznite sanitarni krug kotla uz pomoć 

predviđenih ventila za pražnjenje (Sl. 1-27) 
i unutrašnje mreže za distribuciju sanitarne 
vode.

2.11 ČIŠĆENJE KUĆIŠTA.
Za čišćenje kućišta kotla koristite vlažne krpe 
i neutralni sapun. Ne koristite abrazivne 
deterdžente ili one u prahu.

2.12 DEFINITIVNO ISKLJUČENJE.
U slučaju da odlučite da obavite definitivnu 
deaktivaciju kotla, neka to obavi osposobljeno 
preduzeće za te operacije, koje također treba da 
se uveri da se uređaj ne napaja strujom, vodom 
i gorivom.

Pogled odozdo.ВИД СНИЗУ.

2.10 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ.
Котел оборудован системой защиты от 
замерзания, которая приводит в действие 
горелку в том случае, когда температура 
опускается ниже 4°C (защита до мин. 
температуры -5°C) и отключается при 
достижениии 42°C. Вся информация 
относительно защиты от замер¬зания 
указана в параг. 1.3. В целях гарантии 
целостности прибора и системы отопления 
и ГВС в зонах, где температура опускается 
ниже нуля, рекомендуем защитить систему 
отопления противоморозной добавкой 
и установкой на котел комплекта против 
замерзания Immergas. Если предполагается 
отключить котёл на длительный период 
(например, второй дом), рекомендуется 
также:
- отключить электропитание;
- пол но с т ь ю  с л и т ь  в од у  с  кон т у р а 

отопления и с контура ГВС котла (Рис. 
2-2). В отопительные системы, из которых 
приходится часто сливать воду, необходимо 
заливать воду, подвергшуюся необходимой 
обработке с целью ее умягчения, потому что 
слишком жесткая вода может привести к 
образованию накипи.

2.11 ОЧИСТКА ВНЕШНИХ ПАНЕЛЕЙ 
КОТЛА.

Для очистки внешних панелей следует 
использовать влажную ткань и нейтральное 
моюще е ср едс тв о.  Не использ ов ать 
абразивные и порошковые моющие средства.

2.12 ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
ОТКЛЮЧЕНИЕ.

В случае принятия решения об окончательном 
отключении котла, отключение должно 
быть произведено квалифицированным 
персоналом, при этом следует убедиться в 
отключении котла от газовой магистрали, 
водопровода и сети электропитания.

2.7 ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОТЛА.
Нажать кнопк у (2  Рис.  2-1)  ( )  и 
держать в нажатом состоянии до тех 
пор, пока на дисплее не появится символ 
( ).

Примечание: в этих условиях считается, что 
котел находится под напряжением.

Д л я  в ы к л юче н и я  ко тла  в ы к л юч и те 
двухполюсный выключатель, установленный 
вне котла, и закройте вентиль подачи газа на 
входе в котел. Если котел не используется в 
течение длительного времени, не оставляйте 
его включенным.

2.8 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В 
ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ.

Периодически проверяйте давление 
теплоносителя в системе. Стрелка манометра 
на котле должна показывать значение от 1 
до 1,2 бар.
Если давление ниже 1 бар (при холодной 
системе), необходимо восстановить давление 
с помощью крана подпитки, расположенного 
в нижней части котла (Рис. 2-2).

Примечание:  после выполнения этой 
операции закройте кран подпитки.
Если давление доходит до величины 
около 3 бар, возникает риск срабатывания 
предохранительного клапана. В этом случае 
выпустите воду из воздуховыпускного 
клапана радиатора, снижая давление 
до 1 бара, и обратитесь за помощью к 
квалифицированному специалисту.

При возникновении частых случаев падения 
давления, следует обратиться за помощью к 
специалисту, поскольку возможно наличие 
утечки в системе отопления.

2.9 СЛИВ ВОДЫ ИЗ СИСТЕМЫ.
Для слива воды из котла используйте сливной 
кран (Рис. 2-2).
Перед тем, как выполнить эту операцию, 
убедитесь в том, что закрыт кран подпитки.

Условные обозначения:
 1 - Кран заполнения системы 
 2 - Кран слива 

2.5 ИНФОРМАЦИОННОЕ МЕНЮ.
При одновременном нажатии кнопок (3) 
и (4) в течение 5 секунд активируется 
« И нф о рм а ц ион но е  ме н ю » ,  ко то р о е 
обеспечивает отображение на дисплее ряда 
рабочих параметров котла.

Для просмотра различных параметров 
нажать кнопки (3) и (4). Для выхода из меню 
вновь одновременно нажать кнопки (3) и (4) 
на 5 секунд или выждать 5 минут

Список параметров

Иденти-
фикатор 
параметра 

Описание

d1 Отображает ток ионизации

d2

Отображает текущую 
температуру подачи 
в систему отопления 
на выходе первичного 
теплообменника (датчик 
отопления)

d3
Отображает текущую 
температуру на выходе 
теплообменника ГВС

d4 Не используется

d5
Отображает текущую 
рабочую мощность 
(значение в %)

d6

Отображает установленное 
значение температуры для 
системы отопления (при 
наличии дистанционного 
управления)

d7

Отображает установленное 
значение температуры 
для ГВС (при наличии 
дистанционного 
управления)

E1 - E8
Отображает список 
последних неисправностей, 
последняя из которых Е1.

2.6 ОБНУЛЕНИЕ ИСТОРИИ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ.

Для обнуления списка последних ошибок 
необходимо нажать кнопку RESET и удержать 
ее от 2 до 4,5 секунд, до появления на дисплее 
«Е-».

ВИД СНИЗУ.

2.10 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ.
Котел оборудован системой защиты от 
замерзания, которая приводит в действие 
горелку в том случае, когда температура 
опускается ниже 4°C (защита до мин. 
температуры -5°C) и отключается при 
достижениии 42°C. Вся информация 
относительно защиты от замер¬зания 
указана в параг. 1.3. В целях гарантии 
целостности прибора и системы отопления 
и ГВС в зонах, где температура опускается 
ниже нуля, рекомендуем защитить систему 
отопления противоморозной добавкой 
и установкой на котел комплекта против 
замерзания Immergas. Если предполагается 
отключить котёл на длительный период 
(например, второй дом), рекомендуется 
также:
- отключить электропитание;
- пол но с т ь ю  с л и т ь  в од у  с  кон т у р а 

отопления и с контура ГВС котла (Рис. 
2-2). В отопительные системы, из которых 
приходится часто сливать воду, необходимо 
заливать воду, подвергшуюся необходимой 
обработке с целью ее умягчения, потому что 
слишком жесткая вода может привести к 
образованию накипи.

2.11 ОЧИСТКА ВНЕШНИХ ПАНЕЛЕЙ 
КОТЛА.

Для очистки внешних панелей следует 
использовать влажную ткань и нейтральное 
моюще е ср едс тв о.  Не использ ов ать 
абразивные и порошковые моющие средства.

2.12 ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
ОТКЛЮЧЕНИЕ.

В случае принятия решения об окончательном 
отключении котла, отключение должно 
быть произведено квалифицированным 
персоналом, при этом следует убедиться в 
отключении котла от газовой магистрали, 
водопровода и сети электропитания.

2.7 ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОТЛА.
Нажать кнопк у (2  Рис.  2-1)  ( )  и 
держать в нажатом состоянии до тех 
пор, пока на дисплее не появится символ 
( ).

Примечание: в этих условиях считается, что 
котел находится под напряжением.

Д л я  в ы к л юче н и я  ко тла  в ы к л юч и те 
двухполюсный выключатель, установленный 
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Если давление доходит до величины 
около 3 бар, возникает риск срабатывания 
предохранительного клапана. В этом случае 
выпустите воду из воздуховыпускного 
клапана радиатора, снижая давление 
до 1 бара, и обратитесь за помощью к 
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Vedere de jos.

2.10 PROTECȚIA ÎMPOTRIVA 
ÎNGHEȚULUI.

Centrala este dotată standard cu o funcție an-
tiîngheț care prevede punerea în funcțiune a 
pompei și a arzătorului când temperatura apei 
din interiorul centralei coboară sub 4°C (pro-
tecție standard la temperatura min. de -5°C) 
și se oprește la depășirea temperaturii de 42°C. 
Funcția antiîngheț este garantată dacă aparatul 
funcționează și componentele sale funcționează 
bine, nu este în stare de „blocare” și este conectat 
la rețeaua de energie electrică. Pentru a nu păstra 
în funcțiune instalația în caz de nefolosire pe pe-
rioade îndelungate, instalația trebuie golită com-
plet sau trebuie adăugate substanțe antiîngheț în 
instalația de încălzire. În ambele cazuri circuitul 
de apă al centralei trebuie să fie golit. Este obli-
gatorie umplerea instalației cu apă tratată în mod 
corespunzător pentru a reduce duritatea apei care 
poate duce la depuneri de calcar, în cazul în care 
instalația este golită frecvent.
Informațiile privind protecția antiîngheț se află în 
cap. 1.3. Pentru a garanta integritatea aparatului 
și a instalației de apă de consum în zone unde 
temperatura coboară sub zero, se recomandă 
protejarea instalației de încălzire cu lichid an-
tiîngheț și dotarea centralei cu Kit-ul Antiîngheț 
Immergas. Însă în caz de inactivitatea prelungită 
(a doua casă), se recomandă:
- întreruperea alimentării cu energie electrică;
- golirea circuitului de apă de consum prin 

intermediul robinetelor de golire prevăzute 
(Fig. 1-27) și a rețelei interne de distribuție a 
apei de consum.

2.11 CURĂȚAREA MANTALEI.
Pentru a curăța mantaua centralei folosiți lavete 
umede și săpun neutru. Nu folosiți detergenți 
abrazivi sau sub formă de praf.

2.12 SCOATEREA DEFINITIVĂ DIN UZ.
În cazul în care se dorește scoaterea definitivă 
din uz a centralei, operațiunea trebuie efectuată 
de către o societate autorizată, asigurându-vă, 
printre altele, că a fost întreruptă alimentarea cu 
energie electrică, apă și combustibil.

2.7 OPRIREA CENTRALEI.
A p ă s a ț i  t a s t a  ( 2  F i g .  2 - 1 )  ( ) 
până  când pe  display  apare  s imbolu l  
( ).

N.B.: în aceste condiții centrala trebuie să fie 
considerată încă sub tensiune.

Opriți întreruptorul omnipolar aflat în exteri-
orul centralei și închideți robinetul de gaz aflat 
în amonte de aparat. Nu lăsați centrala activă 
când aceasta nu este utilizată pe perioade lungi 
de timp.

2.8 RESTABILIREA PRESIUNII DIN 
INSTALAȚIA DE ÎNCĂLZIRE.

Controlați periodic presiunea apei din instalație. 
Indicatorul manometrului centralei trebuie să 
indice o valoare cuprinsă între 1 și 1,2 bar.
Dacă presiunea este sub valoarea de 1 bar (cu 
instalația rece) trebuie să restabiliți presiunea cu 
ajutorul robinetului de alimentare aflat în partea 
inferioară a centralei (Fig. 2-2).

N.B.: închideți robinetul de alimentare după 
operațiune.
Dacă presiunea atinge valori apropiate de 3 bar 
există riscul intervenției supapei de siguranță.
În acest caz goliți apa cu ajutorul unui dezaerator 
al unui calorifer, până când presiunea atinge 1 bar 
sau solicitați intervenția unei societăți autorizate.

Dacă se produc căderi de presiune frecvente, soli-
citați intervenția unei societăți autorizate, pentru 
eliminarea pierderilor din instalație.

2.9 GOLIREA INSTALAȚIEI.
Pentru a goli centrala acționați asupra robinetului 
de golire (Fig. 2-2).
Înainte de a efectua această operațiune asigu-
rați-vă că robinetul de alimentare este închis.

Legendă:
 1 - Robinet de umplere
 2 - Robinet de golire

2.5 MENIUL INFORMAȚII.
Ţineţi apăsate simultan tastele (3) şi (4) timp de 
5 secunde pentru a activa “Meniul informaţii” 
care permite afişarea anumitor parametri de 
funcţionare a centralei.

Pentru a derula parametrii apăsați tastele (3) 
și (4). Pentru a ieşi din meniu apăsaţi din nou 
tastele (3) şi (4) timp de 5 secunde sau aşteptaţi 
5 minute.

Listă parametri

Id 
Parametru Descriere

d1 Afișează curentul de ionizare

d2

Afişează temperatura pe 
circuitul de tur al sistemului de 
încălzire instantanee la ieşirea 
din schimbătorul primar (sondă 
tur)

d3
Afişează temperatură instanta-
nee la ieşirea din schimbătorul 
de apă de consum

d4 Neutilizat

d5 Afișează puterea instantanee de 
funcționare (valoare în %).

d6
Afișează valoarea setată pentru 
încălzire (dacă este prezentă 
comanda de la distanță)

d7
Afișare valoare setată pentru apa 
de consum (dacă este prezentă 
comanda de la distanță)

E1 - E8 Afișează istoricul anomaliilor 
din care E1 este cea mai recentă

2.6 RESETAREA ISTORICULUI 
ANOMALIILOR.

Din meniul informații apăsați tasta Reset timp 
de > 2 secunde și < 4,5 secunde. Pe display va 
apărea mesajul “E-”.
Numai în acest interval de timp, dacă este 
eliberată tasta, se obține resetarea istoricului 
anomaliilor.
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2.5 MENU INFORMATIONS.
Appuyer simultanément sur les boutons (3) et 
(4) pendant 5 secondes pour activer le « Menu 
informations  » permettant d'afficher certains 
paramètres de fonctionnement de la chaudière.

Pour faire défiler les divers paramètres, appuyer 
sur les boutons (3) et (4). Pour sortir du menu, 
appuyer de nouveau simultanément sur les 
boutons (3) et (4) pendant 5 secondes ou bien 
attendre 5 minutes.

Liste des paramètres

Id 
Paramètre Description

d1 Affiche le signal de flamme

d2

Affiche la température de refou-
lement chauffage instantané en 
sortie de l'échangeur primaire 
(sonde refoulement)

d3
Affiche la température instan-
tanée en sortie de l'échangeur 
sanitaire

d4 Non utilisé

d5 Affiche la puissance instantanée 
de fonctionnement (valeur en %).

d6
Affiche la valeur configurée pour 
le set chauffage (si une com-
mande à distance est présente)

d7
Affiche la valeur configurée pour 
le set sanitaire (si une com-
mande à distance est présente)

E1 - E8 Affiche l'historique dont E1 est 
la plus récente

2.6 REMISE À ZÉRO HISTORIQUE 
ANOMALIES. 

À partir du menu informations, appuyer sur la 
touche Reset pendant un temps > 2 secondes et 
< 4,5 secondes. L'inscription «  E-  » s'affichera 
à l'écran.
Uniquement dans cet intervalle de temps, si l'on 
relâche le bouton on obtient la remise à zéro de 
l'historique des anomalies.

2.7 ARRÊT DE LA CHAUDIÈRE. 
Appuyer sur le bouton (2 Fig. 2-1) ( ) jusqu'à 
ce que s'affiche à l'écran le symbole ( ).

Légende :
 1 - Robinet de remplissage
 2 - Robinet de vidange

N.B. : dans ces conditions, la chaudière doit être 
considérée encore sous tension.

Désactiver l'interrupteur unipolaire externe à la 
chaudière et fermer le robinet du gaz en amont de 
l'appareil. Ne pas laisser la chaudière inutilement 
activée quand elle n'est pas utilisée pendant de 
longues périodes.

2.8 RÉTABLISSEMENT PRESSION 
INSTALLATION DE CHAUFFAGE.

Contrôler périodiquement la pression de l'eau 
de l'installation. L'aiguille du manomètre de la 
chaudière doit indiquer une valeur comprise 
entre 1 et 1,2 bar.
Si la pression est inférieure à 1 bar (avec l'instal-
lation froide), il faut effectuer le rétablissement 
avec le robinet de remplissage situé sur la partie 
inférieure de la chaudière (Fig. 2-2).

N.B. : fermer le robinet de remplissage après 
l'opération.
Si la pression arrive à des valeurs proches de 3 bar, 
il y a un risque d'intervention du clapet de sûreté.
Dans ce cas, retirer de l'eau en purgeant l'air 
d'un radiateur jusqu'à ce que la pression soit à 1 
bar ou demander l'intervention d'une entreprise 
autorisée.

Si des baisses de pression se produisent sou-
vent, demander l'intervention d'une entreprise 
habilitée, pour éliminer l'éventuelle fuite de 
l'installation.

2.9 VIDANGE DE L'INSTALLATION.
Pour accomplir l'opération de vidange de la chau-
dière, actionner le robinet de vidange (Fig. 2-2).
Avant d'effectuer cette opération, s'assurer que 
le robinet de remplissage est fermé.

2.10 PROTECTION ANTIGEL.
La chaudière est équipée de série d'une fonc-
tion antigel qui met la pompe en fonction et le 
brûleur lorsque la température de l'eau destinée 
à l'installation dans la chaudière descend en 
dessous de 4 °C (protection de série jusqu'à la 
température min. de -5  °C) et s'arrête au-delà 
des 42  °C. La fonction antigel est garantie si 
l'appareil fonctionne parfaitement dans toutes 
ses parties, s'il n'est pas en état de « blocage » 

et est électriquement alimenté. Pour éviter de 
garder l'installation en marche, en cas d'absence 
prolongée, il est nécessaire de vider complète-
ment l'installation ou d'ajouter des substances 
antigel à l'eau de l'installation de chauffage. Dans 
les deux cas, le circuit sanitaire de chaudière doit 
être vidé. Dans une installation destinée à être 
vidangée fréquemment, il est indispensable que 
le remplissage soit effectué avec de l'eau bien 
traitée pour éliminer la dureté qui peut donner 
lieu à des incrustations de calcaire.
Toutes les informations relatives à la protection 
antigel sont reportées au Parag. 1.3. Afin de ga-
rantir l'intégrité de l'appareil et de l'installation 
thermo-sanitaire dans les zones où la tempéra-
ture descend en dessous de zéro, nous conseillons 
de protéger l'installation de chauffage avec un 
liquide antigel et l'installation en chaudière du Kit 
Antigel Immergas. En cas d'inactivité prolongée 
(deuxième maison), nous conseillons en plus de :
- désactiver l'alimentation électrique ;
- vider le circuit sanitaire de chaudière à l'aide des 

vannes d'évacuation prévues (Fig. 1-27) et du 
réseau interne de distribution de l'eau sanitaire.

2.11 NETTOYAGE DU REVÊTEMENT.
Pour nettoyer l’enveloppe de la chaudière, utiliser 
des chiffons humides et du savon neutre. Ne pas 
utiliser de détergents abrasifs ou en poudre.

2.12 DÉSACTIVATION DÉFINITIVE.
Si l'on décide de désactiver définitivement la 
chaudière, faire exécuter ces opérations par une 
entreprise habilitée en s'assurant entre autre que 
les alimentations électriques, hydriques et du 
combustible soient désactivées.

Vue inférieure.
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Bottom view.

2.10 ANTIFREEZE PROTECTION.
The boiler comes standard with an antifreeze 
function that activates the pump and burner 
when the system water temperature in the boiler 
falls below 4°C (standard protection up to the 
min. temperature of -5°C) and stops once it exce-
eds 42°C. The antifreeze function is guaranteed if 
the boiler is fully operative and not in “block” sta-
tus, and is electrically powered. To avoid keeping 
the system switched on in case of a prolonged 
absence, the system must be drained completely 
or antifreeze substances must be added to the 
heating system water. In both cases the boiler 
domestic hot 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.
All information relative to the anti-freeze 
protection is stated in Paragraph 1.3 In order 
to guarantee the integrity of the appliance and 
the domestic hot water heating system in areas 
where the temperature falls below zero, we re-
commend the central heating system is protected 
using anti-freeze liquid and installation of the 
Immergas Anti-freeze Kit in the boiler. In the 
case of prolonged inactivity (second case), we 
also recommend that:
- disconnect the electric power supply;
- empty the boiler domestic hot water circuit via 

the drain valves (Fig. 1-27) and the internal 
domestic hot water distribution network.

2.11 CASE CLEANING.
Use damp cloths and neutral detergent to clean 
the boiler casing. Never use abrasive or powder 
detergents.

2.12 DECOMMISSIONING.
In the event of permanent shutdown of the 
boiler, contact an authorised company for the 
suitable procedures and also ensure the electri-
cal, water and fuel supply lines are shut off and 
disconnected.

2.7 BOILER SHUTDOWN.
Press the button (2 Fig.  2-1) ( ) un-
t i l  the  symbol  appears  on the  display  
( ).

Note: in these conditions the boiler is still 
powered.

Disconnect the omnipolar switch outside the 
boiler and close the gas cock upstream of the 
appliance. Never leave the boiler switched on if 
left unused for prolonged periods.

2.8 RESTORE CENTRAL HEATING 
SYSTEM PRESSURE.

Periodically check the system water pressure. 
The boiler pressure gauge should read a value of 
between 1 and 1.2 bar.
If the pressure is below 1 bar (with the circuit cool) 
restore normal pressure via the filling cock located 
in the lower part of the boiler (Fig. 2-2).

Note: close the cock after the operation.
If pressure values reach around 3 bar the safety 
valve may be activated.
In this case, remove water from an air vent valve 
of a radiator until 1 bar is reached or ask for 
assistance from an authorised company.

In the event of frequent pressure drops, contact 
a qualified firm for assistance to remove any 
system leakage.

2.9 DRAINING THE SYSTEM.
To drain the boiler, use the special draining 
valve (Fig. 2-2).
Before draining, ensure that the filling cock is 
closed.

Key:
 1 - Filling valve
 2 - Draining valve

2.5 INFORMATION MENU.
Pressing the buttons (3) and (4) simultaneously 
for 5 seconds, the “Information menu” is acti-
vated, which displays some boiler functioning 
parameters.

Press buttons (3) and (4) to scroll through the 
various parameters. To exit the menu, press 
buttons (3) and (4) simultaneously again for 5 
seconds or wait for 5 minutes.

List of parameters

Id 
Parameter Description

d1 Displays the flame signal

d2
Displays the primary exchanger 
output instant heating flow 
temperature (flow probe)

d3
Displays the instant output 
temperature from the DHW 
exchanger

d4 Not used

d5 Displays the operating instanta-
neous power (value in %).

d6
Displays the temperature set for 
the central heating set (if remote 
control is present)

d7
Displays the temperature set for 
the DHW set (if remote control 
is present)

E1 - E8 Display the anomaly history, of 
which E1 is the most recent

2.6 RESETTING THE ANOMALY 
HISTORY.

Press the Reset button on the information menu 
for > 2 seconds and < 4.5 seconds. "E-" will appear 
on the display.
Only during this time, if you release the button, 
it resets the anomaly history.
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5.2   قائمة المعلومات.
بالضغط على الزرين )3( و)4( في الوقت نفسه لمدة 5 ثواٍن، 
يتم تنشيط "قائمة المعلومات"، مما يسمح بعرض بعض معلمات 

تشغيل الغالية.

اضغط على الزرين )3 ( و)4( للتمرير بين المعلمات المختلفة. 
للخروج من القائمة اضغط على الزرين )3( و )4( مرة أخرى 

في وقت واحد لمدة 5 ثوان أو انتظر 5 دقائق.

قائمة المعلمات 
الرمز 

التعريفي 
 )ID(
المعيار

الوصف

d1عرض إشارة الشعلة

d2
عرض درجة حرارة الصاعد للتسخين 

الفوري وهو خارج من المبادل الرئيسي 
)مسبار الصعود(

d3 يعرض درجة الحرارة اللحظية عند
مخرج المبادل الصحي

d4غير مستخَدم

d5 عرض قوة التشغيل اللحظية )القيمة  بال
.)%

d6 يعرض القيمة المحددة لمجموعة التدفئة
)في حالة وجود جهاز التحكم عن بعد(

d7 يعرض القيمة المحددة للمجموعة الصحية
)في حالة وجود جهاز التحكم عن بعد(

E1-E8 هو E1 عرض تاريخ األعطال ويعتبر
أحدثها

تصفير تاريخ األعطال.   6.2
التعيين لمدة <  من قائمة المعلومات، اضغط على زر إعادة 

."- E "  ثانيتين و > 4,5 ثانية. ستعرض الشاشة عبارة
فقط في هذا الفاصل الزمني إذا حررت الزر النابض تحصل 

على تصفير تاريخ األعطال.

2-2

لوحة الرموز:
صنبور ملء 1  ـ    

صنبور تفريغ 2  ـ    

إطفاء الغالية.    7.2
(حتى يظهر الرمز  اضغط على الزر النابض )2 شكل  1-2( )

( على شاشة العرض. ( 

مالحظة هامة: في هذه الظروف التشغيلية يجب اعتبار الغالية 
أنها ال تزال تحت الجهد.

قم بإيقاف تشغيل المفتاح متعدد األقطاب خارج الغالية وأغلق 
الغالية وهي موصولة  تترك  الجهاز. ال  أعلى  الغاز  صنبور 

بالغاز والكهرباء في حالة عدم استعمالها.

استعادة ضغط شبكة التدفئة.  8.2
قم دورياً بفحص ضغط الماء في الشبكة. يجب أن يشير مؤشر 
مقياس الضغط الخاص بالغالية إلى مستوى ضغط بين 1 و 

1,2 بار.
في حالة انخفاض الضغط لمستوى أقل من 1 بار )عندما تكون 
الشبكة باردة( فإنه يصبح من الضروري القيام بعملية استعادة 
عن طريق استخدام صنبور الملء الموجود في الجزء السفلى 

من الغالية )شكل 2-2(.

مالحظة هامة: قم بإغالق صنبور الملء بعد القيام بعملية الملء.
في حالة وصول مستوى الضغط لمعدل قريب من مستوى ال 

3 بار فإنه هناك خطر بدء عمل صمام األمان.
في هذه الحالة ، قم بإزالة الماء من صمام تنفيس الهواء من 
الترموسيفون لجعل الضغط يصل إلى 1 بار أو طلب تدخل 

شركة مؤهلة.

وإذا حدثت انخفاضات متكررة  في الضغط، أطلب تدخل شركة 
معتمدة، حيث يجب إزالة أي تسريب في النظام.

تفريغ النظام.  9.2
باستخدام صنبور  قم  الغالية،  تفريغ  بعملية  القيام  من  لتتمكن 

التفريغ المخصص لذلك )شكل 2-2(.
قبل القيام بهذه العملية تأكد من إغالق صنبور الملء.

10.2  الحماية من التجمد.
الغالية مجهزة بشكل قياسي بوظيفة مقاومة للتجمد تقوم بتشغيل 
المضخة والشعلة عندما تنخفض درجة حرارة مياه النظام داخل 
الغالية عن 4 درجات مئوية )حماية قياسية حتى درجة حرارة 
ال تقل عن 5- درجات مئوية( ويتوقف بمجرد تجاوز 42 درجة 
مئوية. وظيفة منع التجمد، مضمونة إذا كان النظام يعمل بشكل 
صحيح كامل في كل أجزائه، وال يكون في حالة "اإليقاف" ويتم 
تزويده بالطاقة الكهربائية. لتفادي إبقاء النظام قيد التشغيل، في 
حالة الغياب الطويل، من الضروري إفراغ النظام بالكامل أو 
إضافة مواد مقاومة للتجمد إلى ماء نظام التسخين. وفي كلتا 
الحالتين يجب إفراغ دورة الماء الصحية في الغالية. في حالة 
الشبكات التي تتطلب عمليات ملء متكررة، ننصح باستعمال مياه 
تمت معالجتها إلزالة قوة العسر لتجنب تكون الترسبات الكلسية.
الفقرة  كل المعلومات عن الحماية المضادة للتجمد واردة في 
1.3. لضمان سالمة الجهاز والنظام الحراري الصحي للماء في 
المناطق التي تنخفض فيها درجة الحرارة عن الصفر، نوصي 
بحماية نظام التسخين بسائل مانع التجمد وتركيب مجموعة مانع 
التجمد Immergas في الغالية. في حالة عدم التشغيل لفترة 

طويلة )االنتقال إلى منزل أخر(، ننصح بعمل التالي:
- افصل إمدادات الطاقة الكهربائية؛

صمامات  خالل  من  الغالية   في  الصحبية  الدورة  أفرغ   -
لتوزيع  الداخلية  والشبكة   )27-1 )شكل  الموجودة  العادم 

المياه الصحية.

11.2  تنظيف الطالء
مبللة  قماش  قطع  باستخدام  قم  الغالية  غطاء  بتنظيف  للقيام 
وصابون محايد. ال تستخدم مساحيق كاشطة أو مساحيق بودرة.

12.2   تعطيل نهائي
عند اتخاذ قرار بشأن إنهاء تشغيل العالية نهائياً، يجب أن يكون 
لديك شركة معتمدة مخولة بتنفيذ العمليات ذات الصلة، مع التأكد، 
من جملة أمور، من إيقاف إمدادات الكهرباء والمياه والوقود.

صورة للغالية من األسفل.
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Умовні позначення:
 1 - Датчик температури ГВП
 2 - Датчик протоку ГВП
 3 - Обмежувач потоку
 4 - Кран заповнення системи
 5 - Газовий клапан
 6 - Розширювальний бак
 7 - Пальник
 8 - Первинний теплообмінник
 9 - Вентилятор
 10 - Герметична камера
 11 - Реле тиску диму
 12 - Датчик подачі
 13 - Автоматичний повітряний 

клапан
 14 - Циркуляційний насос котла
 15 - Перехідник спорожнення системи
 16 - Реле мінімального тиску
 17 - Запобіжний термостат
 18 - Пластинчастий теплообмінник
 19 - Триходовий клапан  

(з електроприводом)
 20 -  Регульований байпас
 21 - Запобіжний клапан 3 бар

 G - Підключення газу
 AC - Вихід гарячої сантехнічної води
 AF - Подача гарячої побутової води
 R - Повернення з системи опалення
 M - Подача в систему опалення

- перевірити роботу приладів регулювання;
- накласти пломби на пристрої керування 

газовим потоком (якщо налаштування були 
змінені);

- перевірити виробництво гарячої побутової 
води;

- перевірити герметичність гідравлічних 
контурів;

- п е р е в і р и т и  в е н т и л я ц і ю  т а  /  а б о 
провітрювання приміщення, де передбачене 
встановлювання котла.

Якщо хоча б одна з перевірок дає негативний 
результат, забороняється вмикати котел.

3.1 ГІДРАВЛІЧНА СХЕМА.

- увімкніть котел і перевірте правильність 
запалювання;

- переконатися, що максимальне, середнє 
і мінімальне значення газу і його тиску 
відповідають тим, які викладені в буклеті 
(пар. 3.16);

- перевірити спрацьовування запобіжного 
пристрою у випадку відсутності газу та 
відповідний час його спрацьовування;

- перевірити активацію електричного 
вимикача, розташованого перед котлом;

- перевірити, щоб термінали забору повітря 
та/або відведення димових газів не були 
засмічені;

- перевірити активацію реле безпеки від 
нестачі повітря;

3 ВВЕДЕННЯ В 
ЕКСПЛУАТАЦІЮ  
КОТЛА  
(ПЕРВІСНА ПЕРЕВІРКА).

Для введення котла в експлуатацію необхідно:
- перевірити відповідність використовуваного 

газу для цього котла;
- Перевірте підключення до мережі при 220 

В, 50 Гц, дотриманням полярності LN і 
заземлення;

- Перевірити, що система опалення заповнена 
водою, переконавшись, що манометр 
показує тиск котла від 1 до 1,2 бар;

- перевірити, щоб кришка клапану для 
випуску повітря була відкрита, повітря було 
стравлене з системи;
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Умовні позначення:
 1 - Датчик температури ГВП
 2 - Датчик протоку ГВП
 3 - Обмежувач потоку
 4 - Кран заповнення системи
 5 - Газовий клапан
 6 - Розширювальний бак
 7 - Пальник
 8 - Первинний теплообмінник
 9 - Вентилятор
 10 - Герметична камера
 11 - Реле тиску диму
 12 - Датчик подачі
 13 - Автоматичний повітряний 

клапан
 14 - Циркуляційний насос котла
 15 - Перехідник спорожнення системи
 16 - Реле мінімального тиску
 17 - Запобіжний термостат
 18 - Пластинчастий теплообмінник
 19 - Триходовий клапан  

(з електроприводом)
 20 -  Регульований байпас
 21 - Запобіжний клапан 3 бар

 G - Підключення газу
 AC - Вихід гарячої сантехнічної води
 AF - Подача гарячої побутової води
 R - Повернення з системи опалення
 M - Подача в систему опалення

- перевірити роботу приладів регулювання;
- накласти пломби на пристрої керування 

газовим потоком (якщо налаштування були 
змінені);

- перевірити виробництво гарячої побутової 
води;

- перевірити герметичність гідравлічних 
контурів;

- п е р е в і р и т и  в е н т и л я ц і ю  т а  /  а б о 
провітрювання приміщення, де передбачене 
встановлювання котла.

Якщо хоча б одна з перевірок дає негативний 
результат, забороняється вмикати котел.

3.1 ГІДРАВЛІЧНА СХЕМА.

- увімкніть котел і перевірте правильність 
запалювання;

- переконатися, що максимальне, середнє 
і мінімальне значення газу і його тиску 
відповідають тим, які викладені в буклеті 
(пар. 3.16);

- перевірити спрацьовування запобіжного 
пристрою у випадку відсутності газу та 
відповідний час його спрацьовування;

- перевірити активацію електричного 
вимикача, розташованого перед котлом;

- перевірити, щоб термінали забору повітря 
та/або відведення димових газів не були 
засмічені;

- перевірити активацію реле безпеки від 
нестачі повітря;

3 ВВЕДЕННЯ В 
ЕКСПЛУАТАЦІЮ  
КОТЛА  
(ПЕРВІСНА ПЕРЕВІРКА).

Для введення котла в експлуатацію необхідно:
- перевірити відповідність використовуваного 

газу для цього котла;
- Перевірте підключення до мережі при 220 

В, 50 Гц, дотриманням полярності LN і 
заземлення;

- Перевірити, що система опалення заповнена 
водою, переконавшись, що манометр 
показує тиск котла від 1 до 1,2 бар;

- перевірити, щоб кришка клапану для 
випуску повітря була відкрита, повітря було 
стравлене з системи;
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3 PUŠTANJE U RAD KOTLA  
(POČETNE PROVERE)

Prilikom puštanja u rad kotla morate:
- proveriti da se korišćeni gas podudara sa onim 

za koji je kotao pripremljen;
- se uveriti da se obavilo povezivanje na mrežu 

od 230V-50Hz,poštujući polaritet L-N i 
uzemljenje;

- proveriti da je uređaj za grejanje pun vode, kon-
trolisati da kazaljka manometra kotla pokazuje 
pritisak od 1÷1,2 bara;

- se uveriti da je kapica ventila za odzra-
ku vazduha otvorena i da je uređaj dobro 
odzračen;

- uključiti kotao i uveriti se u pravilno uključenje;
- proveriti maksimalni, srednji i minimalni kapa-

citet gasa i da su odgovarajući pritisci u skladu 
sa onim navedenim u knjižici (Pogl. 3.16);

- proveriti intervenciju bezbednosnog uređaja u 
slučaju da nema gasa kao i odgovarajuće vreme 
intervencije;

- uveriti se u intervenciju opšteg prekidača koji 
se nalazi na početnom delu kotla;

- proveriti da terminali za usis i/ili odvod nisu 
začepljeni;

- uveriti se u intervenciju bezbednosnog preso-
stata u odnosu na pomanjkanje vazduha;

- proveriti intervenciju organa za prilagođavanje;

3.1 HIDRAULIČNI DIJAGRAM.

- proveriti zaptivenost uređaja za prilagođavanje 
kapaciteta gasa (u slučaju da se promeni regu-
lacija);

- proveriti proizvodnju tople sanitarne vode;
- proveriti zaptivenost hidrauličnih kola;
- uveriti se u pravilno provetravanje prostorije u 

kojoj je predviđena instalacija.
Ako i samo jedna od ovih kontrola koje se tiču 
bezbednosti bude negativna, uređaj se ne sme 
puštati u rad.

Objašnjenja:
 1 - Sanitarna sonda (NTC)
 2 - Sanitarni merač protoka
 3 - Graničnik protoka
 4 - Slavina za punjenje uređaja
 5 - Gasni ventil
 6 - Ekspanzioni sud uređaja
 7 - Gorionik
 8 - Primarni izmenjivač
 9 - Ventilator
 10 - Zatvorena komora
 11 - Presostat dimnih gasova
 12 - Polazna sonda
 13 - Odzračno lonče
 14 - Cirkulaciona pumpa kotla
 15 - Spojka za pražnjenje uređaja
 16 - Presostat uređaja
 17 - Sigurnosni termostat
 18 - Pločasti izmenjivač toplote
 19 - Trokraki ventil (motorizovan)
 20 - Podesivi baj-pas
 21 - Sigurnosni ventil 3 bara

 G - Napajanje gasom
 AC - Izlaz tople sanitarne vode
 AF - Ulaz sanitarne vode
 R - Povratni deo uređaja
 M - Polazni deo uređaja

Условные обозначения:
 1 - Датчик температуры 

сантехнической воды
 2 - Реле давления ГВС
 3 - Ограничитель потока
 4 - Кран заполнения и подпитки 

системы
 5 - Газовый клапан
 6 - Расширительный бак
 7 - Горелка
 8 - Первичный теплообменник
 9 - Вентилятор
 10 - Герметичная камера
 11 - Реле давления дымовых газов
 12 - Датчик NTC отопления
 13 - Автоматический 

воздухоотводчик
 14 - Циркуляционный насос
 15 - Кран для слива воды из системы
 16 - Реле давления
 17 - Защитный термостат
 18 - Пластинчатый теплообменник
 19 - Трёхходовый клапан (с 

сервоприводом )
 20 - Байпас регулируемый
 21 - Предохранительный клапан 3 

бара

 G - Подача газа
 AC - Выход горячей сантехнической 

воды
 AF - Вход холодной сантехнической 

воды
 R - Возврат из системы отопления
 M - Подача в отопительную систему

- п р ов е ри т ь  п р ои з в од с т в о  г о ря че й 
сантехнической воды;

- проверить герметичность гидравлических 
контуров;

- проверить наличие вентиляции помещения, 
в котором стоит котел.

Если хотя бы одна из этих проверок имеет 
негативный результат, установка не может 
быть подключена.

3.1 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА.

 п р о в е р и т ь ,  ч т о б ы  р а с х о д  г а з а  и 
соответствующие давления совпадали с 
величинами, указанными в руководстве по 
эксплуатации (Параг. 3.16);

- проверить срабатывание устройства 
безопасности при отсутствии газа и время 
его срабатывания;

- проверить срабатывание автомата, 
установленного перед котлом;

- убедиться, что выводы притока воздуха и/
или дымоудаления не загорожены;

- проверить срабатывание реле давления 
дымовых газов при отсутствии воздуха;

- проверить работу регуляторов;
- опломбировать устройство регулирования 

г а з ов ог о  р ас хода  (при изменении 
настройки);

3 ВВОД КОТЛА В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Для ввода котла в эксплуатацию необходимо:
- проверить тип газа, на который настроен 

котёл;
- проверить подключение к сети 230 В – 50 Гц, 

соблюдение полярности L-N и заземления;
- убедиться, что система отопления заполнена 

теплоносителем; проверить, чтобы стрелка 
манометра котла указывала давление 1 - 1,2 
бар;

- у бедиться,  что предохранительный 
колпачок клапана выпуска воздуха открыт, 
и что стравлен воздух из системы;

- включить котёл и проверить правильность 
розжига;

Условные обозначения:
 1 - Датчик температуры 

сантехнической воды
 2 - Реле давления ГВС
 3 - Ограничитель потока
 4 - Кран заполнения и подпитки 

системы
 5 - Газовый клапан
 6 - Расширительный бак
 7 - Горелка
 8 - Первичный теплообменник
 9 - Вентилятор
 10 - Герметичная камера
 11 - Реле давления дымовых газов
 12 - Датчик NTC отопления
 13 - Автоматический 

воздухоотводчик
 14 - Циркуляционный насос
 15 - Кран для слива воды из системы
 16 - Реле давления
 17 - Защитный термостат
 18 - Пластинчатый теплообменник
 19 - Трёхходовый клапан (с 

сервоприводом )
 20 - Байпас регулируемый
 21 - Предохранительный клапан 3 

бара

 G - Подача газа
 AC - Выход горячей сантехнической 

воды
 AF - Вход холодной сантехнической 

воды
 R - Возврат из системы отопления
 M - Подача в отопительную систему

- п р ов е ри т ь  п р ои з в од с т в о  г о ря че й 
сантехнической воды;

- проверить герметичность гидравлических 
контуров;

- проверить наличие вентиляции помещения, 
в котором стоит котел.

Если хотя бы одна из этих проверок имеет 
негативный результат, установка не может 
быть подключена.

3.1 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА.

 п р о в е р и т ь ,  ч т о б ы  р а с х о д  г а з а  и 
соответствующие давления совпадали с 
величинами, указанными в руководстве по 
эксплуатации (Параг. 3.16);

- проверить срабатывание устройства 
безопасности при отсутствии газа и время 
его срабатывания;

- проверить срабатывание автомата, 
установленного перед котлом;

- убедиться, что выводы притока воздуха и/
или дымоудаления не загорожены;

- проверить срабатывание реле давления 
дымовых газов при отсутствии воздуха;

- проверить работу регуляторов;
- опломбировать устройство регулирования 

г а з ов ог о  р ас хода  (при изменении 
настройки);

3 ВВОД КОТЛА В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Для ввода котла в эксплуатацию необходимо:
- проверить тип газа, на который настроен 

котёл;
- проверить подключение к сети 230 В – 50 Гц, 

соблюдение полярности L-N и заземления;
- убедиться, что система отопления заполнена 

теплоносителем; проверить, чтобы стрелка 
манометра котла указывала давление 1 - 1,2 
бар;

- у бедиться,  что предохранительный 
колпачок клапана выпуска воздуха открыт, 
и что стравлен воздух из системы;

- включить котёл и проверить правильность 
розжига;

Условные обозначения:
 1 - Датчик температуры 

сантехнической воды
 2 - Реле давления ГВС
 3 - Ограничитель потока
 4 - Кран заполнения и подпитки 

системы
 5 - Газовый клапан
 6 - Расширительный бак
 7 - Горелка
 8 - Первичный теплообменник
 9 - Вентилятор
 10 - Герметичная камера
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 13 - Автоматический 

воздухоотводчик
 14 - Циркуляционный насос
 15 - Кран для слива воды из системы
 16 - Реле давления
 17 - Защитный термостат
 18 - Пластинчатый теплообменник
 19 - Трёхходовый клапан (с 

сервоприводом )
 20 - Байпас регулируемый
 21 - Предохранительный клапан 3 

бара

 G - Подача газа
 AC - Выход горячей сантехнической 

воды
 AF - Вход холодной сантехнической 

воды
 R - Возврат из системы отопления
 M - Подача в отопительную систему

- п р ов е ри т ь  п р ои з в од с т в о  г о ря че й 
сантехнической воды;

- проверить герметичность гидравлических 
контуров;

- проверить наличие вентиляции помещения, 
в котором стоит котел.

Если хотя бы одна из этих проверок имеет 
негативный результат, установка не может 
быть подключена.

3.1 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА.

 п р о в е р и т ь ,  ч т о б ы  р а с х о д  г а з а  и 
соответствующие давления совпадали с 
величинами, указанными в руководстве по 
эксплуатации (Параг. 3.16);

- проверить срабатывание устройства 
безопасности при отсутствии газа и время 
его срабатывания;

- проверить срабатывание автомата, 
установленного перед котлом;

- убедиться, что выводы притока воздуха и/
или дымоудаления не загорожены;

- проверить срабатывание реле давления 
дымовых газов при отсутствии воздуха;

- проверить работу регуляторов;
- опломбировать устройство регулирования 

г а з ов ог о  р ас хода  (при изменении 
настройки);

3 ВВОД КОТЛА В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Для ввода котла в эксплуатацию необходимо:
- проверить тип газа, на который настроен 

котёл;
- проверить подключение к сети 230 В – 50 Гц, 

соблюдение полярности L-N и заземления;
- убедиться, что система отопления заполнена 

теплоносителем; проверить, чтобы стрелка 
манометра котла указывала давление 1 - 1,2 
бар;

- у бедиться,  что предохранительный 
колпачок клапана выпуска воздуха открыт, 
и что стравлен воздух из системы;

- включить котёл и проверить правильность 
розжига;

IN
ST

A
LA

TO
R

U
TI

LI
ZA

TO
R

TE
H

N
IC

IA
N

Legendă:
 1 - Sondă apă caldă de consum
 2 - Debitmetru apă de consum
 3 - Limitator de debit
 4 - Robinet de umplere a instalației
 5 - Vană gaz
 6 - Vas de expansiune instalație
 7 - Arzător
 8 - Schimbător primar
 9 - Ventilator
 10 - Cameră etanșă
 11 - Presostat gaze de ardere
 12 - Sondă tur
 13 - Dezaerator
 14 - Pompă de circulație centrală
 15 - Racord golire instalație
 16 - Presostat instalație
 17 - Termostat de siguranţă
 18 - Schimbător cu plăci
 19 - Vană cu trei căi (motorizată)
 20 - By-pass reglabil
 21 - Supapă de siguranță 3 bar

 G - Alimentare cu gaz
 AC - Ieșire apă caldă de consum
 AF - Intrare apă de consum
 R - Retur de la instalație
 M - Tur către instalație

- sigilați dispozitivele de reglare a debitului 
gazului (dacă reglajele au fost modificate);

- verificați prepararea apei calde de consum;
- verificați etanșeitatea circuitelor hidraulice;
- verificați ventilarea;
 și/sau aerisirea adecvată din spațiul de instalare, 

unde este cazul.
Chiar dacă numai una dintre verificările privind 
siguranța este negativă, instalația nu trebuie pusă 
în funcțiune.

3.1 SCHEMĂ HIDRAULICĂ.

- porniți centrala și verificați pornirea corectă;
- verificați ca debitul maxim, intermediar și mi-

nim al gazului și presiunile corespunzătoare să 
fie conforme cu cele indicate în manual (Cap. 
3.16);

- verificați intervenția dispozitivului de protecție 
în cazul întreruperii alimentării cu gaz, precum 
și timpul de intervenție al acestuia;

- verificați funcționarea întreruptorului general 
aflat în amonte de centrală;

- verificați ca terminalele de admisie și/sau eva-
cuare să nu fie înfundate;

- să verificați intervenția presostatului de prote-
cție împotriva lipsei alimentării cu aer;

- verificați intervenția dispozitivelor de reglare;

3 PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE 
A CENTRALEI  
(VERIFICĂRI INIŢIALE).

Pentru punerea în funcțiune a centralei trebuie 
să:
- verificați echivalența gazului utilizat cu cel 

pentru care este proiectată centrala;
- verificați conectarea la o rețea de 230 V-50 Hz, 

respectarea polarității L-N și împământarea;
- verificați ca instalația de încălzire să fie plină 

cu apă; controlați ca indicatorul manometrului 
centralei să indice o presiune de 1÷1,2 bar;

- verificați capacul dezaeratorului; acesta trebuie 
să fie deschis; de asemenea instalația trebuie să 
fie deschisă și dezaerată;
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3 MISE EN FONCTION DE LA  
CHAUDIÈRE  
(VÉRIFICATION INITIALE).

Pour la mise en service de la chaudière, il faut :
- vérifier la correspondance du gaz utilisé avec 

celui pour lequel la chaudière est prédisposée ;
- vérifier le raccordement à un réseau à 

230V-50Hz, le respect de la polarité L-N et le 
branchement à la terre ;

- vérifier que l'installation de chauffage soit 
pleine d'eau, en contrôlant que l'aiguille du ma-
nomètre de la chaudière indique une pression 
de 1÷1,2 bar ;

- vérifier que le capuchon de la vanne de purge 
d'air soit ouvert et que l'installation soit parfai-
tement dégagée de l'air ;

- allumer la chaudière et vérifier le démarrage 
correct ;

- vérifier que le débit maximal, intermédiaire 
et minimal du gaz et les pressions correspon-
dantes soient conformes à celles indiquées sur 
le livret (parag. 3.16) ;

- vérifier l'intervention du dispositif de sécurité 
en cas d'absence de gaz et le temps correspon-
dant d'intervention ;

- vérifier l'intervention de l'interrupteur général 
situé en amont de la chaudière ;

- vérifier que les terminaux d'aspiration et/ou 
d'évacuation ne soient pas obstrués ;

- vérifier l'intervention du pressostat de sécurité 
contre le manque d'air ;

3.1 SCHÉMA HYDRAULIQUE.

- vérifier l'intervention des organes de réglage ;
- sceller les dispositifs de réglage du débit de gaz 

(si les réglages ont été changés) ;
- vérifier la production de l'eau chaude sanitaire ;
- vérifier l'étanchéité des circuits hydrauliques ;
- vérifier la ventilation et/ou l'aération du local 

d'installation si c'est prévu.
Si un seul des contrôles inhérents à la sécurité 
résulte négatif, l'installation ne doit pas être mise 
en fonction.

Légende :
 1 - Sonde sanitaire
 2 - Fluxostat sanitaire
 3 - Limiteur de flux
 4 - Robinets remplissage installation
 5 - Soupape gaz
 6 - Vase d'expansion installation
 7 - Brûleur
 8 - Échangeur primaire
 9 - Ventilateur
 10 - Chambre étanche
 11 - Pressostat fumées
 12 - Sonde refoulement
 13 - Soupape purge d'air
 14 - Circulateur chaudière
 15 - Raccord de vidange de l’installation
 16 - Pressostat d'installation
 17 - Thermostat de sécurité
 18 - Échangeur à plaques
 19 - Soupape à trois voies (motorisée)
 20 - By-pass réglable
 21 - Clapet de sûreté 3 bar

 G - Alimentation en gaz
 AC - Sortie de l'eau chaude sanitaire
 AF - Entrée d'eau sanitaire
 R - Retour installation
 M - Refoulement installation

IN
ST

A
LL

ER
U

SE
R

M
A

IN
TE

NA
N

CE
 T

EC
H

N
IC

IA
N

Key:
 1 - D.H.W. probe
 2 - D.H.W. flow switch
 3 - Flow limiter
 4 - System filling valve
 5 - Gas valve
 6 - System expansion vessel
 7 - Burner
 8 - Primary heat exchanger
 9 - Fan
 10 - Sealed chamber
 11 - Flue pressure switch
 12 - Flow probe
 13 - Air vent valve
 14 - Boiler pump
 15 - System draining fitting
 16 - System pressure switch
 17 - Safety thermostat
 18 - Plate heat exchanger
 19 - 3-way valve (motorised)
 20 - Adjustable by-pass
 21 - 3 bar safety valve

 G - Gas supply
 AC - Domestic hot water outlet
 AF - Domestic hot water inlet
 R - System return
 M - System flow

- seal the gas flow rate regulation devices (if 
settings are modified);

- ensure production of domestic hot water;
- ensure sealing efficiency of water circuits;
- check;
 ventilation and/or aeration of the installation 

room where provided.
Even if just one single safety check provides a 
negative result, do not commission the system.

3.1 HYDRAULIC DIAGRAM.

- 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 3.16);

- check activation of the safety device in the event 
of no gas, as well as the relative activation time;

- check activation of the main switch located 
upstream from the boiler;

- check that the intake and/or exhaust terminals 
are not blocked;

- check activation of the “no air” safety pressure 
switch;

- ensure activation of all adjustment devices;

3 COMMISSIONING THE  
BOILER  
(INITIAL CHECK).

To commission the boiler:
- 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 central heating system is filled 
with water and that the boiler manometer 
indicates a pressure of 1÷1.2 bar;

- make sure the air valve cap is open and that the 
system is well deaerated;
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5.2   قائمة المعلومات.
بالضغط على الزرين )3( و)4( في الوقت نفسه لمدة 5 ثواٍن، 
يتم تنشيط "قائمة المعلومات"، مما يسمح بعرض بعض معلمات 

تشغيل الغالية.

اضغط على الزرين )3 ( و)4( للتمرير بين المعلمات المختلفة. 
للخروج من القائمة اضغط على الزرين )3( و )4( مرة أخرى 

في وقت واحد لمدة 5 ثوان أو انتظر 5 دقائق.

قائمة المعلمات 
الرمز 

التعريفي 
 )ID(
المعيار

الوصف

d1عرض إشارة الشعلة

d2
عرض درجة حرارة الصاعد للتسخين 

الفوري وهو خارج من المبادل الرئيسي 
)مسبار الصعود(

d3 يعرض درجة الحرارة اللحظية عند
مخرج المبادل الصحي

d4غير مستخَدم

d5 عرض قوة التشغيل اللحظية )القيمة  بال
.)%

d6 يعرض القيمة المحددة لمجموعة التدفئة
)في حالة وجود جهاز التحكم عن بعد(

d7 يعرض القيمة المحددة للمجموعة الصحية
)في حالة وجود جهاز التحكم عن بعد(

E1-E8 هو E1 عرض تاريخ األعطال ويعتبر
أحدثها

تصفير تاريخ األعطال.   6.2
التعيين لمدة <  من قائمة المعلومات، اضغط على زر إعادة 

."- E "  ثانيتين و > 4,5 ثانية. ستعرض الشاشة عبارة
فقط في هذا الفاصل الزمني إذا حررت الزر النابض تحصل 

على تصفير تاريخ األعطال.

2-2

لوحة الرموز:
صنبور ملء 1  ـ    

صنبور تفريغ 2  ـ    

إطفاء الغالية.    7.2
(حتى يظهر الرمز  اضغط على الزر النابض )2 شكل  1-2( )

( على شاشة العرض. ( 

مالحظة هامة: في هذه الظروف التشغيلية يجب اعتبار الغالية 
أنها ال تزال تحت الجهد.

قم بإيقاف تشغيل المفتاح متعدد األقطاب خارج الغالية وأغلق 
الغالية وهي موصولة  تترك  الجهاز. ال  أعلى  الغاز  صنبور 

بالغاز والكهرباء في حالة عدم استعمالها.

استعادة ضغط شبكة التدفئة.  8.2
قم دورياً بفحص ضغط الماء في الشبكة. يجب أن يشير مؤشر 
مقياس الضغط الخاص بالغالية إلى مستوى ضغط بين 1 و 

1,2 بار.
في حالة انخفاض الضغط لمستوى أقل من 1 بار )عندما تكون 
الشبكة باردة( فإنه يصبح من الضروري القيام بعملية استعادة 
عن طريق استخدام صنبور الملء الموجود في الجزء السفلى 

من الغالية )شكل 2-2(.

مالحظة هامة: قم بإغالق صنبور الملء بعد القيام بعملية الملء.
في حالة وصول مستوى الضغط لمعدل قريب من مستوى ال 

3 بار فإنه هناك خطر بدء عمل صمام األمان.
في هذه الحالة ، قم بإزالة الماء من صمام تنفيس الهواء من 
الترموسيفون لجعل الضغط يصل إلى 1 بار أو طلب تدخل 

شركة مؤهلة.

وإذا حدثت انخفاضات متكررة  في الضغط، أطلب تدخل شركة 
معتمدة، حيث يجب إزالة أي تسريب في النظام.

تفريغ النظام.  9.2
باستخدام صنبور  قم  الغالية،  تفريغ  بعملية  القيام  من  لتتمكن 

التفريغ المخصص لذلك )شكل 2-2(.
قبل القيام بهذه العملية تأكد من إغالق صنبور الملء.

10.2  الحماية من التجمد.
الغالية مجهزة بشكل قياسي بوظيفة مقاومة للتجمد تقوم بتشغيل 
المضخة والشعلة عندما تنخفض درجة حرارة مياه النظام داخل 
الغالية عن 4 درجات مئوية )حماية قياسية حتى درجة حرارة 
ال تقل عن 5- درجات مئوية( ويتوقف بمجرد تجاوز 42 درجة 
مئوية. وظيفة منع التجمد، مضمونة إذا كان النظام يعمل بشكل 
صحيح كامل في كل أجزائه، وال يكون في حالة "اإليقاف" ويتم 
تزويده بالطاقة الكهربائية. لتفادي إبقاء النظام قيد التشغيل، في 
حالة الغياب الطويل، من الضروري إفراغ النظام بالكامل أو 
إضافة مواد مقاومة للتجمد إلى ماء نظام التسخين. وفي كلتا 
الحالتين يجب إفراغ دورة الماء الصحية في الغالية. في حالة 
الشبكات التي تتطلب عمليات ملء متكررة، ننصح باستعمال مياه 
تمت معالجتها إلزالة قوة العسر لتجنب تكون الترسبات الكلسية.
الفقرة  كل المعلومات عن الحماية المضادة للتجمد واردة في 
1.3. لضمان سالمة الجهاز والنظام الحراري الصحي للماء في 
المناطق التي تنخفض فيها درجة الحرارة عن الصفر، نوصي 
بحماية نظام التسخين بسائل مانع التجمد وتركيب مجموعة مانع 
التجمد Immergas في الغالية. في حالة عدم التشغيل لفترة 

طويلة )االنتقال إلى منزل أخر(، ننصح بعمل التالي:
- افصل إمدادات الطاقة الكهربائية؛

صمامات  خالل  من  الغالية   في  الصحبية  الدورة  أفرغ   -
لتوزيع  الداخلية  والشبكة   )27-1 )شكل  الموجودة  العادم 

المياه الصحية.

11.2  تنظيف الطالء
مبللة  قماش  قطع  باستخدام  قم  الغالية  غطاء  بتنظيف  للقيام 
وصابون محايد. ال تستخدم مساحيق كاشطة أو مساحيق بودرة.

12.2   تعطيل نهائي
عند اتخاذ قرار بشأن إنهاء تشغيل العالية نهائياً، يجب أن يكون 
لديك شركة معتمدة مخولة بتنفيذ العمليات ذات الصلة، مع التأكد، 
من جملة أمور، من إيقاف إمدادات الكهرباء والمياه والوقود.

صورة للغالية من األسفل.
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   تشغيل 3 
 الغالية

 )المراجعة األولية(.
يلزم لبدء تشغيل الغالية القيام بما يلي:

تأكد من مالئمة الغاز الموجود مع طبيعة الغاز الذي يمكن    -
أن تستخدم الغالية معه؛

التحقق من التوصيل بشبكة تيار من 230 ف ـ 50 هيرتز،  ـ  
االلتزام باألقطاب L-N والتوصيل باألرضية.

التحقق من أن جهاز التدفئة مليء بالماء والتأكد من أن مؤشر  ـ  
مقياس ضغط يشير إلى 1 ÷ 1.2 بار؛

التحقق من أن غطاء صمام تنفيس الهواء مفتوح وأن النظام    -
عديم الهواء بشكل جيد؛ 

قم بتشغيل الغالية وتأكد من البدء الصحيح لعملية اإلشعال؛   -

التحقق من أن كمية الغاز القصوى، المتوسطة والدنيا وما    -
كتيب  في  محدد  هو  ما  مع  تتالءم  ضغوط  من  بها  يتعلق 

التعليمات )الفقرة 16.3(;
-  التحقق من عمل جهاز األمان في حالة انقطاع الغاز ومن 

سرعة عمله عند حدوث ذلك؛
تأكد من عمل مفتاح اإليقاف والتشغيل العام الموجود فوق    -

الغالية؛
التحقق من عدم انسداد أطراف الشفط و/أو التصريف؛ ـ 

تحقق من تدخل مفتاح ضبط ضغط السالمة ضد نقص الهواء؛  -
تحقق من تدخل أدوات الضبط؛  -

تعديل  تم  )إذا  الغاز  تدفق  تنظيم  أجهزة  إغالق  بإحكام  قم    -
اإلعدادات(؛

تحقق من إنتاج الماء الصحي الساخن؛  -

1.3  مخطط هيدروليكي.

تحقق من التسرب في دوائر الشبكة؛  -
التحقق من التهوية في مكان التثبيت عند االقتضاء.   -

حتى لو ثبت تعطل واحدة فقط من فحوصات السالمة، يجب 
عدم تشغيل النظام.

3-1

لوحة الرموز:
ـ  مسبار مياه   1  

مفتاح التدفق الصحي  -  2  
ُمحّدد التدفق ـ     3  

صنبور ملء الشبكة ـ     4  
5  ـ  صمام غاز  

وعاء توسيع الشبكة ـ     6  
الشعلة    -  7  

8  ـ  مبادل من النوع األولي  
مروحة ـ     9  

ـ  غرفة احتراق مغلقة   10  
مفتاح ضبط ضغط عوادم االحتراق ـ     11  

مسبار دفع 12  ـ    
13  ـ  صمام تنفيس للهواء  

دوار ضخ خاص بالغالية ـ     14  
-  وصلة تفريغ النظام   15  

مفتاح ضبط ضغط الشبكة ـ     16  
-  ثرموستات األمان   17  

18  ـ  وصلة تجميع وتقاطع  
صمام بثالثة مجاري )آلي( 19  ـ    
-  مسار جانبي قابل للضبط   20  

-  صمام آمان 3 بار   21  

-   التزويد بالغاز   G  
AC  -    مخرج المياه الصحية الساخنة  

مدخل الماء الصحي   -   AF  
ارتداد من جهاز التدفئة   -  R  

M  -  دخول إلى جهاز التدفئة   
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 G - Зелений
 GY - Сірий
 G/Y - Жовтий / Зелений
 OR - Помаранчевий
 P - Фіолетовий
 PK - Рожевий
 R - Червоний
 W - Білий
 Y - Жовтий
 W/BK - Білий/чорний

З’єднувач X6 використовується для 
автоматичного тестування.

Примітка: Інтерфейс користувача 
знаходиться на зворотному боці 
плати котла.

 S21 - Кнопка збільшення температури ГВП
 S22 - Кнопка зниження  

температури ГВП
 S23 - Кнопка збільшення  

температури опалення
 S24 - Кнопка зниження  

температури опалення
 T1 - Трансформатор розпалу
 T2 - Трансформатор плати котла
 X40 - Перемичка термостату для 

приміщення
 Y1 - Газовий клапан
 1 - Інтерфейс користувача
 2 - Напруга живлення 220 В змінного 

струму 50 Гц
 BK - Чорний
 BL - Синій
 BR - Коричневий

Умовні позначення:
 B1 - Датчик подачі
 B2 - Датчик температури ГВП
 CARV2 - Пульт керування Amico RemotoV2 

(опція)
 E3 - Електрод розпалу та контролю
 E4 - Термостат безпеки
 F1 - Мережевий запобіжник
 LCD1 - Дисплей
 M1 - Циркуляційний насос котла
 M20 - Вентилятор
 M30 - Триходовий вентиль
 S2 - Кнопка режимів
 S3 - Кнопка перезапуску
 S4 - Датчик протоку ГВП
 S5 - Реле мінімального тиску
 S6 - Реле тиску диму
 S20 - Термостат приміщення (опція)

- Часті включення термостату безпеки від 
перегріву . Може спричинятися недостатнім 
тиском води в котлі, недостатньою 
циркуляцією системи опалення, заблокованим 
насосом або несправністю плати управління 
котла. Перевірте на манометрі, щоб тиск 
системи відповідав заданому. Переконайтеся, 
що не всі клапани радіатору закриті.

- Ко тел  вир о бляє  кон денс ат.  Може 
спричинятися надто низькою температурою 
роботи котла. У цьому випадку слід підвищити 
температуру роботи котла.

- Наявність повітря в системі. Перевірити 
відкриття кришки автоматичного повітряного 
клапану виведення повітря (Мал. 1-27). 
Перевірити, щоб тиск системи та посудини 
наповнення системи був у встановлених 
рамках; тиск перед заповненням в системі 
опалення повинен відповідати 1,0 бар, а в 
системі бути в рамках від 1 до 1,2 бар.

- Блокування через відсутність запалювання 
(Парагр. 2.4).

контакту з реле безпеки тиску повітря. 
Необхідно перевірити:

1) що труба забору повітря - викиду не 
є надто довга (поза розмірами, 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  г е рме т и ч на  к а ме р а  є  д і йс но 
герметичною.

5) що напруга живлення вентилятора 
становить не менше 196 В.

- чи горіння є нерегулярним (полум'я 
червоне або жовте). Його може спричинити: 
забруднений пальник та теплообмінник, 
невірно встановлений термінал впуску-
випуску. Провести чистку компонентів, 
згаданих вище, і перевірити правильність 
установки терміналу. 

Пульт Amico RemotoV2: котел може працювати 
із використанням пульту Amico RemotoV2 
(CARV2), який під'єднується до затискачів 40 
і 41, дотримуючись полярності та усунувши 
перемичку X40.

Термос т ат приміщення:  котел може 
працювати з використанням термостату 
приміщення (S20), який під'єднується до 
затискачів 40 - 41, усунувши перемичку X40.

3.3 МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ 
ПРИЧИНИ.

Примітка: технічне обслуговування повинне 
виконуватися ква ліфікованим фахівцем 
(наприклад, уповноважена служба технічної 
допомоги).

- Запах газу Виникає у разі витоку газу 
з  сис теми га з ов ого т ру б опров од у. 
Потрібно перевірити на предмет витоків у 
газопроводі.

- Вентилятор працює, але немає подачі на 
запалювання пальника. Може статися, що 
починає працювати вентилятор, але нема 

3.2 ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА.
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 GY - Сірий
 G/Y - Жовтий / Зелений
 OR - Помаранчевий
 P - Фіолетовий
 PK - Рожевий
 R - Червоний
 W - Білий
 Y - Жовтий
 W/BK - Білий/чорний

З’єднувач X6 використовується для 
автоматичного тестування.

Примітка: Інтерфейс користувача 
знаходиться на зворотному боці 
плати котла.

 S21 - Кнопка збільшення температури ГВП
 S22 - Кнопка зниження  

температури ГВП
 S23 - Кнопка збільшення  

температури опалення
 S24 - Кнопка зниження  

температури опалення
 T1 - Трансформатор розпалу
 T2 - Трансформатор плати котла
 X40 - Перемичка термостату для 

приміщення
 Y1 - Газовий клапан
 1 - Інтерфейс користувача
 2 - Напруга живлення 220 В змінного 

струму 50 Гц
 BK - Чорний
 BL - Синій
 BR - Коричневий

Умовні позначення:
 B1 - Датчик подачі
 B2 - Датчик температури ГВП
 CARV2 - Пульт керування Amico RemotoV2 

(опція)
 E3 - Електрод розпалу та контролю
 E4 - Термостат безпеки
 F1 - Мережевий запобіжник
 LCD1 - Дисплей
 M1 - Циркуляційний насос котла
 M20 - Вентилятор
 M30 - Триходовий вентиль
 S2 - Кнопка режимів
 S3 - Кнопка перезапуску
 S4 - Датчик протоку ГВП
 S5 - Реле мінімального тиску
 S6 - Реле тиску диму
 S20 - Термостат приміщення (опція)

- Часті включення термостату безпеки від 
перегріву . Може спричинятися недостатнім 
тиском води в котлі, недостатньою 
циркуляцією системи опалення, заблокованим 
насосом або несправністю плати управління 
котла. Перевірте на манометрі, щоб тиск 
системи відповідав заданому. Переконайтеся, 
що не всі клапани радіатору закриті.

-  Котел виро бляє конденсат.  Може 
спричинятися надто низькою температурою 
роботи котла. У цьому випадку слід підвищити 
температуру роботи котла.

- Наявність повітря в системі. Перевірити 
відкриття кришки автоматичного повітряного 
клапану виведення повітря (Мал. 1-27). 
Перевірити, щоб тиск системи та посудини 
наповнення системи був у встановлених 
рамках; тиск перед заповненням в системі 
опалення повинен відповідати 1,0 бар, а в 
системі бути в рамках від 1 до 1,2 бар.

- Блокування через відсутність запалювання 
(Парагр. 2.4).

контакту з реле безпеки тиску повітря. 
Необхідно перевірити:

1) що труба забору повітря - викиду не 
є надто довга (поза розмірами, 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  г е рме т и ч на  к а ме р а  є  д і йс но 
герметичною.

5) що напруга живлення вентилятора 
становить не менше 196 В.

- чи горіння є нерегулярним (полум'я 
червоне або жовте). Його може спричинити: 
забруднений пальник та теплообмінник, 
невірно встановлений термінал впуску-
випуску. Провести чистку компонентів, 
згаданих вище, і перевірити правильність 
установки терміналу. 

Пульт Amico RemotoV2: котел може працювати 
із використанням пульту Amico RemotoV2 
(CARV2), який під'єднується до затискачів 40 
і 41, дотримуючись полярності та усунувши 
перемичку X40.

Термос т ат приміщення:  котел може 
працювати з використанням термостату 
приміщення (S20), який під'єднується до 
затискачів 40 - 41, усунувши перемичку X40.

3.3 МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ 
ПРИЧИНИ.

Примітка: технічне обслуговування повинне 
виконуватися ква ліфікованим фахівцем 
(наприклад, уповноважена служба технічної 
допомоги).

- Запах газу Виникає у разі витоку газу 
з  сис теми га з ов ого т ру б опров од у. 
Потрібно перевірити на предмет витоків у 
газопроводі.

- Вентилятор працює, але немає подачі на 
запалювання пальника. Може статися, що 
починає працювати вентилятор, але нема 

3.2 ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА.
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3.2 ELEKTRIČNI DIJAGRAM.

Daljinski Prijateljski UpravljačV2: kotao je pri-
premljen za upotrebu Daljinskog Prijateljskog 
Upravljača V2 (DPU V2) koji se mora povezati na 
kleme 40 i 41 poštivanjem polariteta i eliminišete 
kratkospojnik X40.

Prostorni termostat: kotao je pripremljen za 
postavljanje Prostornog Termostata (S20) koji 
će se povezati na kleme 40 - 41 terminal bloka 
eliminisanjem kratkospojnika X40.

3.3 EVENTUALNI PROBLEMI I NJIHOVI 
UZROCI.

NAPOMENA: intervencije održavanja treba da 
obavi osposobljeno preduzeće (na primer Ovlašćeni 
Tehnički Servis za Pomoć).

- Miris gasa. Tako nešto je posledica ispuštanja 
gasa iz cevi u kolu za gas. Morate proveriti nepro-
pusnost u kolu te sprovođenje gasa.

- Ventilator radi ali ne dolazi do prenošenja 
uključenja na rampu gorionika. Može se desiti da 
se ventilator uključi ali bezbednosni presostat ne 
prebacuje kontakt. Morate kontrolisati:

1) da cev za usis-odvod nije predugačka (duža od 
dozvoljenih dimenzija).

2) da cev za usis-odvod nije delimično začepljena 
(bilo na odvodu bilo na usisu).

3) da je dijafragma koja se nalazi na odvodu dima 
prikladna za dužinu cevi za usis i odvod.

4) da je zatvorena komora perfektno nepropusna.
5) da je napon napajanja ventilatora veći od 196 V.
- Nepravilno sagorevanje (crveni ili žuti plamen). 

Tako nešto može uzrokovati: prljavi gorionik, 
začepljena lamelarna kutija, nepravilno instalirani 
terminal za usis-odvod. Obavite čišćenje gore 
navedenih komponenata i uverite se da je terminal 
pravilno i instaliran. 

- Česte intervencije bezbednosnog termostata zbog 
previsoke temperature. Tako nešto može zavisiti 
od smanjenog pritiska u kotlu, slabe cirkulacije u 
uređaju za grejanje, blokirane pumpe ili anomalije 
kartice za prilagođavanje kotla. Proverite na ma-
nometru da je pritisak uređaja u okviru određenih 
vrednosti. Uverite se da ventili radijatora nisu svi 
zatvoreni.

- Dolazi do kondenzacije. Može biti izazvana radom 
kotla sa suviše niskom temperaturom vode. U tom 
slučaju podignite temperaturu kotla.

- Ima vazduha u unutrašnjosti uređaja. Uverite 
se da je kapica prikladnog ventila za odzraku 
vazduha otvorena (Sl. 1-27). Uverite se da je 
pritisak uređaja i predpunjenje ekspanzionog 
suda u okviru određenih vrednosti; vrednost 
predpunjenja ekspanzionog suda mora da bude 
1,0 bara, vrednost pritiska uređaja između 1 i 1,2 
bara.

- Blokada zbog neuključivanja (Odelj. 2.4).

3.4 KONVERZIJA KOTLA U SLUČAJU 
PROMENE GASA. 

Kada se uređaj bude prilagođavao na drugu vrstu 
gasa u odnosu na onu na ploči sa podacima, 
morate zatražiti komplet sa svim potrebnim za 
transformaciju koja će se brzo obaviti.
Operacija prilagođavanja na vrstu gasa mora da 
se poveri osposobljenom preduzeću ( na primer 
Osposobljenom Tehničkom Servisu za Pomoć).

Objašnjenja:
 B1 - Polazna sonda
 B2 - Sanitarna sonda (NTC)
 PDUV2 - Digitalni prijateljski upravljač V2 (opciono)

 E3 - Anoda za uključenje i detekciju
 E4 - Bezbednosni termostat
 F1 - Osigurač linije
 LCD1 - Displej
 M1 - Cirkulaciona pumpa kotla
 M20 - Ventilator
 M30 - Trokraki ventil
 S2 - Birač rada
 S3 - Dugme za reset blokade
 S4 - Sanitarni merač protoka
 S5 - Presostat uređaja
 S6 - Presostat dimnih gasova
 S20 - Prostorni termostat (opciono)

 S21 - Dugme za povećanje  
temperature sanitarne vode

 S22 - Dugme za smanjenje  
temperature sanitarne vode

 S23 - Dugme za povećanje  
temperature grejanja

 S24 - Dugme za smanjenje  
temperature grejanja

 T1 - Transformator uključenja
 T2 - Transformator kartice kotla
 X40 - Kratkospojnik prostornog termostata
 Y1 - Gasni ventil
 1 - Korisnikov interfejs
 2 - Napajanje 230 Vac 50 Hz
 BK - Crna
 BL - Plava
 BR - Braon

 G - Zelena
 GY - Siva
 G/Y - Žuto/Zelena
 OR - Narandžasta
 P - Ljubičasta
 PK - Roza
 R - Crvena
 W - Bela
 Y - Žuta
 W/BK - Bela/Crna

Konektor X6 se koristi za automatsko 
testiranje.

NAPOMENA: korisnikov interfejs se 
nalazi na zavarenoj strani kartice kotla.

 Y/G - Желтый/Зеленый
 OR - Оранжевый
 P - Фиолетовый
 PK - Розовый
 R - Красный
 W - Белый
 Y - Желтый
 W/BK - Белый/Черный

Разъем Х6 используется для 
автоматического тестирования.

Примечание: интерфейс пользователя 
находится на стороне сварных 
швов электронного блока бойлера.

 S21 - Кнопка увеличения температуры ГВС
 S22 - Кнопка уменьшения температуры ГВС
 S23 - Кнопка увеличения температуры 

отопления
 S24 - Кнопка уменьшения температуры 

отопления
 T1 - Трансформатор включения
 T2 - Трансформатор платы котла
 X40 - Перемычка комнатного термостата
 Y1 - Газовый клапан
 1 - Интерфейс пользователя 
 2 - Питание 230 В перем. тока 50 Гц
 BK - Черный
 BL - Синий
 BR - Коричневый
 G - Зеленый
 GY - Серый

Условные обозначения:
 B1 - Датчик подачи воды
 B2 - Датчик ГВС
 CARV2 - CПульт дистанционного 

управления CARV2 (опция)
 E3 - Электрод зажигания/ионизации
 E4 - Защитный термостат
 F1 - Линейный предохранитель
 LCD1 - Дисплей
 M1 - Циркуляционный насос котла
 M20 - Вентилятор
 M30 - Трехходовой клапан
 S2 - Переключатель режимов работы
 S3 - RКнопка сброса блокировки
 S4 - Датчик NTC в линии ГВС
 S5 - Реле давления в линии отопления
 S6 - Реле давления дымовых газов
 S20 - Комнатный термостат (опция)

- Частое срабатывание предохранительного 
термостата по перегреву. Может быть вызвано 
низким давлением теплоносителя в котле, 
недостаточной циркуляцией в системе 
отопления, заблокированным циркуляционным 
насосом или неполадками в электронном блоке 
котла. Проверить с помощью манометра, 
чтобы давление на установке находилось в 
установленном диапазоне. Проверить, чтобы не 
были перекрыты все вентили на радиаторах.

- На котле образуется конденсат. Может зависеть 
от чрезмерно низкой температуры работы котла. 
В этом случае установить котел на более высокую 
температуру.

- Воздух внутри системы. Проверить, открыт ли 
колпачок  клапана для стравливания воздуха 
(Рис. 1-27). Проверить, что давление в системе 
и давление в расширительном баке находятся 
в заданных пределах: величина давления в 
расширительном баке должна составлять 1,0 бар, 
величина давления в системе должна лежать в 
пределах между 1 и 1,2 бар.

- Блокирование зажигания (Параг. 2.4).

установленная норма);
2) что канал всасывания/дымоудаления 

не загорожен частично (как со стороны 
всасывания, так и со стороны дымоудаления);

3) что дымовая заслонка отрегулирована в 
зависимости от длины каналов всасывания/
дымоудаления;

4) что закрытая камера полностью герметична;
5) что напряжение электропитания вентилятора 

не ниже 196 В.
- Неравномерное горение (красное или жёлтое 

пламя). Может быть вызвано: грязной 
горелкой, засоренным пластинчатым блоком, 
неправильно установленным терминалом 
всасывания/дымоудаления. Произвести очистку 
вышеуказанных компонентов и проверить 
правильность установки терминала.

- Появление конденсата в котле. Это может быть 
вызвано засором в дымовой трубе или дымоходе, 
или неправильно подобранной длиной 
горизонтального канала трубы, подключенной 
к котлу. Кроме того, это может быть вызвано 
работой котла в условиях слишком низких 
температур. В этом случае рекомендовано котлу 
работать в условиях более высоких температур.

Дистанционное управление CARV2: котел рассчитан 
на использование пульта дистанционного 
управления CARV2, который подключается к 
клеммам 41 и 44 с соблюдением полярности, при 
этом удаляется перемычка X40.
Комнатный термостат: котел рассчитан на 
подключение комнатного термостата (S20), 
который должен подключаться к клеммам 40 - 41, 
при этом удаляется перемычка X40.
3.3 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И 

ИХ ПРИЧИНЫ.
Примечание: техническое обслуживание должно 
производиться квалифицированным персоналом 
(например, авторизированной Сервисной 
Службой компании Immergas).

- Запах газа. Возникает при утечке из газовой 
магистрали. Необходимо проверить 
герметичность системы газоснабжения.

- Вентилятор работает, но не происходит зажигания 
на рампе горелки. Возможно, вентилятор 
запускается, но реле давления дымовых газов не 
переключает контакт. Необходимо проверить:

1) что канал всасывания/дымоудаления не 
слишком длинный (не превышена 

3.2 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА.

 Y/G - Желтый/Зеленый
 OR - Оранжевый
 P - Фиолетовый
 PK - Розовый
 R - Красный
 W - Белый
 Y - Желтый
 W/BK - Белый/Черный

Разъем Х6 используется для 
автоматического тестирования.

Примечание: интерфейс пользователя 
находится на стороне сварных 
швов электронного блока бойлера.

 S21 - Кнопка увеличения температуры ГВС
 S22 - Кнопка уменьшения температуры ГВС
 S23 - Кнопка увеличения температуры 

отопления
 S24 - Кнопка уменьшения температуры 

отопления
 T1 - Трансформатор включения
 T2 - Трансформатор платы котла
 X40 - Перемычка комнатного термостата
 Y1 - Газовый клапан
 1 - Интерфейс пользователя 
 2 - Питание 230 В перем. тока 50 Гц
 BK - Черный
 BL - Синий
 BR - Коричневый
 G - Зеленый
 GY - Серый

Условные обозначения:
 B1 - Датчик подачи воды
 B2 - Датчик ГВС
 CARV2 - CПульт дистанционного 

управления CARV2 (опция)
 E3 - Электрод зажигания/ионизации
 E4 - Защитный термостат
 F1 - Линейный предохранитель
 LCD1 - Дисплей
 M1 - Циркуляционный насос котла
 M20 - Вентилятор
 M30 - Трехходовой клапан
 S2 - Переключатель режимов работы
 S3 - RКнопка сброса блокировки
 S4 - Датчик NTC в линии ГВС
 S5 - Реле давления в линии отопления
 S6 - Реле давления дымовых газов
 S20 - Комнатный термостат (опция)

- Частое срабатывание предохранительного 
термостата по перегреву. Может быть вызвано 
низким давлением теплоносителя в котле, 
недостаточной циркуляцией в системе 
отопления, заблокированным циркуляционным 
насосом или неполадками в электронном блоке 
котла. Проверить с помощью манометра, 
чтобы давление на установке находилось в 
установленном диапазоне. Проверить, чтобы не 
были перекрыты все вентили на радиаторах.

- На котле образуется конденсат. Может зависеть 
от чрезмерно низкой температуры работы котла. 
В этом случае установить котел на более высокую 
температуру.

- Воздух внутри системы. Проверить, открыт ли 
колпачок  клапана для стравливания воздуха 
(Рис. 1-27). Проверить, что давление в системе 
и давление в расширительном баке находятся 
в заданных пределах: величина давления в 
расширительном баке должна составлять 1,0 бар, 
величина давления в системе должна лежать в 
пределах между 1 и 1,2 бар.

- Блокирование зажигания (Параг. 2.4).

установленная норма);
2) что канал всасывания/дымоудаления 

не загорожен частично (как со стороны 
всасывания, так и со стороны дымоудаления);

3) что дымовая заслонка отрегулирована в 
зависимости от длины каналов всасывания/
дымоудаления;

4) что закрытая камера полностью герметична;
5) что напряжение электропитания вентилятора 

не ниже 196 В.
- Неравномерное горение (красное или жёлтое 

пламя). Может быть вызвано: грязной 
горелкой, засоренным пластинчатым блоком, 
неправильно установленным терминалом 
всасывания/дымоудаления. Произвести очистку 
вышеуказанных компонентов и проверить 
правильность установки терминала.

- Появление конденсата в котле. Это может быть 
вызвано засором в дымовой трубе или дымоходе, 
или неправильно подобранной длиной 
горизонтального канала трубы, подключенной 
к котлу. Кроме того, это может быть вызвано 
работой котла в условиях слишком низких 
температур. В этом случае рекомендовано котлу 
работать в условиях более высоких температур.

Дистанционное управление CARV2: котел рассчитан 
на использование пульта дистанционного 
управления CARV2, который подключается к 
клеммам 41 и 44 с соблюдением полярности, при 
этом удаляется перемычка X40.
Комнатный термостат: котел рассчитан на 
подключение комнатного термостата (S20), 
который должен подключаться к клеммам 40 - 41, 
при этом удаляется перемычка X40.
3.3 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И 

ИХ ПРИЧИНЫ.
Примечание: техническое обслуживание должно 
производиться квалифицированным персоналом 
(например, авторизированной Сервисной 
Службой компании Immergas).

- Запах газа. Возникает при утечке из газовой 
магистрали. Необходимо проверить 
герметичность системы газоснабжения.

- Вентилятор работает, но не происходит зажигания 
на рампе горелки. Возможно, вентилятор 
запускается, но реле давления дымовых газов не 
переключает контакт. Необходимо проверить:

1) что канал всасывания/дымоудаления не 
слишком длинный (не превышена 

3.2 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА.

 Y/G - Желтый/Зеленый
 OR - Оранжевый
 P - Фиолетовый
 PK - Розовый
 R - Красный
 W - Белый
 Y - Желтый
 W/BK - Белый/Черный

Разъем Х6 используется для 
автоматического тестирования.

Примечание: интерфейс пользователя 
находится на стороне сварных 
швов электронного блока бойлера.

 S21 - Кнопка увеличения температуры ГВС
 S22 - Кнопка уменьшения температуры ГВС
 S23 - Кнопка увеличения температуры 

отопления
 S24 - Кнопка уменьшения температуры 

отопления
 T1 - Трансформатор включения
 T2 - Трансформатор платы котла
 X40 - Перемычка комнатного термостата
 Y1 - Газовый клапан
 1 - Интерфейс пользователя 
 2 - Питание 230 В перем. тока 50 Гц
 BK - Черный
 BL - Синий
 BR - Коричневый
 G - Зеленый
 GY - Серый

Условные обозначения:
 B1 - Датчик подачи воды
 B2 - Датчик ГВС
 CARV2 - CПульт дистанционного 

управления CARV2 (опция)
 E3 - Электрод зажигания/ионизации
 E4 - Защитный термостат
 F1 - Линейный предохранитель
 LCD1 - Дисплей
 M1 - Циркуляционный насос котла
 M20 - Вентилятор
 M30 - Трехходовой клапан
 S2 - Переключатель режимов работы
 S3 - RКнопка сброса блокировки
 S4 - Датчик NTC в линии ГВС
 S5 - Реле давления в линии отопления
 S6 - Реле давления дымовых газов
 S20 - Комнатный термостат (опция)

работать в условиях более высоких температур.
- Частое срабатывание предохранительного 

термостата по перегреву. Может быть вызвано 
низким давлением теплоносителя в котле, 
недостаточной циркуляцией в системе 
отопления, заблокированным циркуляционным 
насосом или неполадками в электронном блоке 
котла. Проверить с помощью манометра, 
чтобы давление на установке находилось в 
установленном диапазоне. Проверить, чтобы не 
были перекрыты все вентили на радиаторах.

- На котле образуется конденсат. Может зависеть 
от чрезмерно низкой температуры работы котла. 
В этом случае установить котел на более высокую 
температуру.

- Воздух внутри системы. Проверить, открыт ли 
колпачок  клапана для стравливания воздуха 
(Рис. 1-27). Проверить, что давление в системе 
и давление в расширительном баке находятся 
в заданных пределах: величина давления в 
расширительном баке должна составлять 1,0 бар, 
величина давления в системе должна лежать в 
пределах между 1 и 1,2 бар.

- Блокирование зажигания (Параг. 2.4).

слишком длинный (не превышена 
установленная норма);

2) что канал всасывания/дымоудаления 
не загорожен частично (как со стороны 
всасывания, так и со стороны дымоудаления);

3) что дымовая заслонка отрегулирована в 
зависимости от длины каналов всасывания/
дымоудаления;

4) что закрытая камера полностью герметична;
5) что напряжение электропитания вентилятора 

не ниже 196 В.
- Неравномерное горение (красное или жёлтое 

пламя). Может быть вызвано: грязной 
горелкой, засоренным пластинчатым блоком, 
неправильно установленным терминалом 
всасывания/дымоудаления. Произвести очистку 
вышеуказанных компонентов и проверить 
правильность установки терминала.

- Появление конденсата в котле. Это может быть 
вызвано засором в дымовой трубе или дымоходе, 
или неправильно подобранной длиной 
горизонтального канала трубы, подключенной 
к котлу. Кроме того, это может быть вызвано 
работой котла в условиях слишком низких 
температур. В этом случае рекомендовано котлу 

Дистанционное управление CARV2: котел рассчитан 
на использование пульта дистанционного 
управления CARV2, который подключается к 
клеммам 41 и 44 с соблюдением полярности, при 
этом удаляется перемычка X40.
Комнатный термостат: котел рассчитан на 
подключение комнатного термостата (S20), 
который должен подключаться к клеммам 40 - 41, 
при этом удаляется перемычка X40.
3.3 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И 

ИХ ПРИЧИНЫ.
Примечание: техническое обслуживание должно 
производиться квалифицированным персоналом 
(например, авторизированной Сервисной 
Службой компании Immergas).

- Запах газа. Возникает при утечке из газовой 
магистрали. Необходимо проверить 
герметичность системы газоснабжения.

- Вентилятор работает, но не происходит 
зажигания на рампе горелки. Возможно, 
вентилятор запускается, но реле давления 
дымовых газов не переключает контакт. 
Необходимо проверить:

1) что канал всасывания/дымоудаления не 

3.2 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА.
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 G - Verde
 GY - Gri
 G/Y - Galben / Verde
 OR - Portocaliu
 P - Violet
 PK - Roz
 R - Roșu
 W - Alb
 Y - Galben
 W/BK - Alb/Negru

Conectorul X6 este utilizat pentru prima 
punere în funcțiune automată.

N.B.: interfața pentru utilizator se află în 
partea cu suduri a plăcii centralei.

 S21 - Buton de creștere  
a temperaturii apei de consum

 S22 - Buton de reducere  
a temperaturii apei de consum

 S23 - Buton de creștere  
a temperaturii de încălzire

 S24 - Buton de reducere  
a temperaturii de încălzire

 T1 - Transformator pornire
 T2 - Transformator placă centrală
 X40 - Punte termostat ambianță
 Y1 - Vană gaz
 1 - Interfață utilizator
 2 - Alimentare 230 Vca 50 Hz
 BK - Negru
 BL - Albastru
 BR - Maro

Legendă:
 B1 - Sondă tur
 B2 - Sondă apă caldă de consum
 CARV2 - Comandă de la distanță Amico 

RemotoV2 (opțional)
 E3 - Electrod de aprindere și detectare flacără
 E4 - Termostat de siguranță
 F1 - Siguranță de linie
 LCD1 - Display
 M1 - Pompă de circulație centrală
 M20 - Ventilator
 M30 - Vană cu trei căi
 S2 - Selector regim de funcționare
 S3 - Tastă resetare blocare
 S4 - Debitmetru apă de consum
 S5 - Presostat instalație
 S6 - Presostat gaze de ardere
 S20 - Termostat ambient (opțional)

pompei de circulație sau de un defect la placa 
de reglare a centralei. Verificați pe manometru 
ca presiunea din instalație să fie cuprinsă între 
limitele stabilite. Verificați ca robinetele calori-
ferelor să nu fie închise.

- Centrala produce condens. Poate determinată 
de funcţionarea centralei la temperatură exce-
siv de redusă. În acest caz, centrala trebuie să 
funcţioneze la temperatură mai ridicată.

- Prezența de aer în interiorul instalației. Verifi-
cați capacul dezaeratorului - acesta trebuie să 
fie deschis (Fig. 1-27). Verificați ca presiunea 
din instalație și preîncărcarea vasului de expan-
siune să fie între limitele prestabilite; valoarea 
preîncărcării vasului de expansiune trebuie să 
fie de 1,0 bar, valoarea presiunii din instalație 
trebuie să fie cuprinsă între 1 și 1,2 bar.

- Blocare datorată lipsei aprinderii (Cap. 2.4).

1) conducta de admisie-evacuare să nu fie prea 
lungă (mai mare decât valorile admise).

2) conducta de admisie-evacuare să nu fie 
înfundată (atât în partea evacuării, cât și în 
partea de admisie).

3) diafragma așezată pe conducta de evacuare 
a gazelor de ardere trebuie să fie corespun-
zătoare cu lungimea conductelor de admisie 
evacuare.

4) camera etanșă trebuie să fie bine închisă.
5) tensiunea de alimentare a ventilatorului nu 

trebuie să fie mai mică de 196 V.
- Combustie neregulată (flacără roșie sau gal-

benă). Pot fi cauzate de: arzătorul murdar, pa-
rametri incorecți de combustie, terminalul de 
admisie – evacuare incorect instalat. Curățați 
componentele mai sus indicate și verificați 
instalarea corectă a terminalului.

- Intervenții frecvente ale termostatului de 
siguranță la supratemperatură. Pot fi cauzate 
de presiunea redusă a apei din centrală, de 
circulația redusă a apei în instalație, de blocarea 

Comandă de la distanță Amico RemotoV2: centra-
la este prevăzută pentru aplicarea dispozitivului 
de comandă de la distanţă Amico RemotoV2 
(CARV2) care trebuie conectat la bornele 40 şi 
41; respectaţi polaritatea şi eliminaţi puntea X40.

Termostat ambient: centrala este prevăzută pen-
tru aplicarea termostatului ambient (S20) (S20) 
care trebuie conectat la bornele 40 - 41 după ce 
aţi eliminat puntea X40.

3.3 DEFECTE ȘI CAUZELE LOR.
N.B.: intervențiile de întreținere trebuie să fie 
efectuate de o societate autorizată (de exemplu 
Serviciul Autorizat de Asistență Tehnică).

- Miros de gaz. Se datorează pierderilor din con-
ductele circuitului de gaz. Verificați etanșeitatea 
circuitului de alimentare cu gaz.

- Ventilatorul funcționează dar nu se produce 
declanșarea pornirii pe rampa arzătorului. Se 
poate întâmpla ca ventilatorul să pornească 
dar presostatul aer de siguranță să nu comute 
contactul. Trebuie controlat ca:

3.2 SCHEMA ELECTRICĂ.
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3.2 SCHÉMA ÉLECTRIQUE.

Commande Amie à DistanceV2 : la chaudière est 
prévue pour l'application de la Commande Amie 
à DistanceV2 (CARV2) qui doit être raccordée aux 
bornes 40 et 41 en respectant la polarité et en 
éliminant le pont X40.

Thermostat d'ambiance : la chaudière est prévue 
pour l'application du Thermostat Ambiant (S20) 
qui doit être relié aux bornes 40 - 41 en éliminant 
le pont X40.

3.3 PROBLÈMES ÉVENTUELS ET LEURS 
CAUSES.

N.B.  : les interventions d'entretien doivent être 
effectuées par une entreprise qualifiée (par exemple, 
le Service d'Assistance Technique Agréé).

- Odeur de gaz. Elle est due aux fuites des tuyaux 
dans le circuit de gaz. Il faut vérifier l'étanchéité 
du circuit d'alimentation de gaz.

- Le ventilateur fonctionne mais l'arc d'allumage 
ne se fait pas sur la rampe brûleur. Il peut arriver 
que le ventilateur démarre mais que le pressostat 
air de sécurité ne transmet pas le contact. Il faut 
contrôler :

1) que le conduit d'aspiration-évacuation ne soit 
pas trop long (au-delà des mesures permises).

2) que le conduit d'aspiration-évacuation ne soit 
pas partiellement obstrué (aussi bien sur la partie 
évacuation que sur la partie aspiration).

3) que le diaphragme placé sur l'évacuation fumées 
soit adapté à la longueur des conduits d'aspira-
tion évacuation.

4) que la chambre étanche soit parfaitement étanche.
5) que la tension d'alimentation au ventilateur ne 

soit pas inférieure à 196 V.
- Combustion non régulière (flamme rouge ou 

jaune). Elle peut être causée par : le brûleur sale, 
le bloc lamellaire obstrué, l'installation incorrecte 
du terminal d'aspiration-évacuation. Effectuer les 
nettoyages des composants précités et vérifier la 
correcte installation du terminal. 

- Des interventions fréquentes du thermostat de 
sécurité de surchauffe. Ceci peut dépendre d'une 
pression d'eau réduite dans la chaudière, d'une 
mauvaise circulation dans l'installation de chauf-
fage, du circulateur bloqué, ou d'une anomalie à 

la carte de réglage de la chaudière. Vérifier sur le 
manomètre que la pression de l'installation soit 
dans les limites établies. Vérifier que les robinets 
des radiateurs ne soient pas tous fermés.

- La chaudière produit de la condensation. Elle 
peut être déterminée par le fonctionnement de la 
chaudière à une température excessivement basse. 
Dans ce cas, faire fonctionner la chaudière à une 
température supérieure.

- Présence d'air à l'intérieur de l'installation. Vérifier 
l'ouverture du capuchon de la soupape spécifique 
de purge d'air (Fig. 1-27). Vérifier que la pression 
de l'installation et de la pré-charge du vase d'ex-
pansion soit dans les limites pré-établies. La valeur 
de la pré-charge du vase d'expansion doit être 1,0 
bar, la valeur de la pression de l'installation doit 
être comprise entre 1 et 1,2 bar.

- Blocage allumage manqué (Parag. 2.4).

3.4 CONVERSION DE LA CHAUDIÈRE 
EN CAS DE CHANGEMENT DE GAZ 

Si l'appareil doit être adapté à un gaz différent de 
celui de la plaque, demander le kit comportant 

Légende :
 B1 - Sonde refoulement
 B2 - Sonde sanitaire
 CARV2 - Commande Amie à Distance V2  

(en option)
 E3 - Bougie d'allumage et détection
 E4 - Thermostat de sécurité
 F1 - Fusible ligne
LCD1 - Écran
 M1 - Circulateur chaudière
 M20 - Ventilateur
 M30 - Soupape trois voies
 S2 - Sélecteur de fonctionnement
 S3 - Bouton RESET blocage
 S4 - Fluxostat sanitaire
 S5 - Pressostat d'installation
 S6 - Pressostat fumées

 S20 - Thermostat d'ambiance (option)
 S21 - Bouton d'augmentation  

de la température de l'eau sanitaire
 S22 - Bouton de diminution  

de la température de l'eau sanitaire
 S23 - Bouton d'augmentation  

température chauffage
 S24 - Bouton de diminution  

température chauffage
 T1 - Transformateur allumage
 T2 - Transformateur carte chaudière
 X40 - Pont thermostat d'ambiance
 Y1 - Soupape gaz
 1 - Interface utilisateur
 2 - Alimentation 230 Vac 50 Hz
 BK - Noir
 BL - Bleu

 BR - Marron
 G - Vert
 GY - Gris
 G/Y - Jaune/vert
 OR - Orange
 P - Violet
 PK - Rose
 R - Rouge
 W - Blanc
 Y - Jaune
 W/BK - Blanc/Noir

Le connecteur X6 est utilisé pour le contrôle 
automatique.

N.B. : l'interface de l'utilisateur se trouve sur le 
côté soudures de la carte de chaudière.
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 G - Green
 GY - Grey
 Y/G - Yellow/Green
 OR - Orange
 P - Purple
 PK - Pink
 R - Red
 W - White
 Y - Yellow
 W/BK - White/Black

The X6 connector is used for automatic 
inspection.

Note: the user interface is on the welding side 
of the boiler board.

 S21 - Key to increase  
DHW temperature

 S22 - Key to decrease  
DHW temperature

 S23 - Key to increase  
central heating temperature

 S24 - Key to decrease  
central heating temperature

 T1 - Ignition transformer
 T2 - Boiler P.C.B. transformer
 X40 - Room thermostat jumper
 Y1 - Gas valve
 1 - User interface
 2 - 230 Vac 50 Hz supply voltage
 BK - Black
 BL - Blue
 BR - Brown

Key:
 B1 - Flow probe
 B2 - D.H.W. probe
 CARV2 - Comando Amico Remoto V2 remote 

control (optional)
 E3 - Ignition and detection electrode
 E4 - Safety thermostat
 F1 - Phase fuse
 LCD1 - Display
 M1 - Boiler pump
 M20 - Fan
 M30 - Three-way valve
 S2 - Selector switch functioning
 S3 - Reset block key
 S4 - D.H.W. flow switch
 S5 - System pressure switch
 S6 - Flue pressure switch
 S20 - Room thermostat (optional)

- The boiler produces condensate. It can be de-
termined by functioning at boiler temperatures 
that are excessively low. In this case, make the 
boiler run at higher temperatures.

- Presence of air in the system. Check opening of 
the special air vent valve cap (Fig. 1-27). 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. (Paragraph 2.4).

3.4 CONVERTING THE BOILER TO 
OTHER TYPES OF GAS.

If the boiler has to be converted to a different 
gas type to that specified on the data nameplate, 
request the relative conversion kit for quick and 
easy conversion.
The gas conversion operation must be carried 
out by an authorised company (e.g. Authorised 
Technical After-Sales Service).
To convert to another type of gas the following 

1) the intake-exhaust duct is not too long (over 
allowed length).

2) the intake-exhaust pipe is not partially bloc-
ked (on the exhaust or intake side).

3) the diaphragm of the fume exhaust is adequ-
ate for the length of the intake-exhaust duct.

4) the sealed chamber is kept in good conditi-
ons.

5) the fan power supply voltage is not less than 
196 V.

- Irregular combustion (red or yellow flame). Can 
be caused by: dirty burner, clogged lamellar pack, 
intake - exhaust terminal not installed properly. 
Clean the above components and ensure correct 
installation of the terminal. 

- Frequent activation of the temperature overload 
thermostat. It can depend on reduced water pres-
sure in the boiler, little circulation in the heating 
system, the blocked pump or an anomaly of the 
boiler P.C.B. Check on the pressure gauge that 
the system pressure is within established limits. 
Check that radiator valves are not all closed.

Comando Amico Remoto remote controlV2: 
the boiler is set-up for the application of the 
Comando Amico Remoto remote controlV2 
(CARV2) which must be connected to clamps 
40 and 41, by observing polarity and elimi-
nating jumper X40.

Room thermostat: the boiler is set-up for the 
application of the Room Thermostat (S20) which 
must be connected to clamps 40 and 41 and by 
eliminating jumper X40.

3.3 TROUBLESHOOTING.
Note: maintenance operations must be carried 
out by an authorised company (e.g. Authorised 
After-Sales Technical Assistance Service).
- Smell of gas. Caused by leakage from gas circuit 

pipelines. Check sealing efficiency of gas intake 
circuit.

- The fan works but ignition discharge does not 
occur on the burner ramp. The fan may start but 
the safety air pressure switch does not switch 
the contact over. Make sure:

3.2 WIRING DIAGRAM.
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.مخطط األسالك  3.2

بتطبيق  مجهزة  الغالية  تأتي   :V2 أميكو  كونترول  الريموت 
ريموت كونترول أميكو، V2 ) Car V2( والذي يجب أن تكون 
متصال بلوحتى التوزيع 40 و 41 مع احترام القطبية وإزالة 

.X40 الكوبري

منظم  الغالية الستخدام  إعداد  يتم  الغرفة:  في  الحرارة  منظم 
الحرارة في الغرفة )S20(الذي يجب وصله بلوحات توصيل  

.X40 40-41 إلزالة كوبري

المشاكل المحتملة وحلولها.   3.3
ملحوظة هامة: يجب أن تنفذ عمليات الصيانة بواسطة شركة مؤهلة 

)على سبيل المثال مركز الدعم الفني المعتمد(.

رائحة الغاز. يعود إلى تسرب في أنابيب دائرة الغاز. ينبغي التحقق   -
من عازل تسرب دائرة إدخال الغاز.

المروحة تعمل ولكن ال يحدث تصريف لإلشعال على منصة موقد   -
الشعلة. وقد يحدث أن تبدأ المروحة بالعمل ولكن ال يقوم مفتاح 
ضبط ضغط الهواء الخاص بالسالمة بتبديل االتصال به. ينبغي 

فحص:
أن مجرى الشفط-التفريغ ليس طويال جداً )أكثر من القياسات   )1

المسموح بها(.
أن مجرى الشفط-التفريغ ليس مسدودا جزئيا )سواء في جزء   )2

التفريغ أو في جزء الشفط(.

الموضوع على تصريف عوادم  الفصل  يكون حاجز  أن     )3
االحتراق مناسب لطول مجاري الشفط والتفريغ.

أن غرفة االحتراق المغلقة محكمة الغلق.  )4
5(  أن جهد التيار الكهربائي الواصل للمروحة ليست أقل من 196 

فولت.
االحتراق غير منتظم )شعلة حمراء أو صفراء(. يمكن أن ينشأ   -
عن: الموقد متسخ، انسداد صمام الصفيحة، طرف الشفط-التفريغ 
لم يتم تثبيته على نحو صحيح. قم بتنظيف المكونات المذكورة 

أعاله وتحقق من عملية التثبيت الصحيحة للنقطة الطرفية. 
كثرة التدخالت ثرموستات السالمة الخاص بدرجات الحرارة   -
الزائدة. يمكن أن ينشأ بسبب انخفاض ضغط الماء في الغالية، 
ومن ضعف الدورة داخل نظام تدفئة، ومن توقف مضخة التدوير 
أو عطل في بطاقة ضبط الغالية. تحقق على المانومتر من أن 
ضغط النظام يقع داخل الحدود المقررة. تحقق من أن صمامات 

أجهزة التدفئة والتسخين ليست كلها مغلقة.
الغالية تنتج تكثفا. يمكن أن يكون سبب ذلك تشغيل الغالية على    -
درجة حرارة منخفضة جًدا في هذه الحالة قم بتشغيل الغالية على 

درجة حرارة أعلى.
وجود هواء داخل النظام. تحقق من فتح رأس الصمام المحدد   -
لخروج الهواء )شكل 1-27(. تحقق من أن ضغط النظام والشحن 
المسبق لخزان التمدد يقع ضمن الحدود المحددة؛ ويجب أن يكون 

ضغط الشحن المسبق لخزان التمدد 1,0 بار، ويجب أن يكون 
ضغط النظام بين 1 و 1,2 بار.

توقف يسبب عدم االشتعال )فقرة  2.4(.  -

4.3  تحويل الغالية في حالة تغيير الغاز 
إذا كنت بحاجة إلى مالئمة الجهاز لغاز بخالف ذلك الذي يظهر 
على اللوحة الفنية، يجب طلب هذه المجموعة مع ما يلزم للتحويل 

الذي يمكن أن يتم بسرعة.
عملية المالئمة مع نوع الغاز يجب أن ُيعهد بها إلى شركة مؤهلة 

)على سبيل المثال مركز الدعم الفني المعتمد(.
لالنتقال من غاز إلى آخر يجب:

فصل الكهرباء عن الجهاز؛  -
وضع  على  الحرص  مع  الرئيسية  الشعلة  فوهات  استبدال   -
بين  المجموعة  والمزودة مع  المناسبة  التسرب  منع  حلقات 

مشعب الغاز والفوهات؛
أعد توصيل الكهرباء إلى الجهاز؛  -

 )P01( اختر من خالل لوحة مفاتيح الغالية معامل نوع الغاز   -
ثم اختر )nG( في حالة الميثان أو )LG( في حالة الغاز 

المسال المضغوط;
نفذ نوع من  المعايرة الكامل لصمام الغاز   -

لوحة الرموز:
-  مسبار تدفق   B1  

-  مسبار مياه ساخنة   B2  
جهاز التحكم عن بعد Amico V2 )اختياري(  -  CARV2 

شمعة إشعال و كشف   -   E3  
-  ترموستات أمان   E4  

-  فيوز  خط  F1  
شاشة  -  LCD1 

مضخة تدوير للغالية  -  M1  
مروحة  -  M20  

صمام بثالثة مجاري  -  M30  
منتقي التشغيل  -  S2  

زر إلعادة الضبط عند التوقف  -  S3  
مفتاح ضبط تدفق المياه العادية  -  S4  

مفتاح ضبط ضغط الشبكة  -  S5  
مفتاح ضبط ضغط العوادم الدخانية  -  S6  

ترموستات البيئة )اختياري(  -  S20  

زر زيادة   -  S21   
درجة حرارة الماء الصحي

زر تخفيض   -  S22   
درجة حرارة الماء الصحي

زر زيادة   -  S23   
درجة حرارة التدفئة

زر تخفيض   -  S24   
درجة حرارة التدفئة

محّول اإلشعال  -  T1  
محّول بطاقة الغالية  -  T2  

جسر ثرموستات بيئة المكان  -  X40  
صمام غاز Y1  ـ    

واجهة المستخدم  -  1  
التغذية بالتيار 230 ف تيار متردد 50 هيرتز  -  2  

أسود  -  BK  
أزرق  -  BL  

بنِّي  -  BR  

أخضر  -  G  
رمادي  -  GY  

أصفر / أخضر  -  G / Y  
-  برتقالي أو    
بنفسجي  -  P  
وردي  -  PK  
أحمر  -  R  
أبيض  -  W  
أصفر  -  Y  

أبيض/ أسود  -  W / BK 

ويستخدم الموصل X6 لالختبار التلقائي.

مالحظة هامة: تقع واجهة المستخدم على جانب اللحام من 
لوحة الغالية.
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• Регулювання мініма льної  теплової 
потужності котла.

- Натиснути кнопку (3) або (4) для вибору 
параметру b01 (регулювання мінімальної 
теплової потужності котла у фазі ГВП).

 ПРИМІТКА: продовжувати тільки після 
того, як виконано тарування номінальної 
теплової потужності котла.

- Натиснути кнопку (5), щоб збільшити 
т е п л о в у  п о т у ж н і с т ь ,  н а т и с н у т и 
кнопку (6), щоб її зменшити. Після 
закінчення регулювання, натиснути і 
утримувати натисненою кнопку " reset" 
(1), до збереження параметру у пам'яті. 
Підтвердження збереження параметру у 
пам'яті позначається блиманням значення.

Коригування тарування.
Процедура, що описана нижче, дозволяє 
частково змінювати параметри, що були 
встановлені в ході "Повного тарування".

Здійснити доступ до тарування клапана.

ПРИМІТКА:  для дост упу до функції 
тарування клапана запит на сантехнічну 
воду повинен бути відсутній.

У тому випадку, якщо параметр P15 був 
нещодавно встановлений на значення 5 (напр. 
в ході повного тарування газового клапана), 
то необхідно встановити інше значення, 
щоб отримати доступ до "Коригування 
тарування".

• Коригування тарування номінальної 
теплової потужності котла.

- Натиснути одночасно кнопки (2) і (5) на 5 
секунд, поки на дисплеї по черзі не з'явиться 
напис “Ma” + “nu” (ручний).

 ПРИМІТКА: натиснути знову кнопки (2) 
і (5) на 5 секунд або очікувати 2 хвилини, 
не виконуючи жодних налаштувань, щоб 
вийти з фази коригування тарування.

- Очікувати до появи параметру b02 
(регулювання номінальної теплової 
потужності котла).

 ПРИМІТКА: котел вмикається у режимі 
обігріву; у випадку необхідності виконати 
регулювання у режимі ГВП, слід відкрити 
кран гарячої сантехнічної води після 
увімкнення пальника.

- Відрегулювати параметр b02, дотримуючись 
значень, наведених у таблицях (Парагр. 
3.16) в залежності від типу газу.

- Натиснути кнопку (5), щоб збільшити 
т е п л о в у  п о т у ж н і с т ь ,  н а т и с н у т и 
кнопку (6), щоб її зменшити. Після 
закінчення регулювання, натиснути і 
утримувати натисненою кнопку " reset" 
(1), до збереження параметру у пам'яті. 
Підтвердження збереження параметру у 
пам'яті позначається блиманням значення.

• Коригування тарування мінімальної 
теплової потужності котла.

- Натиснути кнопку (3) або (4) для вибору 
параметру b01 (регулювання мінімальної 
теплової потужності котла у фазі ГВП).

- Натиснути кнопку (5), щоб збільшити 
т е п л о в у  п о т у ж н і с т ь ,  н а т и с н у т и 
кнопку (6), щоб її зменшити. Після 
закінчення регулювання, натиснути і 
утримувати натисненою кнопку " reset" 
(1), до збереження параметру у пам'яті. 
Підтвердження збереження параметру у 
пам'яті позначається блиманням значення.

з'єднаним з приймачем тиску, розташованим 
на верху герметичної камери (частина 9 Мал. 
1-27) і силового тиску газу на виході клапана 
(частина 1 Мал. 3-3), в залежності від величини 
тиску, як показано в таблиці (пар. 3.16) для того 
типу газу, для якого призначений котел.

3.6 ТАРУВАННЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНУ.
Тарування клапану повинно виконуватися 
у випадку заміни газового клапану, заміни 
електронної плати або у випадку переходу 
на інший тип газу.

Щоб отримати доступ до фази тарування, 
нео бхідно діяти,  як описано нижче 
(посилання Мал. 2-1):

Повне тарування
Здійснити доступ до тарування клапана.

ПРИМІТКА:  для дост упу до функції 
тарування клапана запит на сантехнічну 
воду повинен бути відсутній.

Встановити параметр P15 на значення 5 і 
вийти з меню.

• Регулювання номіна льної  теплової 
потужності котла

- Натиснути одночасно кнопки (2) і (5) на 5 
секунд, поки на дисплеї по черзі не з'явиться 
напис “Au” + “to” (автоматично).

 ПРИМІТКА: натиснути знову кнопки (2) 
і (5) на 5 секунд або очікувати 2 хвилини, 
не виконуючи жодних налаштувань, щоб 
вийти з фази повного тарування.

- Очікувати до появи параметру b02 
(регулювання номінальної теплової 
потужності котла).

 ПРИМІТКА: котел вмикається у режимі 
обігріву; у випадку необхідності виконати 
регулювання у режимі ГВП, слід відкрити 
кран гарячої сантехнічної води після 
увімкнення пальника.

- Відрегулювати параметр b02, дотримуючись 
значень, наведених у таблицях (Парагр. 
3.16) в залежності від типу газу.

- Натиснути кнопку (5), щоб збільшити 
т е п л о в у  п о т у ж н і с т ь ,  н а т и с н у т и 
кнопку (6), щоб її зменшити. Після 
закінчення регулювання, натиснути і 
утримувати натисненою кнопку " reset" 
(1), до збереження параметру у пам'яті. 
Підтвердження збереження параметру у 
пам'яті позначається блиманням значення.

 Увага: якщо під час регулювання, значення 
номінальної теплової потужності котла 
перевищується на 0,2 мбар (таблиця 
Парагр. 3.16), то необхідно вийти з фази 
тарування і знову зайти, щоб повторно 
виконати регулювання.

3.4 ПЕРЕОСНАЩЕННЯ КОТЛА В РАЗІ 
ЗМІНИ ГАЗУ.

Там, де необхідно адаптувати пристрій 
до іншого типу газу, що відрізняється від 
вказаних на етикетці, слід придбати комплект 
з усім необхідним для швидкої трансформації.
Операції з модифікації для пристосування 
до іншого типу газу повинні виконуватися 
уповноваженим кваліфікованим персоналом 
АСЦ.
Щоб перейти з одного типу газу на інший, 
потрібно:
- вимкнути живлення приладу;
- замінити форсунки пальника; акуратно 

вставити між колектором газу і сопла 
спеціальної ущільнювальної шайби, які 
поставляються в комплекті;

- знову підключити прилад до напруги 
живлення;

- вибрати за допомогою клавіатури котла 
параметр "тип газу" (P01) і потім обрати 
(nG) у разі живлення метаном, або (LG) у 
разі живлення зрідженим нафтовим газом 
(ЗНГ);

- Виконати тип повного тарування для 
газового клапану

 • відрегулювати номінальну теплову 
потужність котла;

 • відрегулювати мінімальну теплову 
потужність котла у фазі виробництва 
гарячої сантехнічної води;

- відрегулювати мінімальну теплову потужність 
котла у фазі обігріву (Парагр. 3.7);

- відрегулювати (за необхідності) максимальну 
потужність опалення (Парагр. 3.7);

- Після закінчення трансформації прикріпити 
наклейку в комплект для переобладнання 
поруч таблиці даних. В цій таблиці потрібно 
закреслити маркером дані для старого типу газу.

Ці  зміни повинні  в ідповідати тип у 
використовуваного газу; дотримуйтесь 
інструкцій в таблиці (пар. 3.16).

3.5 ПЕРЕВІРКИ, ЯКІ ПОВИННІ БУТИ 
ВИКОНАНІ ПІСЛЯ ГАЗОВОЇ КОНВЕРСІЇ.

Перевіривши, що трансформація була зроблена 
з діаметром сопла, необхідним для типу 
використовуваного газу і калібрування було 
зроблено на заданий тиск, переконайтеся, що:
- точки заміру тиску, використані для 

калібрування повинні бути добре закриті, 
і не повинно бути витоків газу в контурі.

ПРИМІТКА:  всі операції,  пов'язані з 
регулюванням котлів повинні виконуватися 
уповноваженим персоналом (наприклад, 
з Уповноваженого центру технічного 
обслуговування). Калібрування пальника 
повинно проводитися з диференційним 
манометром форми "  U", або цифровим, 

Умовні позначення:
 1 - Газовий клапан тиску 

на виході
 2 - Котушка
 3 - З’єднувач 

електропроводки
 4 - Газовий клапан тиску 

на вході

Клапан GAS SGV 100 B&P
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• Регулювання мініма льної  теплової 
потужності котла.

- Натиснути кнопку (3) або (4) для вибору 
параметру b01 (регулювання мінімальної 
теплової потужності котла у фазі ГВП).

 ПРИМІТКА: продовжувати тільки після 
того, як виконано тарування номінальної 
теплової потужності котла.

- Натиснути кнопку (5), щоб збільшити 
т е п л о в у  п о т у ж н і с т ь ,  н а т и с н у т и 
кнопку (6), щоб її зменшити. Після 
закінчення регулювання, натиснути і 
утримувати натисненою кнопку " reset" 
(1), до збереження параметру у пам'яті. 
Підтвердження збереження параметру у 
пам'яті позначається блиманням значення.

Коригування тарування.
Процедура, що описана нижче, дозволяє 
частково змінювати параметри, що були 
встановлені в ході "Повного тарування".

Здійснити доступ до тарування клапана.

ПРИМІТКА:  для дост упу до функції 
тарування клапана запит на сантехнічну 
воду повинен бути відсутній.

У тому випадку, якщо параметр P15 був 
нещодавно встановлений на значення 5 (напр. 
в ході повного тарування газового клапана), 
то необхідно встановити інше значення, 
щоб отримати доступ до "Коригування 
тарування".

• Коригування тарування номінальної 
теплової потужності котла.

- Натиснути одночасно кнопки (2) і (5) на 5 
секунд, поки на дисплеї по черзі не з'явиться 
напис “Ma” + “nu” (ручний).

 ПРИМІТКА: натиснути знову кнопки (2) 
і (5) на 5 секунд або очікувати 2 хвилини, 
не виконуючи жодних налаштувань, щоб 
вийти з фази коригування тарування.

- Очікувати до появи параметру b02 
(регулювання номінальної теплової 
потужності котла).

 ПРИМІТКА: котел вмикається у режимі 
обігріву; у випадку необхідності виконати 
регулювання у режимі ГВП, слід відкрити 
кран гарячої сантехнічної води після 
увімкнення пальника.

- Відрегулювати параметр b02, дотримуючись 
значень, наведених у таблицях (Парагр. 
3.16) в залежності від типу газу.

- Натиснути кнопку (5), щоб збільшити 
т е п л о в у  п о т у ж н і с т ь ,  н а т и с н у т и 
кнопку (6), щоб її зменшити. Після 
закінчення регулювання, натиснути і 
утримувати натисненою кнопку " reset" 
(1), до збереження параметру у пам'яті. 
Підтвердження збереження параметру у 
пам'яті позначається блиманням значення.

• Коригування тарування мінімальної 
теплової потужності котла.

- Натиснути кнопку (3) або (4) для вибору 
параметру b01 (регулювання мінімальної 
теплової потужності котла у фазі ГВП).

- Натиснути кнопку (5), щоб збільшити 
т е п л о в у  п о т у ж н і с т ь ,  н а т и с н у т и 
кнопку (6), щоб її зменшити. Після 
закінчення регулювання, натиснути і 
утримувати натисненою кнопку " reset" 
(1), до збереження параметру у пам'яті. 
Підтвердження збереження параметру у 
пам'яті позначається блиманням значення.

з'єднаним з приймачем тиску, розташованим 
на верху герметичної камери (частина 9 Мал. 
1-27) і силового тиску газу на виході клапана 
(частина 1 Мал. 3-3), в залежності від величини 
тиску, як показано в таблиці (пар. 3.16) для того 
типу газу, для якого призначений котел.

3.6 ТАРУВАННЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНУ.
Тарування клапану повинно виконуватися 
у випадку заміни газового клапану, заміни 
електронної плати або у випадку переходу 
на інший тип газу.

Щоб отримати доступ до фази тарування, 
нео бхідно діяти,  як описано нижче 
(посилання Мал. 2-1):

Повне тарування
Здійснити доступ до тарування клапана.

ПРИМІТКА:  для дост упу до функції 
тарування клапана запит на сантехнічну 
воду повинен бути відсутній.

Встановити параметр P15 на значення 5 і 
вийти з меню.

• Регулювання номіна льної  теплової 
потужності котла

- Натиснути одночасно кнопки (2) і (5) на 5 
секунд, поки на дисплеї по черзі не з'явиться 
напис “Au” + “to” (автоматично).

 ПРИМІТКА: натиснути знову кнопки (2) 
і (5) на 5 секунд або очікувати 2 хвилини, 
не виконуючи жодних налаштувань, щоб 
вийти з фази повного тарування.

- Очікувати до появи параметру b02 
(регулювання номінальної теплової 
потужності котла).

 ПРИМІТКА: котел вмикається у режимі 
обігріву; у випадку необхідності виконати 
регулювання у режимі ГВП, слід відкрити 
кран гарячої сантехнічної води після 
увімкнення пальника.

- Відрегулювати параметр b02, дотримуючись 
значень, наведених у таблицях (Парагр. 
3.16) в залежності від типу газу.

- Натиснути кнопку (5), щоб збільшити 
т е п л о в у  п о т у ж н і с т ь ,  н а т и с н у т и 
кнопку (6), щоб її зменшити. Після 
закінчення регулювання, натиснути і 
утримувати натисненою кнопку " reset" 
(1), до збереження параметру у пам'яті. 
Підтвердження збереження параметру у 
пам'яті позначається блиманням значення.

 Увага: якщо під час регулювання, значення 
номінальної теплової потужності котла 
перевищується на 0,2 мбар (таблиця 
Парагр. 3.16), то необхідно вийти з фази 
тарування і знову зайти, щоб повторно 
виконати регулювання.

3.4 ПЕРЕОСНАЩЕННЯ КОТЛА В РАЗІ 
ЗМІНИ ГАЗУ.

Там, де необхідно адаптувати пристрій 
до іншого типу газу, що відрізняється від 
вказаних на етикетці, слід придбати комплект 
з усім необхідним для швидкої трансформації.
Операції з модифікації для пристосування 
до іншого типу газу повинні виконуватися 
уповноваженим кваліфікованим персоналом 
АСЦ.
Щоб перейти з одного типу газу на інший, 
потрібно:
- вимкнути живлення приладу;
- замінити форсунки пальника; акуратно 

вставити між колектором газу і сопла 
спеціальної ущільнювальної шайби, які 
поставляються в комплекті;

- знову підключити прилад до напруги 
живлення;

- вибрати за допомогою клавіатури котла 
параметр "тип газу" (P01) і потім обрати 
(nG) у разі живлення метаном, або (LG) у 
разі живлення зрідженим нафтовим газом 
(ЗНГ);

- Виконати тип повного тарування для 
газового клапану

 • відрегулювати номінальну теплову 
потужність котла;

 • відрегулювати мінімальну теплову 
потужність котла у фазі виробництва 
гарячої сантехнічної води;

- відрегулювати мінімальну теплову потужність 
котла у фазі обігріву (Парагр. 3.7);

- відрегулювати (за необхідності) максимальну 
потужність опалення (Парагр. 3.7);

- Після закінчення трансформації прикріпити 
наклейку в комплект для переобладнання 
поруч таблиці даних. В цій таблиці потрібно 
закреслити маркером дані для старого типу газу.

Ці  зміни повинні  в ідповідати тип у 
використовуваного газу; дотримуйтесь 
інструкцій в таблиці (пар. 3.16).

3.5 ПЕРЕВІРКИ, ЯКІ ПОВИННІ БУТИ 
ВИКОНАНІ ПІСЛЯ ГАЗОВОЇ КОНВЕРСІЇ.

Перевіривши, що трансформація була зроблена 
з діаметром сопла, необхідним для типу 
використовуваного газу і калібрування було 
зроблено на заданий тиск, переконайтеся, що:
- точки заміру тиску, використані для 

калібрування повинні бути добре закриті, 
і не повинно бути витоків газу в контурі.

ПРИМІТКА:  всі операції,  пов'язані з 
регулюванням котлів повинні виконуватися 
уповноваженим персоналом (наприклад, 
з Уповноваженого центру технічного 
обслуговування). Калібрування пальника 
повинно проводитися з диференційним 
манометром форми "  U", або цифровим, 

Умовні позначення:
 1 - Газовий клапан тиску 

на виході
 2 - Котушка
 3 - З’єднувач 

електропроводки
 4 - Газовий клапан тиску 

на вході
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Ventil GAS SGV 100 B&P

Objašnjenja:
 1 - Izlaz pritiska gasni ventil
 2 - Zavojnica
 3 - Konektor kablovskog 

povezivanja
 4 - Ulaz pritiska gasni ventil

Za prelazak sa jedne vrste gasa na drugi morate:
- iskopčati napajanje uređaja;
- zameniti mlaznice glavnog gorionika i to na 

način da postavite između kolektora gasa i 
mlaznica prikladne podizače za nepropusnost 
koje imate u kompletu;

- uključiti napajanje uređaja;
- izabrati na tastaturi kotla parametar vrste gasa 

(P01) pa onda izabrati (nG) u slučaju napajanja 
Metanom ili (LG) u slučaju napajanja na LPG;

- Obaviti tip kompletne kalibracije gasnog ven-
tila
• regulisati nominalnu toplotnu snagu kotla;
• regulisati minimalnu toplotnu snagu kotla u 

sanitarnoj fazi;
- regulisati minimalnu toplotnu snagu kotla u 

fazi grejanja (Odelj. 3.7);
- regulisati (eventualno) maksimalnu snagu 

grejanja (Odelj. 3.7);
- nakon što obavite transformaciju, stavite na-

lepnicu koju imate u kompletu za konverziju 
u blizinu pločice za podacima. Na njoj morate, 
ako bude potrebno, da izbrišete markerom stare 
podatke gasa.

Ove regulacije se moraju odnositi na vrstu gasa 
koji se koristi na način da se slede indikacije iz 
tabele (Pogl. 3.16).

3.5 KONTROLE KOJE MORAJU DA SE 
OBAVE POSLE KONVERZIJE GASA.

Nakon što ste se uverili da se transformacija oba-
vila sa mlaznicama propisanog prečnika za vrstu 
gasa koji se koristi i da je kalibrisanje obavljeno 
na odgovarajućem pritisku, uverite se da:
- da su ispitivači pritiska koji se koriste za kali-

brisanje dobro zatvoreni i da nema propuštanja 
gasa u kolu.

NAPOMENA: sve operacije koje se odnose na 
podešavanje kotla mora da obavi osposobljeno 
preduzeće (na primer Ovlašćeni Tehnički Servis 
za Pomoć). Kalibrisanje gorionika se mora obavi-
ti sa diferencijalnim manometrom u obliku slova 
"U" ili onim digitalnim koji je povezan za izlaz 
pritiska iznad zatvorene komore (det. 9 Sl. 1-27) 
i na izlaz pritiska ventila za gas (det. 1 Sl. 3-3), 
pridržavajući se vrednosti pritiska navedenoj u 
tabeli (Pogl. 3.16) za vrstu gasa za koju je kotao 
pripremljen.

3.6 KALIBRISANJE GASNOG VENTILA.
Kalibrisanje gasnog ventila se mora obaviti u 
slučaju zamene gasnog ventila, elektronske kar-
tice ili u slučaju konverzije na drugu vrstu gasa.

Za pristup u fazu kalibracije, postupite kao u 
nastavku (reference Sl. 2-1):

Kompletna kalibracija
Pristupite funkciji kalibracije ventila.

NAPOMENA: Za pristup funkciji kalibracije 
gasnog ventila, ne sme biti u toku zahtev za 
sanitarnom vodom.
Podesite parametar P15 na vrednost 5 i izađite 
iz menija.

• Prilagođavanje nominalne toplotne snage kotla
- Istovremeno pritisnite dugmad (2) i (5) 5 

sekundi sve dok se na displeju naizmenično 
ne pojavi natpis “Au” + “to” (Automatsko).

 NAPOMENA: ponovo pritisnite dugmad 
(2) i (5) 5 sekundi ili sačekajte 2 minuta bez 
obavljanja bilo kojeg podešavanja da biste izašli 
iz faze kompletne kalibracije.

- Sačekajte sve dok se ne pojavi parametar b02 
(podešavanje nominalne toplotne snage kotla).

 NAPOMENA: kotao se uključuje u režimu 
grejanja; u slučaju da želite obaviti podešavanje 
u sanitarnom načinu rada, otvorite slavinu to-
ple sanitarne vode nakon uključenja gorionika.

- Podesite parametar b02 na način da se 
pridržavate vrednosti maksimalnog pritiska 
navedenih u tabelama (Odelj. 3.16) zavisno od 
vrste gasa.

- Pritisnite dugme (5) da biste povećali toplotnu 
snagu, pritisnite dugme (6) da biste je smanjili. 
Na kraju podešavanja, pritisnite i držite priti-
snutim dugme za reset (1) sve dok se parametar 
ne memoriše. Potvrda o memorizaciji parame-
tra se dobija treperenjem vrednosti.

 Pažnja: ako se tokom podešavanja pređe za 0,2 
mbara nominalna toplotna snaga kotla (tabela 
Odelj. 3.16) potrebno je izaći i ponovo ući u 
fazu kalibracije radi podešavanja.

• Podešavanje minimalne toplotne snage kotla.
- Pritisnite dugme (3) ili (4) za izbor parametra 

b01 (minimalna toplotna snaga kotla u sani-
tarnoj fazi).

 NAPOMENA: nastavite samo ako ste već oba-
vili kalibrisanje nominalne toplotne snage kotla.

- Pritisnite dugme (5) da biste povećali toplotnu 
snagu, pritisnite dugme (6) da biste je smanjili. 
Na kraju podešavanja, pritisnite i držite priti-
snutim dugme za reset (1) sve dok se parametar 
ne memoriše. Potvrda o memorizaciji parame-
tra se dobija treperenjem vrednosti.

Korekcija kalibracije.
Postupak opisan u nastavku omogućuje da se 
delomično izmene parametri podešeni u “Kom-
pletnoj kalibraciji”.

Pristupite funkciji kalibracije ventila.

NAPOMENA: Za pristup funkciji kalibracije 
gasnog ventila, ne sme biti u toku zahtev za 
sanitarnom vodom.
Ako ste u nedavno podesili parametar P15 na 
vrednost 5 (npr. za kompletnu kalibraciju gasnog 
ventila) potrebno je postaviti drugačiju vrednost 
da bi se pristupilo “Korekciji kalibracije”.

• Korekcija kalibracije nominalne toplotne snage 
kotla.

- Istovremeno pritisnite dugmad (2) i (5) 5 
sekundi sve dok se na displeju naizmenično 
ne pojavi natpis “Ma” + “nu” (Ručno).

 NAPOMENA: ponovo pritisnite dugmad 
(2) i (5) 5 sekundi ili sačekajte 2 minuta bez 
obavljanja bilo kojeg podešavanja da biste izašli 
iz faze korekcije kalibracije.

- Sačekajte sve dok se ne pojavi parametar b02 
(podešavanje nominalne toplotne snage kotla).

 NAPOMENA: kotao se uključuje u režimu 
grejanja; u slučaju da želite obaviti podešavanje 
u sanitarnom načinu rada, otvorite slavinu to-
ple sanitarne vode nakon uključenja gorionika.

- Podesite parametar b02 na način da se 
pridržavate vrednosti maksimalnog pritiska 
navedenih u tabelama (Odelj. 3.16) zavisno od 
vrste gasa.

- Pritisnite dugme (5) da biste povećali toplotnu 
snagu, pritisnite dugme (6) da biste je smanjili. 
Na kraju podešavanja, pritisnite i držite priti-
snutim dugme za reset (1) sve dok se parametar 
ne memoriše. Potvrda o memorizaciji parame-
tra se dobija treperenjem vrednosti.

• Korekcija kalibracije minimalne toplotne snage 
kotla.

- Pritisnite dugme (3) ili (4) za izbor parametra 
b01 (minimalna toplotna snaga kotla u sani-
tarnoj fazi).

- Pritisnite dugme (5) da biste povećali toplotnu 
snagu, pritisnite dugme (6) da biste je smanjili. 
Na kraju podešavanja, pritisnite i držite priti-
snutim dugme za reset (1) sve dok se parametar 
ne memoriše. Potvrda o memorizaciji parame-
tra se dobija treperenjem vrednosti.

- Сравните показания манометра с данными 
соответствующей таблицы (Параг. 3.16) в 
зависимости от типа газа.

- При необходимости отрегулируйте давление 
газа кнопками «5» для увеличения и «6» для 
уменьшения. По окончании регулировки 
нажмите и держите в нажатом состоянии 
кнопку сброса (reset) (1) для занесения 
значения в память, что подтверждается 
отображением на дисплее мигающего 
значения данного параметра.

 Внимание: если в фазе регулировки 
значение номинальной тепловой мощности 
котла будет превышено на 0,2 мбара 
(таблица в Параг. 3.16), необходимо выйти и 
вернуться в фазу настройки для повторного 
регулирования.

• Регулировка минимальной мощности котла.
- Нажмите кнопку (3) или (4) для выбора 

параметра b01 (котел переходит на 
минимальную мощность в режиме ГВС).

 Примечание: выполняйте только после 
калибровки номинальной тепловой 
мощности котла.

- Сравните показания манометра с данными 
соответствующей таблицы (Параг. 3.16) в 
зависимости от типа газа.

 - При необходимости отрегулируйте давление 
газа кнопками «5» для увеличения и «6» для 
уменьшения. По окончании регулировки 
нажмите и держите в нажатом состоянии 
кнопку сброса (reset) (1) для занесения 
значения в память, что подтверждается 
отображением на дисплее мигающего 
значения данного параметра.

Корректировка тарирования.
Корректировка тарирования газового 
клапана нужно производить при проведении 
пусконаладочных работ и технического 
обслуживания котла.
Описанная ниже процедура позволяет 
проверить и откорректировать значение 
давление газа на номинальной и минимальной 
мощности без входа в режим настройки 
параметров. Диапазон настройки ограничен.
Примечание: Доступ к фазе тарирования 
газового клапана должен осуществляться в 
отсутствии запроса санитарной воды.
Убедитесь, что параметр «P15» установлен на 
значение, отличное от «5» (заводская установка 
– «0»). Если перед этим производилось полное 
тарирование, переведите параметр «Р15» в 
значение, отличное от «5».
• Корректировка тарирования номинальной 

мощности котла.
- Нажать одновременно кнопки (2) и (5) и 

держать их нажатыми 5 секунд до тех пор, 
пока на дисплее не появятся чередующиеся 
надписи «Ma» + «nu» (Ручной).

 Примечание: Чтобы выйти из фазы полного 
тарирования, необходимо вновь нажать 
кнопки (2) и (5) на 5 секунд или подождать 2 
минуты, не выполняя никаких регулировок

- Дождитесь включения котла и появления на 
дисплее параметра «b02» (котел работает на 
максимальную мощность).

 Примечание: Котел включается в режиме 
отопления; если требуется выполнение 
регулировки в режиме ГВС, откройте кран 
горячей санитарной воды после включения 
горелки.

П р и м е ч а н и е :  в с е  о п е р а ц и и  п о 
настройке котла должны производиться 
квалифицированным персоналом (например, 
авторизированной Сервисной Службой 
компании Immergas). Тарирование газового 
клапана должно выполняться с помощью 
«U»-образного дифференциального или 
цифрового манометра, подключаемого 
к шт уцеру замера давления, который 
расположен над герметичной камерой (дет. 
9 Рис. 1-27), и к штуцеру замера давления 
на выходе газового клапана (дет. 1 Рис. 3-3); 
при этом следует придерживаться значений 
давления, приведённых в таблице (Параг. 
3.16) для того типа газа, для которого 
предусмотрен котел.

3.6 ТАРИРОВАНИЕ ГАЗОВОГО 
КЛАПАНА.

Полное тарирование газового клапана нужно 
производить в случае замены газового 
клапана, замены электронной платы или 
при переходе на другой тип газа. При этом 
предыдущие настройки обнуляются.
Для доступа к фазе полного тарированию 
необходимо выполнять следующие действия 
(см. Рис. 2-1):
Полное тарирование
Войдите в  меню программиров ания 
параметров.
Примечание: доступ к функции тарирования 
газового клапана должен осуществляться в 
отсутствии запроса санитарной воды.
Установите параметр «Р15» на значение «5», 
подтвердите изменение кнопкой сброса (re-
set) и выйдите из меню программирования 
параметров.
Примечание: по окончанию фазы полного 
тарирования рекомендовано параметр «Р15» 
установить на значение, отличное от «5» 
(заводская установка – «0»).
• Регулировка номинальной мощности котла.
- Нажмите одновременно кнопки (2) и (5) и 

держите их нажатыми 5 секунд до тех пор, 
пока на дисплее не появятся чередующиеся 
надписи «Au” + «to” (автоматический).

 Примечание: Чтобы выйти из фазы полного 
тарирования, необходимо вновь нажать 
кнопки (2) и (5) на 5 секунд или подождать 2 
минуты, не выполняя никаких регулировок.

- Дождитесь включения котла и появления на 
дисплее параметра «b02» (котел работает на 
максимальную мощность).

 Примечание: Котел включается в режиме 
отопления; если требуется выполнение 
регулировки в режиме ГВС, откройте кран 
горячей санитарной воды после включения 
горелки.

3.4 ПЕРЕВОД КОТЛА НА ДРУГОЙ ТИП 
ГАЗА.

В случае необходимости перенастроить 
котел на газ, отличный от указанного на 
заводской паспортной табличке, необходимо 
запросить специальный комплект со всем 
необходимым для быстрого проведения 
такого переоборудования.
Операции по перенастройке на другой тип газа 
должна производиться квалифицированным 
персоналом (например, Авторизированной 
Сервисной Службой компании Immergas)..
Для переоборудования устройства на другой 
тип газа необходимо:
- отключить напряжение от котла;
- заменить форсунки основной горелки, 

устанавливая между газовым коллектором и 
форсунками специальные уплотнительные 
шайбы, входящие в комплект;

- вновь подать напряжение в систему;
- с помощью кнопочной панели котла 

выбрать параметр типа газа (Р01), затем 
выбрать (nG) при подаче газа Метана или 
(LG) при подаче сжиженного газа;

- Выполнить полное тарирование газового 
клапана

 • отрегулировать номинальную тепловую 
мощность котла;

 • отрегулировать минимальную тепловую 
мощность котла в режиме ГВС;

- отрегулировать (при необходимости) 
минимальную тепловую мощность котла в 
режиме отопления (Параг. 3.7);

- отрегулировать (при необходимости) 
максимальную мощность отопления 
(Параг. 3.7);

- после выполнения перенастройки наклеить 
входящуюю в комплект этикетку рядом 
с заводской паспортной табличкой. С 
помощью несмываемого фломастера 
удалить на технические данные ранее 
используемого типа газа.

Данные настройки должны относиться к 
используемому типа газа в соответствие с 
данными, приведенными в таблице (Параг. 3.16).

3.5 НЕОБХОДИМЫЕ ПРОВЕРКИ 
ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА НА ДРУГОЙ 
ТИП ГАЗА.

После того, как вы убедились, что для 
перехода были установлены форсунки 
нужного диаметра для используемого типа 
газа, и что калибровка была произведена при 
установленном значении давления, следует 
убедиться в том, что:
- штуцеры замера давления, используемые 

для калибровки, полностью закрыты, и что 
отсутствуют утечки газа в системе.

Условные обозначения:
 1 - Штуцер замера 

давления на выходе 
газового клапана

 2 - Катушка
 3 - Разъем электропроводки
 4 - Штуцер замера 

давления на входе 
газового клапана 

Газовый клапан SGV 100 B&P
- Сравните показания манометра с данными 

соответствующей таблицы (Параг. 3.16) в 
зависимости от типа газа.

- При необходимости отрегулируйте давление 
газа кнопками «5» для увеличения и «6» для 
уменьшения. По окончании регулировки 
нажмите и держите в нажатом состоянии 
кнопку сброса (reset) (1) для занесения 
значения в память, что подтверждается 
отображением на дисплее мигающего 
значения данного параметра.

 Внимание: если в фазе регулировки 
значение номинальной тепловой мощности 
котла будет превышено на 0,2 мбара 
(таблица в Параг. 3.16), необходимо выйти и 
вернуться в фазу настройки для повторного 
регулирования.

• Регулировка минимальной мощности котла.
- Нажмите кнопку (3) или (4) для выбора 

параметра b01 (котел переходит на 
минимальную мощность в режиме ГВС).

 Примечание: выполняйте только после 
калибровки номинальной тепловой 
мощности котла.

- Сравните показания манометра с данными 
соответствующей таблицы (Параг. 3.16) в 
зависимости от типа газа.

 - При необходимости отрегулируйте давление 
газа кнопками «5» для увеличения и «6» для 
уменьшения. По окончании регулировки 
нажмите и держите в нажатом состоянии 
кнопку сброса (reset) (1) для занесения 
значения в память, что подтверждается 
отображением на дисплее мигающего 
значения данного параметра.

Корректировка тарирования.
Корректировка тарирования газового 
клапана нужно производить при проведении 
пусконаладочных работ и технического 
обслуживания котла.
Описанная ниже процедура позволяет 
проверить и откорректировать значение 
давление газа на номинальной и минимальной 
мощности без входа в режим настройки 
параметров. Диапазон настройки ограничен.
Примечание: Доступ к фазе тарирования 
газового клапана должен осуществляться в 
отсутствии запроса санитарной воды.
Убедитесь, что параметр «P15» установлен на 
значение, отличное от «5» (заводская установка 
– «0»). Если перед этим производилось полное 
тарирование, переведите параметр «Р15» в 
значение, отличное от «5».
• Корректировка тарирования номинальной 

мощности котла.
- Нажать одновременно кнопки (2) и (5) и 

держать их нажатыми 5 секунд до тех пор, 
пока на дисплее не появятся чередующиеся 
надписи «Ma» + «nu» (Ручной).

 Примечание: Чтобы выйти из фазы полного 
тарирования, необходимо вновь нажать 
кнопки (2) и (5) на 5 секунд или подождать 2 
минуты, не выполняя никаких регулировок

- Дождитесь включения котла и появления на 
дисплее параметра «b02» (котел работает на 
максимальную мощность).

 Примечание: Котел включается в режиме 
отопления; если требуется выполнение 
регулировки в режиме ГВС, откройте кран 
горячей санитарной воды после включения 
горелки.

П р и м е ч а н и е :  в с е  о п е р а ц и и  п о 
настройке котла должны производиться 
квалифицированным персоналом (например, 
авторизированной Сервисной Службой 
компании Immergas). Тарирование газового 
клапана должно выполняться с помощью 
«U»-образного дифференциального или 
цифрового манометра, подключаемого 
к шт уцеру замера давления, который 
расположен над герметичной камерой (дет. 
9 Рис. 1-27), и к штуцеру замера давления 
на выходе газового клапана (дет. 1 Рис. 3-3); 
при этом следует придерживаться значений 
давления, приведённых в таблице (Параг. 
3.16) для того типа газа, для которого 
предусмотрен котел.

3.6 ТАРИРОВАНИЕ ГАЗОВОГО 
КЛАПАНА.

Полное тарирование газового клапана нужно 
производить в случае замены газового 
клапана, замены электронной платы или 
при переходе на другой тип газа. При этом 
предыдущие настройки обнуляются.
Для доступа к фазе полного тарированию 
необходимо выполнять следующие действия 
(см. Рис. 2-1):
Полное тарирование
Войдите в  меню программиров ания 
параметров.
Примечание: доступ к функции тарирования 
газового клапана должен осуществляться в 
отсутствии запроса санитарной воды.
Установите параметр «Р15» на значение «5», 
подтвердите изменение кнопкой сброса (re-
set) и выйдите из меню программирования 
параметров.
Примечание: по окончанию фазы полного 
тарирования рекомендовано параметр «Р15» 
установить на значение, отличное от «5» 
(заводская установка – «0»).
• Регулировка номинальной мощности котла.
- Нажмите одновременно кнопки (2) и (5) и 

держите их нажатыми 5 секунд до тех пор, 
пока на дисплее не появятся чередующиеся 
надписи «Au” + «to” (автоматический).

 Примечание: Чтобы выйти из фазы полного 
тарирования, необходимо вновь нажать 
кнопки (2) и (5) на 5 секунд или подождать 2 
минуты, не выполняя никаких регулировок.

- Дождитесь включения котла и появления на 
дисплее параметра «b02» (котел работает на 
максимальную мощность).

 Примечание: Котел включается в режиме 
отопления; если требуется выполнение 
регулировки в режиме ГВС, откройте кран 
горячей санитарной воды после включения 
горелки.

3.4 ПЕРЕВОД КОТЛА НА ДРУГОЙ ТИП 
ГАЗА.

В случае необходимости перенастроить 
котел на газ, отличный от указанного на 
заводской паспортной табличке, необходимо 
запросить специальный комплект со всем 
необходимым для быстрого проведения 
такого переоборудования.
Операции по перенастройке на другой тип газа 
должна производиться квалифицированным 
персоналом (например, Авторизированной 
Сервисной Службой компании Immergas)..
Для переоборудования устройства на другой 
тип газа необходимо:
- отключить напряжение от котла;
- заменить форсунки основной горелки, 

устанавливая между газовым коллектором и 
форсунками специальные уплотнительные 
шайбы, входящие в комплект;

- вновь подать напряжение в систему;
- с помощью кнопочной панели котла 

выбрать параметр типа газа (Р01), затем 
выбрать (nG) при подаче газа Метана или 
(LG) при подаче сжиженного газа;

- Выполнить полное тарирование газового 
клапана

 • отрегулировать номинальную тепловую 
мощность котла;

 • отрегулировать минимальную тепловую 
мощность котла в режиме ГВС;

- отрегулировать (при необходимости) 
минимальную тепловую мощность котла в 
режиме отопления (Параг. 3.7);

- отрегулировать (при необходимости) 
максимальную мощность отопления 
(Параг. 3.7);

- после выполнения перенастройки наклеить 
входящуюю в комплект этикетку рядом 
с заводской паспортной табличкой. С 
помощью несмываемого фломастера 
удалить на технические данные ранее 
используемого типа газа.

Данные настройки должны относиться к 
используемому типа газа в соответствие с 
данными, приведенными в таблице (Параг. 3.16).

3.5 НЕОБХОДИМЫЕ ПРОВЕРКИ 
ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА НА ДРУГОЙ 
ТИП ГАЗА.

После того, как вы убедились, что для 
перехода были установлены форсунки 
нужного диаметра для используемого типа 
газа, и что калибровка была произведена при 
установленном значении давления, следует 
убедиться в том, что:
- штуцеры замера давления, используемые 

для калибровки, полностью закрыты, и что 
отсутствуют утечки газа в системе.

Условные обозначения:
 1 - Штуцер замера 

давления на выходе 
газового клапана

 2 - Катушка
 3 - Разъем электропроводки
 4 - Штуцер замера 

давления на входе 
газового клапана 

Газовый клапан SGV 100 B&P
- Сравните показания манометра с данными 

соответствующей таблицы (Параг. 3.16) в 
зависимости от типа газа.

- При необходимости отрегулируйте давление 
газа кнопками «5» для увеличения и «6» для 
уменьшения. По окончании регулировки 
нажмите и держите в нажатом состоянии 
кнопку сброса (reset) (1) для занесения 
значения в память, что подтверждается 
отображением на дисплее мигающего 
значения данного параметра.

 Внимание: если в фазе регулировки 
значение номинальной тепловой мощности 
котла будет превышено на 0,2 мбара 
(таблица в Параг. 3.16), необходимо выйти и 
вернуться в фазу настройки для повторного 
регулирования.

• Регулировка минимальной мощности котла.
- Нажмите кнопку (3) или (4) для выбора 

параметра b01 (котел переходит на 
минимальную мощность в режиме ГВС).

 Примечание: выполняйте только после 
калибровки номинальной тепловой 
мощности котла.

- Сравните показания манометра с данными 
соответствующей таблицы (Параг. 3.16) в 
зависимости от типа газа.

 - При необходимости отрегулируйте давление 
газа кнопками «5» для увеличения и «6» для 
уменьшения. По окончании регулировки 
нажмите и держите в нажатом состоянии 
кнопку сброса (reset) (1) для занесения 
значения в память, что подтверждается 
отображением на дисплее мигающего 
значения данного параметра.

Корректировка тарирования.
Корректировка тарирования газового 
клапана нужно производить при проведении 
пусконаладочных работ и технического 
обслуживания котла.
Описанная ниже процедура позволяет 
проверить и откорректировать значение 
давление газа на номинальной и минимальной 
мощности без входа в режим настройки 
параметров. Диапазон настройки ограничен.
Примечание: Доступ к фазе тарирования 
газового клапана должен осуществляться в 
отсутствии запроса санитарной воды.
Убедитесь, что параметр «P15» установлен на 
значение, отличное от «5» (заводская установка 
– «0»). Если перед этим производилось полное 
тарирование, переведите параметр «Р15» в 
значение, отличное от «5».
• Корректировка тарирования номинальной 

мощности котла.
- Нажать одновременно кнопки (2) и (5) и 

держать их нажатыми 5 секунд до тех пор, 
пока на дисплее не появятся чередующиеся 
надписи «Ma» + «nu» (Ручной).

 Примечание: Чтобы выйти из фазы полного 
тарирования, необходимо вновь нажать 
кнопки (2) и (5) на 5 секунд или подождать 2 
минуты, не выполняя никаких регулировок

- Дождитесь включения котла и появления на 
дисплее параметра «b02» (котел работает на 
максимальную мощность).

 Примечание: Котел включается в режиме 
отопления; если требуется выполнение 
регулировки в режиме ГВС, откройте кран 
горячей санитарной воды после включения 
горелки.

П р и м е ч а н и е :  в с е  о п е р а ц и и  п о 
настройке котла должны производиться 
квалифицированным персоналом (например, 
авторизированной Сервисной Службой 
компании Immergas). Тарирование газового 
клапана должно выполняться с помощью 
«U»-образного дифференциального или 
цифрового манометра, подключаемого 
к шт уцеру замера давления, который 
расположен над герметичной камерой (дет. 
9 Рис. 1-27), и к штуцеру замера давления 
на выходе газового клапана (дет. 1 Рис. 3-3); 
при этом следует придерживаться значений 
давления, приведённых в таблице (Параг. 
3.16) для того типа газа, для которого 
предусмотрен котел.

3.6 ТАРИРОВАНИЕ ГАЗОВОГО 
КЛАПАНА.

Полное тарирование газового клапана нужно 
производить в случае замены газового 
клапана, замены электронной платы или 
при переходе на другой тип газа. При этом 
предыдущие настройки обнуляются.
Для доступа к фазе полного тарированию 
необходимо выполнять следующие действия 
(см. Рис. 2-1):
Полное тарирование
Войдите в  меню программиров ания 
параметров.
Примечание: доступ к функции тарирования 
газового клапана должен осуществляться в 
отсутствии запроса санитарной воды.
Установите параметр «Р15» на значение «5», 
подтвердите изменение кнопкой сброса (re-
set) и выйдите из меню программирования 
параметров.
Примечание: по окончанию фазы полного 
тарирования рекомендовано параметр «Р15» 
установить на значение, отличное от «5» 
(заводская установка – «0»).
• Регулировка номинальной мощности котла.
- Нажмите одновременно кнопки (2) и (5) и 

держите их нажатыми 5 секунд до тех пор, 
пока на дисплее не появятся чередующиеся 
надписи «Au” + «to” (автоматический).

 Примечание: Чтобы выйти из фазы полного 
тарирования, необходимо вновь нажать 
кнопки (2) и (5) на 5 секунд или подождать 2 
минуты, не выполняя никаких регулировок.

- Дождитесь включения котла и появления на 
дисплее параметра «b02» (котел работает на 
максимальную мощность).

 Примечание: Котел включается в режиме 
отопления; если требуется выполнение 
регулировки в режиме ГВС, откройте кран 
горячей санитарной воды после включения 
горелки.

3.4 ПЕРЕВОД КОТЛА НА ДРУГОЙ ТИП 
ГАЗА.

В случае необходимости перенастроить 
котел на газ, отличный от указанного на 
заводской паспортной табличке, необходимо 
запросить специальный комплект со всем 
необходимым для быстрого проведения 
такого переоборудования.
Операции по перенастройке на другой тип газа 
должна производиться квалифицированным 
персоналом (например, Авторизированной 
Сервисной Службой компании Immergas)..
Для переоборудования устройства на другой 
тип газа необходимо:
- отключить напряжение от котла;
- заменить форсунки основной горелки, 

устанавливая между газовым коллектором и 
форсунками специальные уплотнительные 
шайбы, входящие в комплект;

- вновь подать напряжение в систему;
- с помощью кнопочной панели котла 

выбрать параметр типа газа (Р01), затем 
выбрать (nG) при подаче газа Метана или 
(LG) при подаче сжиженного газа;

- Выполнить полное тарирование газового 
клапана

 • отрегулировать номинальную тепловую 
мощность котла;

 • отрегулировать минимальную тепловую 
мощность котла в режиме ГВС;

- отрегулировать (при необходимости) 
минимальную тепловую мощность котла в 
режиме отопления (Параг. 3.7);

- отрегулировать (при необходимости) 
максимальную мощность отопления 
(Параг. 3.7);

- после выполнения перенастройки наклеить 
входящуюю в комплект этикетку рядом 
с заводской паспортной табличкой. С 
помощью несмываемого фломастера 
удалить на технические данные ранее 
используемого типа газа.

Данные настройки должны относиться к 
используемому типа газа в соответствие с 
данными, приведенными в таблице (Параг. 3.16).

3.5 НЕОБХОДИМЫЕ ПРОВЕРКИ 
ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА НА ДРУГОЙ 
ТИП ГАЗА.

После того, как вы убедились, что для 
перехода были установлены форсунки 
нужного диаметра для используемого типа 
газа, и что калибровка была произведена при 
установленном значении давления, следует 
убедиться в том, что:
- штуцеры замера давления, используемые 

для калибровки, полностью закрыты, и что 
отсутствуют утечки газа в системе.

Условные обозначения:
 1 - Штуцер замера 

давления на выходе 
газового клапана

 2 - Катушка
 3 - Разъем электропроводки
 4 - Штуцер замера 

давления на входе 
газового клапана 

Газовый клапан SGV 100 B&P
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• Reglarea puterii calorifice minime a centralei.
- Apăsați tasta (3) sau (4) pentru a selecta pa-

rametrul b01 (puterea minimă a centralei în 
regim apă de consum).

 N.B.: continuați doar după efectuarea calibrării 
puterii nominale a centralei.

- Apăsați tasta (5) pentru a mări puterea, apăsați 
tasta (6) pentru a o reduce. La încheierea acestei 
reglări apăsați și țineți apăsată tasta reset (1) 
până la memorarea parametrului. Confirmarea 
memorării parametrului este indicată de clipi-
rea intermitentă a valorii.

Corecția calibrării.
Procedura descrisă în continuare permite modi-
ficarea parţială a parametrilor setaţi cu ajutorul 
funcţiei "Calibrare completă".

Accedeți la funcția de calibrare a vanei.

N.B.: pentru a avea acces la funcția de calibrare a 
vanei de gaz nu trebuie să fie în curs o solicitare 
de apă de consum.

În cazul în care aţi setat recent parametrul P15 
la valoarea 5 (ex. pentru calibrarea completă a 
vanei de gaz) trebuie să setaţi o valoare diferită 
pentru a avea acces la funcţia "Corecţie calibrare".

• Corectarea calibrării puterii nominale a cen-
tralei.

- Apăsați simultan tastele (2) și (5) timp de 5 
secunde până când pe display apare alternativ 
mesajul “Ma” + “nu” (Manual).

 N.B.: apăsați din nou tastele (2) și (5) timp de 
5 secunde sau așteptați 2 minute fără a efectua 
nicio reglare, pentru a ieși din modalitatea de 
corecție a calibrării.

- Așteptați până la apariția parametrului b02 
(reglarea puterii nominale a centralei).

 N.B.: centrala pornește în regim încălzire; în 
cazul în care se dorește reglarea în regim apă 
de consum deschideți robinetul de apă caldă 
după aprinderea arzătorului.

- Reglați parametrul b02 respectând valorile 
de presiune maximă din tabele (Cap. 3.16) în 
funcție de tipul de gaz.

- Apăsați tasta (5) pentru a mări puterea, apăsați 
tasta (6) pentru a o reduce. La încheierea acestei 
reglări apăsați și țineți apăsată tasta reset (1) 
până la memorarea parametrului. Confirmarea 
memorării parametrului este indicată de clipi-
rea intermitentă a valorii.

• Corectarea calibrării puterii minime a centralei.
- Apăsați tasta (3) sau (4) pentru a selecta pa-

rametrul b01 (puterea minimă a centralei în 
regim apă de consum).

- Apăsați tasta (5) pentru a mări puterea, apăsați 
tasta (6) pentru a o reduce. La încheierea acestei 
reglări apăsați și țineți apăsată tasta reset (1) 
până la memorarea parametrului. Confirmarea 
memorării parametrului este indicată de clipi-
rea intermitentă a valorii.

sau digital, racordat la o priză de presiune așezat 
deasupra camerei etanșe (poz. 9 Fig. 1-27) și la 
priza de presiune de ieșire a vanei de gaz (poz. 
1 Fig. 3-3), respectând valoarea de presiune 
indicată în tabel (Cap. 3.16) pentru tipul de gaz 
pentru care centrala este prevăzută.

3.6 CALIBRAREA VANEI DE GAZ.
Calibrarea vanei trebuie efectuată în cazul înlo-
cuirii acesteia, a plăcii electronice sau în caz de 
conversie la alt tip de gaz.

Pentru a avea acces la faza de calibrare, procedați 
după cum urmează (referințe Fig. 2-1):

Calibrarea completă
Accedeți la funcția de calibrare a vanei.

N.B.: pentru a avea acces la funcția de calibrare a 
vanei de gaz nu trebuie să fie în curs o solicitare 
de apă de consum.

Setați parametrul P15 la valoarea 5 și ieșiți din 
meniu.

• Reglarea puterii calorifice nominale a centralei
- Apăsați simultan tastele (2) și (5) timp de 5 

secunde până când pe display apare alternativ 
mesajul “Au” + “to” (Automatico).

 N.B.: apăsați din nou tastele (2) și (5) timp de 
5 secunde sau așteptați 2 minute fără a efectua 
nicio reglare, pentru a ieși din faza de calibrare 
completă.

- Așteptați până la apariția parametrului b02 
(reglarea puterii nominale a centralei).

 N.B.: centrala pornește în regim încălzire; în 
cazul în care se dorește reglarea în regim apă 
de consum deschideți robinetul de apă caldă 
după aprinderea arzătorului.

- Reglați parametrul b02 respectând valorile 
de presiune maximă din tabele (Cap. 3.16) în 
funcție de tipul de gaz.

- Apăsați tasta (5) pentru a mări puterea, apăsați 
tasta (6) pentru a o reduce. La încheierea acestei 
reglări apăsați și țineți apăsată tasta reset (1) 
până la memorarea parametrului. Confirmarea 
memorării parametrului este indicată de clipi-
rea intermitentă a valorii.

 Atenție: dacă în timpul fazei de reglare se 
depășește cu 0,2 mbar, valoarea puterii termice 
nominale a centralei (tabel Cap. 3.16) trebuie 
să ieşiţi şi să intraţi din nou din modalitate de 
calibrare pentru a efectua din nou reglarea.

3.4 MODIFICAREA CENTRALEI ÎN CAZUL 
SCHIMBĂRII TIPULUI DE GAZ.

În cazul în care este nevoie să modificați aparatul 
pentru un tip de gaz diferit față de cel indicat pe 
plăcuța de timbru, este necesar kit-ul de trans-
formare pe care îl puteți solicita producătorului, 
iar modificarea se face rapid.
Operațiunea de adaptare la un anumit tip de gaz tre-
buie efectuată de o societate autorizată (de exemplu 
Serviciul de Asistență Tehnică Autorizat).
Pentru a trece de la un tip de gaz la altul:
- întrerupeți alimentarea cu tensiune a aparatu-

lui;
- înlocuiți duzele arzătorului principal fiind 

atenți să amplasați rozetele de etanșare, furni-
zate în kit, între colectorul de gaz și duze;

- alimentați aparatul cu tensiune;
- selectaţi cu ajutorul panoului centralei, para-

metrul tip de gaz (P01) şi apoi selectaţi (nG) 
în caz de alimentare cu Metan sau (LG) în caz 
de alimentare cu GPL;

- Efectuaţi calibrarea completă a vanei de gaz
 • să reglați puterea calorifică nominală a cen-

tralei;
 • reglați puterea calorifică minimă a centralei 

în regim apă de consum;
- reglați puterea minimă a centralei în regim de 

încălzire (Cap. 3.7);
- reglați (eventual) puterea maximă de încălzire 

(Cap. 3.7);
- după efectuarea modificării, aplicați eticheta 

adezivă din kit-ul de conversie în apropierea 
plăcuței de timbru. Ștergeți cu un marker per-
manent datele privind vechiul tip de gaz de pe 
plăcuța cu date tehnice.

Reglajele trebuie făcute în funcție de tipul de gaz 
în uz, conform indicațiilor din tabel (Cap. 3.16).

3.5 CONTROALE DE EFECTUAT DUPĂ 
MODIFICAREA TIPULUI DE GAZ.

După ce v-ați asigurat că transformarea a fost 
făcută folosind duzele cu diametrul adecvat 
pentru tipul de gaz în uz și calibrarea a fost făcută 
la presiunea stabilită, trebuie să vă asigurați că:
- dispozitivele de probă pentru presiune folosite 

pentru calibrare sunt perfect închise și nu există 
pierderi de gaz în circuit.

N.B.: toate operațiunile privind reglările centra-
lelor trebuie efectuate de o societate autorizată 
(de exemplu Serviciul Autorizat de Asistență 
Tehnică). Calibrarea arzătorului trebuie să fie 
efectuată cu un manometru diferențial tip “U” 

Legendă:
 1 - Priză de presiune ieșire 

vană gaz
 2 - Bobină
 3 - Conector cablaj
 4 - Priză de presiune intrare 

vană gaz

Vană GAS SGV 100 B&P
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Légende :
 1 - Prise pression sortie vanne gaz
 2 - Bobine
 3 - Connecteur câblage
 4 - Prise pression entrée vanne gaz

tout le nécessaire pour la transformation, qui 
pourra être effectuée rapidement.
L'opération d'adaptation au type de gaz doit être 
confiée à une entreprise qualifiée (par exemple, le 
Service d'Assistance Technique Agréé).
Pour passer d'un gaz à l'autre il faut :
- couper le courant à l'appareil ;
- remplacer les gicleurs du brûleur principal en 

faisant attention à placer, entre le collecteur 
gaz et les gicleurs, les rondelles d'étanchéité 
fournies avec le kit ;

- remettre l'appareil sous tension ;
- sélectionner à l'aide du clavier de la chaudière le 

paramètre type de gaz (P01) puis sélectionner 
(nG) en cas d'alimentation au Méthane ou (LG) 
en cas d'alimentation au GPL ;

- Effectuer le type d'étalonnage avec la vanne de 
gaz
• régler la puissance thermique nominale de la 

chaudière ;
• régler la puissance thermique minimale de la 

chaudière en phase sanitaire ;
- régler la puissance thermique minimale de la 

chaudière en phase chauffage (Parag. 3.7) ;
- régler (éventuellement) la puissance maximale 

de chauffage (Parag. 3.7) ;
- après avoir effectué la transformation, apposer 

l'autocollant présent dans le kit de conversion 
à côté de la plaque de données. Il faut effacer 
sur celle-ci avec un feutre indélébile les données 
relatives à l'ancien type de gaz.

Ces réglages doivent se référer au type de gaz 
utilisé, en suivant les indications du tableau 
(Parag. 3.16).

3.5 CONTRÔLES À EFFECTUER APRÈS 
LES CONVERSIONS DU GAZ.

Après s'être assuré que la transformation a été 
exécutée avec les gicleurs du diamètre prescrit 
pour le type de gaz utilisé et que l'étalonnage a 
été fait à la pression établie, s'assurer :
- les prises de pression utilisées pour l'étalonnage 

soient parfaitement fermées et qu'il n'y ait pas 
de fuites de gaz dans le circuit.

N.B. : toutes les opérations relatives aux réglages 
des chaudières doivent être effectuées par une 
entreprise qualifiée (par exemple, le Service 
d'Assistance Technique Agréé). L'étalonnage du 
brûleur doit être effectué avec un manomètre 
différentiel en « U » ou numérique, branché à la 
prise de pression placée au-dessus de la chambre 
étanche (dét. 9 Fig. 1-27) et à la prise de pression 
de sortie vanne de gaz (dét. 1 Fig. 3-3), en respec-
tant la valeur de pression indiquée dans le tableau 
(Parag. 3.16) pour le type de gaz pour lequel la 
chaudière est prédisposée.

3.6 ÉTALONNAGE VANNE DU GAZ.
L'étalonnage de la vanne doit être effectué en 
cas de remplacement de la vanne de gaz, rem-
placement de la carte électronique ou en cas de 
conversion à d'autre type de gaz.

Pour accéder à la phase d'étalonnage, il faut 
procéder comme décrit ci-dessous (références 
Fig. 2-1) :

Étalonnage complet
Accéder à la fonction d'étalonnage de la vanne.

N.B. : pour accéder à la fonction d'étalonnage de 
la vanne de gaz, il ne doit pas y avoir la demande 
d'eau sanitaire.
Configurer le paramètre P15 à la valeur 5 et 
sortir du menu.

• Réglage de la puissance thermique nominale 
de chaudière

- Appuyer simultanément sur les boutons (2) 
et (5) pendant 5 secondes afin que sur l'écran 
s'affiche de manière alternative l'inscription 
« Au » + « to » (Automatique).

 N.B. : appuyer de nouveau sur les boutons (2) 
et (5) pendant 5 secondes ou bien attendre 
2 minutes sans effectuer aucun réglage pour 
sortir de la phase d'étalonnage complète.

- Attendre jusqu'à la disparition du paramètre 
b02 (réglage de la puissance thermique nomi-
nale de chaudière).

 N.B. : la chaudière s'allume en mode chauffage ; 
si l'on souhaite effectuer le réglage en sanitaire, 
ouvrir un robinet de l'eau chaude sanitaire 
après l'allumage du brûleur.

- Régler le paramètre b02 en respectant les va-
leurs de pression maximum reportées dans les 
tableaux (Parag. 3.16) selon le type de gaz.

- Appuyer sur le bouton (5) pour augmenter la 
potentialité thermique, appuyer sur le bouton 
(6) pour la diminuer. Au terme du réglage 
appuyer et maintenir appuyé le bouton reset 
(1) jusqu'à la mémorisation du paramètre. La 
confirmation de la mémorisation du paramètre 
est affichée par le clignotement de la valeur.

 Attention : si pendant la phase de réglage on 
dépasse de 0,2 mbar la valeur de la puissance 
thermique nominale de chaudière (tableau 
parag. 3.16) il faut sortir et rentrer par la phase 
d'étalonnage pour effectuer de nouveau le 
réglage.

• Réglage de la puissance thermique minimale 
de chaudière.

- Appuyer de nouveau sur le bouton (3) ou (4) 
pour sélectionner le paramètre b01 (puissance 
thermique minimum de chaudière en phase 
sanitaire).

 N.B. : procéder seulement après avoir effectué 
l'étalonnage de la puissance thermique nomi-
nale de la chaudière.

- Appuyer sur le bouton (5) pour augmenter la 
potentialité thermique, appuyer sur le bouton 
(6) pour la diminuer. Au terme du réglage 
appuyer et maintenir appuyé le bouton reset 
(1) jusqu'à la mémorisation du paramètre. La 
confirmation de la mémorisation du paramètre 
est affichée par le clignotement de la valeur.

Correction étalonnage.
La procédure décrite ci-dessous permet de varier 
partiellement les paramètres configurés avec 
l'« Étalonnage complet ».

Accéder à la fonction d'étalonnage de la vanne.

N.B. : pour accéder à la fonction d'étalonnage de 
la vanne de gaz, il ne doit pas y avoir la demande 
d'eau sanitaire.
Dans l'éventualité de configuration du paramètre 
P15 à la valeur 5 récente (ex. pour étalonnage 
avec la vanne du gaz) il faut configurer une 
valeur différente pour accéder à la « Correction 
étalonnage ».

• Correction étalonnage puissance thermique 
nominale de chaudière.

- Appuyer simultanément sur les boutons (2)  
et (5) pendant 5 secondes afin que s'affichent à 
l'écran de manière alternative « Ma » + « nu » 
(Manuel).

 N.B. : appuyer de nouveau sur les boutons (2) 
et (5) pendant 5 secondes ou bien attendre 
2 minutes sans effectuer aucun réglage pour 
sortir de la phase de correction étalonnage.

- Attendre jusqu'à la disparition du paramètre 
b02 (réglage de la puissance thermique nomi-
nale de chaudière).

 N.B. : la chaudière s'allume en mode chauffage ; 
si l'on souhaite effectuer le réglage en sanitaire, 
ouvrir un robinet de l'eau chaude sanitaire 
après l'allumage du brûleur.

- Régler le paramètre b02 en respectant les va-
leurs de pression maximum reportées dans les 
tableaux (Parag. 3.16) selon le type de gaz.

- Appuyer sur le bouton (5) pour augmenter la 
potentialité thermique, appuyer sur le bouton 
(6) pour la diminuer. Au terme du réglage 
appuyer et maintenir appuyé le bouton reset 
(1) jusqu'à la mémorisation du paramètre. La 
confirmation de la mémorisation du paramètre 
est affichée par le clignotement de la valeur.

• Correction étalonnage puissance thermique 
minimum de chaudière.

- Appuyer de nouveau sur le bouton (3) ou (4) 
pour sélectionner le paramètre b01 (puissance 
thermique minimum de chaudière en phase 
sanitaire).

- Appuyer sur le bouton (5) pour augmenter la 
potentialité thermique, appuyer sur le bouton 
(6) pour la diminuer. Au terme du réglage 
appuyer et maintenir appuyé le bouton reset 
(1) jusqu'à la mémorisation du paramètre. La 
confirmation de la mémorisation du paramètre 
est affichée par le clignotement de la valeur.
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• Adjustment of boiler minimum thermal heat 
output.

- Press button (3) or (4) to select parameter b01 
(minimum boiler heat output during D.H.W.).

 Note: only proceed after having calibrated the 
boiler nominal heat output.

- Press the button (5) to increase the thermal 
power and button (6) to decrease it. After the 
adjustment, press and hold the reset button 
(1) to save the parameter. Confirmation that 
the parameter has been saved is given by the 
value flashing.

Calibration correction.
The procedure described below allows the para-

meters set with the "Complete calibration" to 
be partially changed.

Access the valve calibration function.
Note: there must be no D.H.W. demand to access 

the gas valve calibration function.
If parameter P15 has recently been set to 5 

(e.g. for full gas valve calibration), a different 
value must be set to access the "Calibration 
correction".

• Correction of boiler nominal heat output cali-
bration.

- Press buttons (2) and (5) simultaneously for 5 
seconds until ''Ma'' + "nu" (Manual) appears 
alternately on the display.

 Note: press buttons (2) and (5) again for 5 se-
conds or wait 2 minutes without implementing 
any adjustment to exit from the calibration 
correction phase.

- Wait until the parameter b02 appears 
(adjustment of the boiler nominal heat output).

 Note: the boiler starts up in heating mode; if 
you wish to adjust the D.H.W., open a hot water 
tap after the burner goes on.

- Adjust parameter b02, observing the maximum 
pressure values stated in the tables (Paragraph 
3.16) depending on the type of gas.

- Press the button (5) to increase the thermal 
power and button (6) to decrease it. After the 
adjustment, press and hold the reset button 
(1) to save the parameter. Confirmation that 
the parameter has been saved is given by the 
value flashing.

• Correction of boiler minimum heat output 
calibration.

- Press button (3) or (4) to select parameter b01 
(minimum boiler heat output during D.H.W.).

- Press the button (5) to increase the thermal 
power and button (6) to decrease it. After the 
adjustment, press and hold the reset button 
(1) to save the parameter. Confirmation that 
the parameter has been saved is given by the 
value flashing.

3.6 GAS VALVE CALIBRATION.
The valve calibration must be carried out when 
the gas valve or the P.C.B. is replaced or in the 
case of conversion to a different type of gas.

To access the calibration phase, proceed as 
described below (references Fig. 2-1):

Complete calibration
Access the valve calibration function.

Note: there must be no D.H.W. demand to access 
the gas valve calibration function.

Set parameter P15 to 5 and exit from the menu.

• Adjustment of boiler nominal thermal heat 
output

- Press buttons (2) and (5) simultaneously for 5 
seconds until "Au" + "to" (Automatic) appears 
alternately on the display.

 Note: press buttons (2) and (5) again for 5 
seconds or wait 2 minutes without implemen-
ting any adjustment to exit from the complete 
calibration phase.

- Wait until the parameter b02 appears 
(adjustment of the boiler nominal heat output).

 Note: the boiler starts up in heating mode; if 
you wish to adjust the D.H.W., open a hot water 
tap after the burner goes on.

- Adjust parameter b02, observing the maximum 
pressure values stated in the tables (Paragraph 
3.16) depending on the type of gas.

- Press the button (5) to increase the thermal 
power and button (6) to decrease it. After the 
adjustment, press and hold the reset button 
(1) to save the parameter. Confirmation that 
the parameter has been saved is given by the 
value flashing.

 Attention: if during the adjustment phase, the 
boiler nominal heat output value is exceeded 
by 0.2 mbar (table Paragraph 3.16) you must 
exit and re-enter from the calibration step to 
rerun the adjustment.

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;
- select, using the boiler key, the gas parameter 

type (P01) and select (nG) in the case of me-
thane supply or (LG) in the case of LPG supply;

- Perform complete gas valve calibration
• adjust the boiler nominal heat output;
• adjust the boiler nominal heat output in do-

mestic hot water phase;
- adjust the boiler nominal heat output in heating 

phase (Paragraph 3.7);
- adjust (eventually) the maximum heating 

power (Paragraph 3.7);
- after completing conversion, apply the sticker, 

present in the conversion kit, near the data-pla-
te. Using an indelible marker pen, delete 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 (Paragraph 3.16).

3.5 CHECKS FOLLOWING 
CONVERSION TO ANOTHER TYPE 
OF GAS.

After making sure that conversion was carried 
out with a nozzle of suitable diameter for the 
type of gas used and the settings are made at the 
correct pressure, check that:
- the pressure testers used for calibration are 

perfectly closed and there are no leaks from 
the gas circuit.

Note: all boiler adjustment operations must be 
carried out by a qualified company (e.g. Autho-
rised After-Sales 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 
(det. 9 Fig. 1-27) and the gas valve pressure outlet 
(det. 1 Fig. 3-3), keeping to the pressure value 
given in the table (Paragraph 3.16) according to 
the type of gas for which the boiler is prepared.

Key:
 1 - Gas valve outlet pressure point
 2 - Coil
 3 - Wiring connector
 4 - Gas valve inlet pressure point

SGV 100 B&P GAS valve
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.مخطط األسالك  3.2

بتطبيق  مجهزة  الغالية  تأتي   :V2 أميكو  كونترول  الريموت 
ريموت كونترول أميكو، V2 ) Car V2( والذي يجب أن تكون 
متصال بلوحتى التوزيع 40 و 41 مع احترام القطبية وإزالة 

.X40 الكوبري

منظم  الغالية الستخدام  إعداد  يتم  الغرفة:  في  الحرارة  منظم 
الحرارة في الغرفة )S20(الذي يجب وصله بلوحات توصيل  

.X40 40-41 إلزالة كوبري

المشاكل المحتملة وحلولها.   3.3
ملحوظة هامة: يجب أن تنفذ عمليات الصيانة بواسطة شركة مؤهلة 

)على سبيل المثال مركز الدعم الفني المعتمد(.

رائحة الغاز. يعود إلى تسرب في أنابيب دائرة الغاز. ينبغي التحقق   -
من عازل تسرب دائرة إدخال الغاز.

المروحة تعمل ولكن ال يحدث تصريف لإلشعال على منصة موقد   -
الشعلة. وقد يحدث أن تبدأ المروحة بالعمل ولكن ال يقوم مفتاح 
ضبط ضغط الهواء الخاص بالسالمة بتبديل االتصال به. ينبغي 

فحص:
أن مجرى الشفط-التفريغ ليس طويال جداً )أكثر من القياسات   )1

المسموح بها(.
أن مجرى الشفط-التفريغ ليس مسدودا جزئيا )سواء في جزء   )2

التفريغ أو في جزء الشفط(.

الموضوع على تصريف عوادم  الفصل  يكون حاجز  أن     )3
االحتراق مناسب لطول مجاري الشفط والتفريغ.

أن غرفة االحتراق المغلقة محكمة الغلق.  )4
5(  أن جهد التيار الكهربائي الواصل للمروحة ليست أقل من 196 

فولت.
االحتراق غير منتظم )شعلة حمراء أو صفراء(. يمكن أن ينشأ   -
عن: الموقد متسخ، انسداد صمام الصفيحة، طرف الشفط-التفريغ 
لم يتم تثبيته على نحو صحيح. قم بتنظيف المكونات المذكورة 

أعاله وتحقق من عملية التثبيت الصحيحة للنقطة الطرفية. 
كثرة التدخالت ثرموستات السالمة الخاص بدرجات الحرارة   -
الزائدة. يمكن أن ينشأ بسبب انخفاض ضغط الماء في الغالية، 
ومن ضعف الدورة داخل نظام تدفئة، ومن توقف مضخة التدوير 
أو عطل في بطاقة ضبط الغالية. تحقق على المانومتر من أن 
ضغط النظام يقع داخل الحدود المقررة. تحقق من أن صمامات 

أجهزة التدفئة والتسخين ليست كلها مغلقة.
الغالية تنتج تكثفا. يمكن أن يكون سبب ذلك تشغيل الغالية على    -
درجة حرارة منخفضة جًدا في هذه الحالة قم بتشغيل الغالية على 

درجة حرارة أعلى.
وجود هواء داخل النظام. تحقق من فتح رأس الصمام المحدد   -
لخروج الهواء )شكل 1-27(. تحقق من أن ضغط النظام والشحن 
المسبق لخزان التمدد يقع ضمن الحدود المحددة؛ ويجب أن يكون 

ضغط الشحن المسبق لخزان التمدد 1,0 بار، ويجب أن يكون 
ضغط النظام بين 1 و 1,2 بار.

توقف يسبب عدم االشتعال )فقرة  2.4(.  -

4.3  تحويل الغالية في حالة تغيير الغاز 
إذا كنت بحاجة إلى مالئمة الجهاز لغاز بخالف ذلك الذي يظهر 
على اللوحة الفنية، يجب طلب هذه المجموعة مع ما يلزم للتحويل 

الذي يمكن أن يتم بسرعة.
عملية المالئمة مع نوع الغاز يجب أن ُيعهد بها إلى شركة مؤهلة 

)على سبيل المثال مركز الدعم الفني المعتمد(.
لالنتقال من غاز إلى آخر يجب:

فصل الكهرباء عن الجهاز؛  -
وضع  على  الحرص  مع  الرئيسية  الشعلة  فوهات  استبدال   -
بين  المجموعة  والمزودة مع  المناسبة  التسرب  منع  حلقات 

مشعب الغاز والفوهات؛
أعد توصيل الكهرباء إلى الجهاز؛  -

 )P01( اختر من خالل لوحة مفاتيح الغالية معامل نوع الغاز   -
ثم اختر )nG( في حالة الميثان أو )LG( في حالة الغاز 

المسال المضغوط;
نفذ نوع من  المعايرة الكامل لصمام الغاز   -

لوحة الرموز:
-  مسبار تدفق   B1  

-  مسبار مياه ساخنة   B2  
جهاز التحكم عن بعد Amico V2 )اختياري(  -  CARV2 

شمعة إشعال و كشف   -   E3  
-  ترموستات أمان   E4  

-  فيوز  خط  F1  
شاشة  -  LCD1 

مضخة تدوير للغالية  -  M1  
مروحة  -  M20  

صمام بثالثة مجاري  -  M30  
منتقي التشغيل  -  S2  

زر إلعادة الضبط عند التوقف  -  S3  
مفتاح ضبط تدفق المياه العادية  -  S4  

مفتاح ضبط ضغط الشبكة  -  S5  
مفتاح ضبط ضغط العوادم الدخانية  -  S6  

ترموستات البيئة )اختياري(  -  S20  

زر زيادة   -  S21   
درجة حرارة الماء الصحي

زر تخفيض   -  S22   
درجة حرارة الماء الصحي

زر زيادة   -  S23   
درجة حرارة التدفئة

زر تخفيض   -  S24   
درجة حرارة التدفئة

محّول اإلشعال  -  T1  
محّول بطاقة الغالية  -  T2  

جسر ثرموستات بيئة المكان  -  X40  
صمام غاز Y1  ـ    

واجهة المستخدم  -  1  
التغذية بالتيار 230 ف تيار متردد 50 هيرتز  -  2  

أسود  -  BK  
أزرق  -  BL  

بنِّي  -  BR  

أخضر  -  G  
رمادي  -  GY  

أصفر / أخضر  -  G / Y  
-  برتقالي أو    
بنفسجي  -  P  
وردي  -  PK  
أحمر  -  R  
أبيض  -  W  
أصفر  -  Y  

أبيض/ أسود  -  W / BK 

ويستخدم الموصل X6 لالختبار التلقائي.

مالحظة هامة: تقع واجهة المستخدم على جانب اللحام من 
لوحة الغالية.
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3-3
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SGV 100 B&P صمام الغاز
لوحة الرموز:

مقبس ضغط مخرج صمام الغاز  -  1  
-  بوبينة  2  

موصل أسالك   -  3  
مقبس ضغط مدخل صمام الغاز  -  4  

*  اضبط القدرة الحرارية االسمية للغالية؛
قم بضبط الحد األدنى من القدرة الحرارية للغالية خالل   •

الحالة الصحية؛
-  قم بضبط الحد األدنى من القدرة الحرارية للغالية في حالة 

التدفئة )الفقرة  3.7(؛
)الفقرة  للتدفئة  القصوى  القدرة  الضرورة(  )عند  قم بضبط    -

3.7(؛
ما أن يتم تنفيذ التحويل، ضع الملصق الموجود مع مجموعة   -
التحويل بالقرب من لوحة البيانات. على تلك األخيرة يلزم 
أن تشطب بقلم ال يمحى حبره البيانات الخاصة بنوع الغاز 

القديم.
وينبغي أن تحال هذه التعديالت إلى نوع الغاز المستخدم، باتباع 

اإلرشادات الواردة في الجدول )فقرة 3.16(.

المراجعات التي سيتم إجراؤها بعد تحويل الغاز.  5.3
بعد التأكد من أن التحويل قد أنجز مع فوهات لها نفس القطر 
المحدد لنوع الغاز المستخدم وتمت المعايرة مع الضغط المقرر، 

تأكد من أن:
أدوات اختبار الضغط المستخدمة للمعايرة مغلقة تماما وليس   -

هناك أي تسرب للغاز في الدائرة.
ملحوظة: جميع العمليات المتعلقة بضبط الغالية يجب أن تتم 
عن طريقة شركة مؤهلة )على سبيل المثال مركز الدعم الفني 
المعتمد(. يجب أن تتم معايرة الشعلة بمقياس ضغط تفاضلي 
على شكل "U" أو رقمي، ومتصل بمأخذ الضغوط الموضوع 
على غرفة االحتراق المغلقة )الجزء -9 شكل 1-27( وبمأخذ 
ضغط مخرج صمام الغاز )الجزء 1 - شكل 3-3(، وفقا لقيمة 
الضغط المبين في الجدول )الفقرة 3-16( بالنسبة لنوع الغاز 

المعدة له الغالية.

6.3  معايرة صمام غاز
الغاز  صمام  استبدال  حالة  في  الصمام  معايرة  إجراء  يجب 
التحويل إلى نوع  اللوحة اإللكترونية أو في حالة  أو استبدال 

آخر من الغاز.

وللوصول إلى مرحلة المعايرة، تقدم على النحو المبين أدناه 
)المراجع شكل  1-2(:

المعايرة الكاملة
ادخل إلى وظيفة معايرة الصمام.

مالحظة هامة: للوصول إلى وظيفة معايرة صمام الغاز، يجب 
أال يكون هناك طلب على المياه الصحية.

اضبط معامل P15 على القيمة 5 واخرج من القائمة. 

*  ضبط القدرة الحرارية االسمية للغالية؛
لمدة   )5( و   )2( األزرار  على  الوقت  نفس  في  اضغط    -
 "Au " + " to " 5 ثوان بحيث يظهر العرض بالتناوب

)أوتوماتيكي(.
ملحوظة هامة: اضغط على األزرار )2( و )5( مرة أخرى   
لمدة 5 ثوان أو انتظر دقيقتين دون أي تعديل للخروج من 

مرحلة المعايرة الكاملة.
انتظر حتى ظهور المعامل b02 )تعديل القيمة االسمية للقدرة   -

الحرارية للغالية(.
مالحظة هامة: يتم تشغيل الغالية في وضع التسخين، وإذا   
الماء  صنبور  فافتح  الصحي،  الوضع  في  ضبطها  أردت 

الصحي الساخن بعد إشعال الشعلة.
-  اضبط المعامل b02 وفقا لقيم الضغط القصوى المعطاة في 

الجداول )الفقرة 3-16( اعتمادا على نوع الغاز.
-  اضغط على الزر )5( لزيادة القدرة الحرارية، والضغط على 
الزر )6( لتقليله. عند نهاية التعديل اضغط واستمر في الضغط 
على زر إعادة الضبط )1( حتى يتم تخزين المعامل. يظهر 
التأكيد على حفظ المعامل على الشاشة على صورة وميض 

للقيمة. 
للغالية  المقدرة  الحرارية  الطاقة  قيمة  تجاوز  تم  إذا  تنبيه:   
في  )الجدول  بار  مللي   0,2 بمقدار  الضبط  مرحلة  خالل 
الفقرة 3-16( من الضروري الخروج من مرحلة المعايرة  

والعودة إليها  من أجل إعادة إجراء التعديل.
ضبط القدرة الحرارية الدنيا للغالية.  •

-  اضغط على الزر )3( أو )4( الختيار المعاملb01 )القدرة 
الحرارية الدنيا للغالية في المرحلة الصحية(.

ملحوظة هامة: ال تذهب للخطوة التالية إال بعد تنفيذ معايرة   
القدرة الحرارية االسمية للغالية. 

-  اضغط على الزر )5( لزيادة القدرة الحرارية، والضغط على 
الزر )6( لتقليله. عند نهاية التعديل اضغط واستمر في الضغط 
على زر إعادة الضبط )1( حتى يتم تخزين المعامل. يظهر 
التأكيد على حفظ المعامل على الشاشة على صورة وميض 

للقيمة. 
تصحيح المعايرة.

اإلجراء الموصوف أدناه يسمح لك بتغيير جزئي للمعلمات التي 
تم ضبطها في "المعايرة الكاملة".

ادخل إلى وظيفة معايرة الصمام.

مالحظة هامة: للوصول إلى وظيفة معايرة صمام الغاز، يجب 
أال يكون هناك طلب على المياه الصحية.

في الحالة التي وضعت فيها مؤخرا المعامل P15 على القيمة 
5 )مثال في المعايرة الكاملة لصمام الغاز( يجب أن تحدد قيمة 

مختلفة للوصول إلى "تصحيح المعايرة".

تصحيح معايرة الطاقة الحرارية االسمية للغالية.  •
اضغط في نفس الوقت على األزرار )2( و )5( لمدة 5 ثوان   -

بحيث يظهر العرض بالتناوب " Ma" + " nu" )يدوي(.
ملحوظة هامة: اضغط على األزرار )2( و )5( مرة أخرى   
لمدة 5 ثوان أو انتظر دقيقتين دون أي تعديل للخروج من 

مرحلة تصحيح  المعايرة.
انتظر حتى ظهور المعامل b02 )تعديل القيمة االسمية للقدرة   -

الحرارية للغالية(.
مالحظة هامة: يتم تشغيل الغالية في وضع التسخين، وإذا   
أردت ضبطها في الوضع الصحي، فافتح صنبور الماء الصحي 

الساخن بعد إشعال الشعلة.
اضبط المعامل b02 وفقا لقيم الضغط القصوى المعطاة في    -

الجداول )الفقرة 3-16( اعتمادا على نوع الغاز.

اضغط على الزر )5( لزيادة القدرة الحرارية، والضغط على    -
الزر )6( لتقليله. عند نهاية التعديل اضغط واستمر في الضغط 
على زر إعادة الضبط )1( حتى يتم تخزين المعامل. يظهر 
التأكيد على حفظ المعامل على الشاشة على صورة وميض 

للقيمة. 
تصحيح معايرة الطاقة الحرارية االسمية للغالية.  •

اضغط على الزر )3( أو )4( الختيار المعاملb01 )القدرة    -
الحرارية الدنيا للغالية في المرحلة الصحية(.

اضغط على الزر )5( لزيادة القدرة الحرارية، والضغط على    -
الزر )6( لتقليله. عند نهاية التعديل اضغط واستمر في الضغط 
على زر إعادة الضبط )1( حتى يتم تخزين المعامل. يظهر 
التأكيد على حفظ المعامل على الشاشة على صورة وميض 

للقيمة. 
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- підтвердити встановлене значення, 
натискаючи кнопку «Reset» (1) на 5 секунд.

 ПРИМІТКА: після 2 хвилин простою, 
операція автоматично анулюється; вона 
також анулюється, якщо одночасно 
натиснути на 5 секунд кнопки (1) і (2).

- натиснути одночасно на 5 секунд кнопки 
(1) і (2), поки на дисплеї не з'явиться вхід у 
програмування;

- Вибрати за допомогою кнопок (3) і (4) 
параметр, який ви хочете змінити в 
наступній таблиці:

- з м і н и т и  в і д п о в і д н е  з н а ч е н н я , 
використовуючи наступні таблиці, за 
допомогою кнопок (5) і (6);

3.7 ПРОГРАМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ 
ПЛАТИ.

Котел підготовлений для можливого 
програмування деяких параметрів роботи. 
При зміні цих параметрів, як описано нижче, 
з'явиться можливість адаптувати котел 
у відповідності до ваших індивідуальних 
потреб.

Для доступу до фази програмування, слід діяти 
наступним чином (посилання Мал. 2-1):

Інд. 
Параметр Параметр Опис Діапазон

(див. 9 Мал. 2-1)
За 

замовчуванням

P01 Вибір типу газу Налаштування цієї функції потрібно для регулювання роботи котла з 
правильним типом газу.

nG - метан
LG - 

зріджений газ

Встановлено 
відповідно 

до газу у 
використанні

P02

Затримка 
увімкнення 

опалення 
на запит від 
кімнатного 

термостату і 
дистанційного 

пульту

Котел налаштований на увімкнення через 3 секунди після запиту. У 
випадку спеціальних систем (напр., зональні системи з термостатичними 
моторизованими клапанами і т.д..) увімкнення із затримкою може бути 
необхідно.

0 - 20  
(00 = 3 

секунди 
01 = 30 секунд 
02 = 1 хвилина 

20 = 10 
хвилин)

0

P03
Фіксована або 
корельована 
уставка ГВП

Встановлюючи параметр P3 в режим увімкн. (on), вимкнення пальника 
стає пов'язаним з регулюванням температури сантехнічної води. У режимі  
вимкн. (oF) вимкнення пальника відбувається при досягненні максимального 
значення.

on – Відносне 
oF - Фіксоване oF

P05
Мінімальна 
потужність 
опалення

Котел обладнаний електронним модулем, який адаптує потужність котла до 
фактично потрібної температури в приміщенні. Тоді котел працює нормально 
в змінному полі тиску газу між мінімальною і максимальною потужністю 
опалення, в залежності від теплового навантаження приладу.
ПРИМІТКА: котел виготовлений і відкалібрований у фазі нагрівання 
до номінальної потужності. Потрібно близько 10 хвилин щоб дійти до 
номінальної потужності обігріву, яка регулюється, обираючи параметр (P06).
ПРИМІТКА: вибір параметру "Мінімальна потужність опалення " та 
"Максимальна потужність опалення", при запиті на обігрів, дозволяє 
увімкнення котла і живлення модулятора струмом, рівним виставленому 
значенню. 

0 - 63 %
Задані згідно 
до заводських 
випробувань

P06
Максимальна 

потужність 
опалення

0 - 100 %
Задані згідно 
до заводських 
випробувань

P07

Затримка 
повторного 
увімкнення 

опалення

Котел оснащений електронним таймером, який запобігає занадто часті 
включення пальника у фазі нагріву.

0 - 10 хвилин 
(0 = 30 секунд) 3

P08
Час виходу на 
максимальну 
потужність

Котел при увімкненні виконує рампу запалювання для досягнення 
максимальної номінальної встановленої потужності.

0 - 10 хвилин 
(0 = 30 секунд) 10

P10
Потужність 
відсутність 

запалювання

Встановлює потужність, за якої повинен вмикатися котел. Можна регулювати 
потужність розпалу покроково. Збільшуючи значення параметру, збільшується 
потужність увімкнення.

0 - 40 0

P13 Градієнт 
температури Змінює значення спрацьовування при недостатній циркуляції (E27)

0 - 15 
(0 = функція 
вимкнена)

11

P14 Тип котла
Встановлює тип котла і його спосіб дії
1 = котел із закритою камерою (NIKE)
2 = котел із герметичною камерою (EOLO)

1 - 2 2

P15
Тарування 
газового 
клапана

Дозволяє виконати тарування газового клапана
5 = повне тарування
відмінне від 5 = коригування тарування

0 - 20 0

P16 Керування 
клапаном Увага: не модифікувати цей параметр 0 - 2 2

P17
(якщо є)

Збільшення 
температури 
вимкнення 
живлення 
(опалення)

Підвищує температуру вимкнення подачі у фазі запалення тільки протягом 
перших 30 секунд. on - oF on

ПРИМІТКА: параметри P00, P04, P09, P11, P12 не застосовуються для котла даної моделі.
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- підтвердити встановлене значення, 
натискаючи кнопку «Reset» (1) на 5 секунд.

 ПРИМІТКА: після 2 хвилин простою, 
операція автоматично анулюється; вона 
також анулюється, якщо одночасно 
натиснути на 5 секунд кнопки (1) і (2).

- натиснути одночасно на 5 секунд кнопки 
(1) і (2), поки на дисплеї не з'явиться вхід у 
програмування;

- Вибрати за допомогою кнопок (3) і (4) 
параметр, який ви хочете змінити в 
наступній таблиці:

- з м і н и т и  в і д п о в і д н е  з н а ч е н н я , 
використовуючи наступні таблиці, за 
допомогою кнопок (5) і (6);

3.7 ПРОГРАМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ 
ПЛАТИ.

Котел підготовлений для можливого 
програмування деяких параметрів роботи. 
При зміні цих параметрів, як описано нижче, 
з'явиться можливість адаптувати котел 
у відповідності до ваших індивідуальних 
потреб.

Для доступу до фази програмування, слід діяти 
наступним чином (посилання Мал. 2-1):

Інд. 
Параметр Параметр Опис Діапазон

(див. 9 Мал. 2-1)
За 

замовчуванням

P01 Вибір типу газу Налаштування цієї функції потрібно для регулювання роботи котла з 
правильним типом газу.

nG - метан
LG - 

зріджений газ

Встановлено 
відповідно 

до газу у 
використанні

P02

Затримка 
увімкнення 

опалення 
на запит від 
кімнатного 

термостату і 
дистанційного 

пульту

Котел налаштований на увімкнення через 3 секунди після запиту. У 
випадку спеціальних систем (напр., зональні системи з термостатичними 
моторизованими клапанами і т.д..) увімкнення із затримкою може бути 
необхідно.

0 - 20  
(00 = 3 

секунди 
01 = 30 секунд 
02 = 1 хвилина 

20 = 10 
хвилин)

0

P03
Фіксована або 
корельована 
уставка ГВП

Встановлюючи параметр P3 в режим увімкн. (on), вимкнення пальника 
стає пов'язаним з регулюванням температури сантехнічної води. У режимі  
вимкн. (oF) вимкнення пальника відбувається при досягненні максимального 
значення.

on – Відносне 
oF - Фіксоване oF

P05
Мінімальна 
потужність 
опалення

Котел обладнаний електронним модулем, який адаптує потужність котла до 
фактично потрібної температури в приміщенні. Тоді котел працює нормально 
в змінному полі тиску газу між мінімальною і максимальною потужністю 
опалення, в залежності від теплового навантаження приладу.
ПРИМІТКА: котел виготовлений і відкалібрований у фазі нагрівання 
до номінальної потужності. Потрібно близько 10 хвилин щоб дійти до 
номінальної потужності обігріву, яка регулюється, обираючи параметр (P06).
ПРИМІТКА: вибір параметру "Мінімальна потужність опалення " та 
"Максимальна потужність опалення", при запиті на обігрів, дозволяє 
увімкнення котла і живлення модулятора струмом, рівним виставленому 
значенню. 

0 - 63 %
Задані згідно 
до заводських 
випробувань

P06
Максимальна 

потужність 
опалення

0 - 100 %
Задані згідно 
до заводських 
випробувань

P07

Затримка 
повторного 
увімкнення 

опалення

Котел оснащений електронним таймером, який запобігає занадто часті 
включення пальника у фазі нагріву.

0 - 10 хвилин 
(0 = 30 секунд) 3

P08
Час виходу на 
максимальну 
потужність

Котел при увімкненні виконує рампу запалювання для досягнення 
максимальної номінальної встановленої потужності.

0 - 10 хвилин 
(0 = 30 секунд) 10

P10
Потужність 
відсутність 

запалювання

Встановлює потужність, за якої повинен вмикатися котел. Можна регулювати 
потужність розпалу покроково. Збільшуючи значення параметру, збільшується 
потужність увімкнення.

0 - 40 0

P13 Градієнт 
температури Змінює значення спрацьовування при недостатній циркуляції (E27)

0 - 15 
(0 = функція 
вимкнена)

11

P14 Тип котла
Встановлює тип котла і його спосіб дії
1 = котел із закритою камерою (NIKE)
2 = котел із герметичною камерою (EOLO)

1 - 2 2

P15
Тарування 
газового 
клапана

Дозволяє виконати тарування газового клапана
5 = повне тарування
відмінне від 5 = коригування тарування

0 - 20 0

P16 Керування 
клапаном Увага: не модифікувати цей параметр 0 - 2 2

P17
(якщо є)

Збільшення 
температури 
вимкнення 
живлення 
(опалення)

Підвищує температуру вимкнення подачі у фазі запалення тільки протягом 
перших 30 секунд. on - oF on

ПРИМІТКА: параметри P00, P04, P09, P11, P12 не застосовуються для котла даної моделі.
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Id 
Parametar Parametar Opis Opseg

(ref. 9 Sl. 2-1)

Podrazu-
mevane 

vrednosti

P01 Izbor vrste gasa Podešavanje ove funkcije je potrebno kako bi se kotao prilagodio za rad sa odgovarajućim 
gasom.

nG - Metan
LG - TEČNI 
GAS (LPG)

Podešen 
zavisno od 
korišćenog 

gasa

P02

Kašnjenje 
uključenja 

grejanja od strane 
zahteva prostor-
nog termostata 

i daljinskog 
upravljača

Kotao je postavljen tako da se uključuje 3 sekunde nakon zahteva. Kod posebnih grejnih 
sistema (npr. sistema podeljenih na zone sa termostatičkim motorizovanim ventilima 
i slično) može biti neophodno zakasniti uključivanje.

0 - 20  
(00 = 3 sekundi 

01 = 30 
sekundi 

02 = 1 minut 
20 = 10 mi-

nuta)

0

P03
Podešena sanitar-
na fiksna ili po-
vezana vrednost

Podesite li parametar P3 u načinon isključenje gorionika je povezano sa prilagođavanjem 
sanitarne temperature. U načinu radaoFgorionik se isključuje na maksimalnoj vrednosti.

on - povezan 
oF - fiksan oF

P05 Minimalna snaga 
grejanja

Kotao je opremljen elektronskom modulacijom koja prilagođava potencijal kotla 
efektivnim toplotnim zahtevima stana ili kuće. Znači kotao normalno radi u promenlji-
vom polju pritiska gasa koje obuhvata minimalnu i maksimalnu snagu grejanja u funkciji 
toplotnog opterećenja uređaja.

NAPOMENA: kotao je proizveden i kalibrisan u režimu grejanja na nominalnu snagu. 
Ipak je potrebno otprilike 10 minuta da bi se došlo na nominalnu snagu grejanja koja 
se može izmeniti na način da izaberete pametar (P06).

NAPOMENA: izbor parametara "Minimalna snaga grejanja" i "Maksimalna snaga 
grejanja", kada postoji zahtev za grejanjem, omogućuje uključenje kotla i napajanja 
modulatora sa strujom jednakom odgovarajućoj podešenoj vrednosti. 

0 - 63 %

Postavljeno 
na osnovu 
fabričkog 

testa

P06 Maksimalna 
snaga grejanja 0 - 100 %

Postavljeno 
na osnovu 
fabričkog 

testa

P07
Tajmeri za 
uključenje 

grejanja

Kotao je opremljen elektronskim tajmerom koji sprečava prečesto uključivanje gorionika 
u fazi grejanja.

0 - 10 minuta 
(0 = 30 sekun-

da)
3

P08 Tajmer rampe 
grejanja

Kotao u fazi paljenja obavlja paljenje određenom brzinom kako bi dostigao postavljenu 
maksimalnu nominalnu snagu.

0 - 10 minuta 
(0 = 30 sekun-

da)
10

P10 Snaga 
neuključivanja

Određuje snagu na kojoj je potrebno uključiti kotao. Može se podesiti 1 stepen 
polaganog uključenja gasnog ventila. Povećanjem vrednosti parametra, povećava se i 
snaga uključenja.

0 - 40 0

P13 Gradijent tempe-
rature Izmenjuje vrednost na kojoj dolazi do intervencije zbog nedovoljne cirkulacije (E27)

0 - 15 
(0 = funkcija 
deaktivirana)

11

P14 Vrsta kotla
Određuje vrstu kotla i njegov način rada
1 = kotao otvorena komora (NIKE)
2 = kotao zatvorena komora (EOLO)

1 - 2 2

P15 Kalibrisanje 
gasnog ventila

Omogućuje da se obavi kalibracija gasnog ventila
5= kompletna kalibracija
drugačiji od 5=korekcija kalibracije

0 - 20 0

P16 Kontrola ventila Pažnja: nemojte menjati ovaj parametar 0 - 2 2
P17

(ako je 
prisutan)

Povećanje tempe-
rature off polazni 

(grejanje)
Povećava temperaturu isključenja polaznog dela u fazi uključenja samo u prvih 30 sekundi. on - oF on

NAPOMENA: parametri P00, P04, P09, P11, P12 se ne koriste za ovaj model kotla.

3.7 PROGRAMIRANJE ELEKTRONSKE 
KARTICE.

Kotao je pripremljen za eventualno programiranje 
nekih parametara rada. Izmenom ovih parametara 
na način opisan u nastavku, možete prilagoditi 
kotao u skladu sa specifičnim potrebama.

Za ulaz u fazu programiranja morate postupiti na 
sledeći način (referenca Sl. 2-1):

- istovremeno pritisnite u trajanju od 5 sekundi 
dugmad (1) i (2) sve dok se na displeju ne 
istakne ulaz u programiranje;

- izaberite uz pomoć dugmadi (3) i (4) parametar 
koji nameravate modifikovati a koji se navodi 
u sledećoj tabeli:

- izmenite odgovarajuću vrednost na način da 
konsultujete sledeće tabele uz pomoć dugmadi 
(5) i (6);

- potvrdite podešenu vrednost pritiskom na 
dugme za Reset (1) u trajanju od oko 5 sekundi.

 NAPOMENA: nakon 2 minuta bez da ste 
dodirnuli niti jedno dugme, operacija se 
automatski poništava, isto postižete ako isto-
vremeno pritisnete dugmad (1) i (2) u trajanju 
od oko 5 sekundi.

- одновременно держать нажатыми в течение 
5 секунд кнопки (1) и (2) пока на дисплее не 
откроется режим программирования;

- выбрать при помощи кнопок (3) и (4) 
параметр, который необходимо изменить, 
указанный в следующей таблице:

- изменить соответствующее значение по 
следующим таблицам с помощью кнопок 
(5) и (6);

- подтвердить установленное значение 
нажатием кнопки Reset (Сброс) (1) 
приблизительно на 5 секунд.

 Примечание: Автоматический выход из 
режима настройки параметров – через 2 
мин или если держать нажатыми в течение 
примерно 5 секунд кнопки (1) и (2).

- При необходимости отрегулируйте 
давление газа кнопками «5» для увеличения 
и «6» для уменьшения. По окончании 
регулировки нажмите и держите в 
нажатом состоянии кнопку сброса (reset) 
(1) для занесения значения в память, что 
подтверждается отображением на дисплее 
мигающего значения данного параметра.

3.7 ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТЫ.

Котел рассчитан на программирование ряда 
рабочих параметров. Изменяя эти параметры 
согласно приведённым ниже указаниям, 
можно настроить котел в соответствии с 
собственными потребностями.

Д л я  п о л у ч е н и я  д о с т у п а  к  ф а з е 
программирования необходимо выполнить 
следующие действия (см. Рис. 2-1):

- Сравните показания манометра с данными 
соответствующей таблицы (Параг. 3.16) в 
зависимости от типа газа.

- При необходимости отрегулируйте 
давление газа кнопками «5» для увеличения 
и «6» для уменьшения. По окончании 
регулировки нажмите и держите в 
нажатом состоянии кнопку сброса (reset) 
(1) для занесения значения в память, что 
подтверждается отображением на дисплее 
мигающего значения данного параметра.

• Корректировка тарирования минимальной 
мощности котла.

- Нажмите кнопку (3) или (4) для выбора 
параметра b01 (котел переходит на 
минимальную мощность в режиме ГВС).

- Сравните показания манометра с данными 
соответствующей таблицы (Параг. 3.16) в 
зависимости от типа газа.

Иденти-
фикатор

параметра 
Параметр Описание Диапазон значений(п. 

9 Рис. 2-1)
Значение по 
умолчанию

P01 Выбор типа газа Установка настоящей функции служит для настройки котла для работы с 
правильным типом газа.

nG – Метан
LG - GPL

Устанавливается 
согласно 

используемому 
типу газа

P02

Задержка 
розжига горелки 

по запросу 
комнатного 

термостата или 
дистанционного 

управления

Котел установлен на включение через 3 секунды после поступления запроса. 
В случае особых установок (напр. установки, разделённые на зоны, с 
термостатическими клапанами с сервоприводами и т.д.) может быть необходимой 
задержка зажигания.

0 - 20 
(00 = 3 сек.
01 = 30 сек.
02 = 1 мин.

20 = 10 мин.)

0

P03
Адаптация к 

малому протоку 
ГВС

При установке параметра Р3 в режиме On выключение горелки связано с 
регулировкой температуры ГВС. В режиме Of выключение горелки происходит 
при максимальном значении.

on - зависимое 
of - независимое of

P05
Минимальная 

мощность 
отопления

Котел оснащён системой электронного модулирования, которая 
приводит мощность котла в соответствие с действительными запросами 
тепла данного помещения. Таким образом, котел  обычно работает в 
переменном диапазоне давления газа, от минимальной до максимальной 
мощности отопления в зависимости от термической нагрузки 
установки.
Примечание: котел выпущен и калиброван в режиме отопления на 
номинальную мощность. Требуется около 10 минут для достижения 
номинальной мощности отопления, значение которой меняется 
параметром (Р06).
Примечание: выбор параметров «Минимальная мощность отопления» 
и «Максимальная мощность отопления», при поступлении запроса 
отопления, обеспечивает включение котла и питание модулятора током, 
равным соответствующему установленному значению.

0 - 63 %

Установлено 
согласно 

заводским 
испытаниям

P06
Максимальная 

мощность 
отопления

0 - 100 %

Установлено 
согласно 

заводским 
испытаниям

P07

Задержка 
повторного 
включения 

горелки

Котел оснащён электронным реле времени, который препятствует 
частому зажиганию горелки в фазе отопления.

0 – 10 минут 
(0 = 30 секунд) 3

P08 Плавный набор 
мощности

Во время зажигания котел выполняет кривую зажигания для 
достижения максимальной установленной мощности.

00 – 10 минут 
(0 = 30 секунд) 10

P10 Мощность 
розжига горелки

Устанавливается, при какой мощности должен включаться котел. Возможна 
регулировка 1-ого уровня медленного включения газового клапана. При увеличении 
значения данного параметра возрастает мощность зажигания.

0 - 40 0

P13 Температурный 
градиент Изменяет значение срабатывания при недостаточной циркуляции (Е27).

0 – 15
(0 = функция 
отключена)

11

P14 Тип камеры 
сгорания

Устанавливает тип котла и его принцип работы
1 = котел с открытой камерой (NIKE)
2 = 1 = котел с закрытой камерой (EOLO)

1 - 2 2

P15 Тарирование 
газового клапана

AПозволяет проводить калибровку газового клапана
5 = полная калибровка
Цифра, отличная от 5 = корректировка калибровки

0 - 20 0

P16 Управление 
газовым клапаном Внимание: не изменять данный параметр 0 - 2 2

P17
(если 

присут-
ствует)

Увеличение 
температуры 
выкл подачи
(отопления)

Увеличивает температуру выключения подачи на этапе включения 
только первые 30 секунд. on - oF on

Примечание: Параметры Р00, Р04, Р11, Р12 не используются в данной модели котла.

- одновременно держать нажатыми в течение 
5 секунд кнопки (1) и (2) пока на дисплее не 
откроется режим программирования;

- выбрать при помощи кнопок (3) и (4) 
параметр, который необходимо изменить, 
указанный в следующей таблице:

- изменить соответствующее значение по 
следующим таблицам с помощью кнопок 
(5) и (6);

- подтвердить установленное значение 
нажатием кнопки Reset (Сброс) (1) 
приблизительно на 5 секунд.

 Примечание: Автоматический выход из 
режима настройки параметров – через 2 
мин или если держать нажатыми в течение 
примерно 5 секунд кнопки (1) и (2).

- При необходимости отрегулируйте 
давление газа кнопками «5» для увеличения 
и «6» для уменьшения. По окончании 
регулировки нажмите и держите в 
нажатом состоянии кнопку сброса (reset) 
(1) для занесения значения в память, что 
подтверждается отображением на дисплее 
мигающего значения данного параметра.

3.7 ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТЫ.

Котел рассчитан на программирование ряда 
рабочих параметров. Изменяя эти параметры 
согласно приведённым ниже указаниям, 
можно настроить котел в соответствии с 
собственными потребностями.

Д л я  п о л у ч е н и я  д о с т у п а  к  ф а з е 
программирования необходимо выполнить 
следующие действия (см. Рис. 2-1):

- Сравните показания манометра с данными 
соответствующей таблицы (Параг. 3.16) в 
зависимости от типа газа.

- При необходимости отрегулируйте 
давление газа кнопками «5» для увеличения 
и «6» для уменьшения. По окончании 
регулировки нажмите и держите в 
нажатом состоянии кнопку сброса (reset) 
(1) для занесения значения в память, что 
подтверждается отображением на дисплее 
мигающего значения данного параметра.

• Корректировка тарирования минимальной 
мощности котла.

- Нажмите кнопку (3) или (4) для выбора 
параметра b01 (котел переходит на 
минимальную мощность в режиме ГВС).

- Сравните показания манометра с данными 
соответствующей таблицы (Параг. 3.16) в 
зависимости от типа газа.

Иденти-
фикатор

параметра 
Параметр Описание Диапазон значений(п. 

9 Рис. 2-1)
Значение по 
умолчанию
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по запросу 
комнатного 

термостата или 
дистанционного 

управления
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В случае особых установок (напр. установки, разделённые на зоны, с 
термостатическими клапанами с сервоприводами и т.д.) может быть необходимой 
задержка зажигания.
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02 = 1 мин.

20 = 10 мин.)
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P03
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малому протоку 
ГВС

При установке параметра Р3 в режиме On выключение горелки связано с 
регулировкой температуры ГВС. В режиме Of выключение горелки происходит 
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on - зависимое 
of - независимое of
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частому зажиганию горелки в фазе отопления.
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градиент Изменяет значение срабатывания при недостаточной циркуляции (Е27).
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- confirmați valoarea setată apăsând tasta Reset 
(1) timp de aproximativ 5 secunde.

 N.B.: operația este anulată dacă după 2 minute 
nu se apasă nicio tastă sau apăsând simultan 
timp de aproximativ 5 secunde tastele (1) și (2).

- apăsați simultan, timp de aproximativ 5 secun-
de tastele (1) și (2) până când pe display apare 
fereastra de programare;

- selectați cu ajutorul butoanelor (3) și (4) para-
metrul pe care doriți să îl modificați și care este 
indicat în următorul tabel:

- modificaţi valoarea corespunzătoare consul-
tând tabelele următoare folosind tastele (5) şi 
(6);

3.7 PROGRAMAREA PLĂCII 
ELECTRONICE.

Centrala este proiectată pentru programarea 
anumitor parametri de funcționare. Modificarea 
parametrilor conform descrierii de mai jos per-
mite adaptarea centralei la exigențele personale.

Pentru a avea acces la faza de programare, procedați 
după cum urmează (referințe Fig. 2-1):

Id 
Parametru Parametru Descriere Limite

(ref. 9 Fig. 2-1) Standard

P01 Selectarea tipului 
de gaz

Setarea acestei funcții are rol de reglare a centralei pentru a putea funcționa cu tipul 
adecvat de gaz.

nG - Metan
LG - GPL

Setat în 
funcție de 

tipul de gaz 
utilizat

P02

Întârziere porniri 
încălzire solicitate 

de termostatul 
pentru ambient 
și comanda de la 

distanță.

Centrala este setată să pornească după 3 secunde în urma unei solicitări. În cazul 
unor instalații speciale (de ex. cu vane termostatice motorizate etc.) poate fi necesară 
întârzierea aprinderii.

0 - 20  
(00 = 3 secunde 

01 = 30 se-
cunde 

02 = 1 minut 
20 = 10 minute)

0

P03
Set-point fix sau 
corelat apă caldă 

de consum

Prin setarea parametrului P0 în modalitate on oprirea arzătorului este condiționată 
de reglarea tempertaurii circuitului de apă de consum. În modalitate oF stingerea 
arzătorului are loc la atingerea valorii maxime.

on - corelat 
oF - fix oF

P05 Putere minimă de 
încălzire

Centrala este prevăzută cu modulație electronică; aceasta adaptează puterea centralei 
la cerințele efective ale utilizatorului. Așadar, centrala funcționează normal într-o 
gamă variabilă de presiune a gazului cuprinsă între puterea minimă și puterea maxi-
mă de încălzire în funcție de necesarul termic al instalației.
N.B.: centrala este fabricată și calibrată în faza de încălzire la putere nominală. Sunt 
necesare aproximativ 10 minute pentru a atinge puterea nominală de încălzire care 
poate fi modificată selectând parametrul (P06).
N.B.: selectarea parametrilor “Putere minimă de încălzire” și “Putere maximă de 
încălzire”, în prezența solicitării de încălzire, permite pornirea centralei și alimentarea 
modulatorului cu curent egal cu valoarea setată. 

0 - 63 %

Setat 
conform 

testelor din 
fabrică

P06 Putere maximă 
de încălzire 0 - 100 %

Setat 
conform 

testelor din 
fabrică

P07 Temporizator 
porniri încălzire

Centrala este prevăzută cu un temporizator electronic ce împiedică aprinderile prea 
frecvente ale arzătorului în regim de încălzire.

0 - 10 minute 
(0 = 30 secun-

de)
3

P08 Temporizator 
rampă încălzire

În faza de pornire, centrala efectuează o rampă de aprindere pentru a atinge puterea 
nominală maximă setată.

0 - 10 minute 
(0 = 30 secun-

de)
10

P10 Putere 
aprindere

Stabilește puterea la care trebuie să pornească centrala. Este posibilă reglarea primei 
trepte de aprindere lentă a vanei de gaz. Mărind valoarea parametrului, crește puterea 
de aprindere.

0 - 40 0

P13 Gradientul de 
temperatură Modifică valoarea de intervenție din cauza circulației insuficiente (E27)

0 - 15 
(0 = funcție 
dezactivată)

11

P14 Tipul centralei
Stabileşte tipul centralei şi modul de funcţionare al acesteia
1 = centrală cu cameră deschisă (NIKE)
2 = centrală cu cameră etanșă (EOLO)

1 - 2 2

P15 Calibrarea vanei 
de gaz

Permite calibrarea vanei de gaz
5 = calibrare completă
diferit de 5 = corecție calibrare

0 - 20 0

P16 Dispozitiv de 
control vană Atenție: nu modificați acest parametru 0 - 2 2

P17
(este  

prezent)

Mărire tempe-
ratură off circuit 

de tur 
(încălzire)

Mărește temperatura de oprire pe circuitul de tur în timpul fazei de aprindere numai 
în primele 30 de secunde. on - oF on

N.B.: parametrii P00, P04, P09, P11, P12 nu sunt utilizați pentru acest tip de centrală.
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Id 
Paramètre Paramètre Description Gamme

(réf. 9 Fig. 2-1)
Valeur par 

défaut

P01 Sélection type 
de Gaz

La configuration de cette fonction sert à régler la chaudière pour pouvoir fonctionner 
avec le type de gaz correct.

nG - Méthane
LG - GPL

Configuré 
selon le gaz 

utilisé

P02

Retard allumages 
chauffage à partir 

des demandes 
du thermostat 

ambiant et com-
mande à distance

La chaudière est configurée pour s'allumer 3 secondes après la demande. En présence 
d'installations particulières (ex : installations à zones avec des soupapes thermostatiques 
motorisées, etc.) il pourrait être nécessaire de retarder l'allumage.

0 - 20  
(00 = 3 se-

condes 
01 = 30 se-

condes 
02 = 1 minute 

20 = 10 mi-
nutes)

0

P03
Point de consigne 
sanitaire fixe ou 

corrélé

En configurant le paramètre P3 en mode on, l'extinction du brûleur est liée au réglage de 
la température sanitaire. En mode oF l'extinction du brûleur a lieu à la valeur maximale.

on - Corrélé 
oF - fixe oF

P05
Puissance 

minimum de 
chauffage

La chaudière est équipée de modulation électronique qui adapte le potentiel de la chau-
dière aux demandes effectives thermiques de l'habitation. La chaudière travaille donc 
normalement dans une plage variable de pressions de gaz comprises entre la puissance 
minimum et la puissance maximum de chauffage en fonction de la charge thermique 
de l'installation.

N.B. : la chaudière est produite et étalonnée en phase de chauffage à la puissance nomi-
nale. Il faudra cependant 10 minutes environ pour arriver à la puissance nominale de 
chauffage que l'on peut modifier en sélectionnant le paramètre (P06).

N.B.  : la sélection des paramètres «  Puissance minimale chauffage  » et «  Puissance 
maximale chauffage », en présence de demande de chauffage, permet l'allumage de la 
chaudière et l'alimentation du modulateur avec des courants équivalents à la valeur 
correspondante configurée. 

0 - 63 %

Configuré 
selon le 
contrôle 
d'usine

P06
Puissance 

maximum de 
chauffage

0 - 100 %

Configuré 
selon le 
contrôle 
d'usine

P07
Temporisations 

des allumages de 
chauffage

La chaudière est équipée d'une minuterie électronique qui empêche les allumages trop 
fréquents du brûleur en phase chauffage.

0 - 10 minutes 
(0 - 30 se-
condes)

3

P08 Minuterie rampe 
de chauffage

En phase d'allumage, la chaudière effectue une rampe d'allumage pour arriver à la 
puissance maximum configurée.

0 - 10 minutes 
(0 - 30 se-
condes)

10

P10 Puissance 
allumage

Établit la puissance à laquelle il faut allumer la chaudière. Il est possible de régler le 
1er palier d'allumage lent de la vanne du gaz. En augmentant la valeur du paramètre, 
la puissance d'allumage augmente.

0 - 40 0

P13 Gradient tempé-
rature Modifie la valeur d'intervention pour circulation insuffisante (E27)

0 - 15 
(0 = fonction 
désactivée)

11

P14 Type chaudière
Détermine le type de chaudière et son mode de fonctionnement
1 = chaudière chambre ouverte (NIKE)
2 = chaudière chambre étanche (EOLO)

1 - 2 2

P15 Étalonnage vanne 
du gaz

Permet d'effectuer l'étalonnage de la vanne du gaz
5 = étalonnage complet
différent de 5 = correction étalonnage

0 - 20 0

P16 Contrôle de la 
vanne Attention : ne pas modifier ce paramètre 0 - 2 2

P17
(si 

présent)

Augmentation 
température off 

refoulement 
(chauffage)

Augmente la température d’éteint refoulement en phase d’allumage seulement durant 
le 30 premières secondes. on - oF on

N.B. : les paramètres P00, P04, P09, P11, P12 ne sont pas utilisés pour ce modèle de chaudière.

3.7 PROGRAMMATION DE LA CARTE 
ÉLECTRONIQUE.

La chaudière est prédisposée pour une éventuelle 
programmation de certains paramètres de fonc-
tionnement. En modifiant ces paramètres comme 
décrit ci-dessous, il sera possible d'adapter la 
chaudière selon ses propres exigences spécifiques.

Pour accéder à la phase de programmation, il faut 
procéder de la façon suivante (références Fig. 2-1) :

- appuyer simultanément pendant 5 secondes 
environ sur les boutons (1) et (2) afin que sur 
l'écran soit mis en évidence l'entrée en pro-
grammation ;

- sélectionner à l'aide des boutons (3) et (4) le 
paramètre que l'on souhaite modifier indiqué 
dans le tableau suivant :

- modifier la valeur correspondante en consul-
tant les tableaux suivants à l'aide des boutons 
(5) et (6) ;

- confirmer la valeur configurée en appuyant 
sur le bouton de Reset (1) pendant 5 secondes 
environ.

 N.B. : après 2 minutes sans toucher aucun bou-
ton, l'opération est annulée automatiquement 
ou bien en appuyant simultanément pendant 
5 secondes environ sur les boutons (1) et (2).

IN
ST

A
LL

ER
U

SE
R

M
A

IN
TE

NA
N

CE
 T

EC
H

N
IC

IA
N

- using keys (3) and (4), select the parameter to 
be changed indicated in the following table:

- adjust the corresponding value consulting the 
table using buttons (5) and (6);

- confirm the value set by pressing the Reset 
button (1) for about 5 seconds.

 Note: 2 minutes after no button is touched 
will automatically cancel the operation or by 
pressing buttons (1) and (2) simultaneously 
for about 5 seconds.

3.7 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 (references Fig. 2-1):
- press buttons (1) and (2) for 5 about seconds 

until the programming mode is accessed on 
the display;

Id 
Parameter Parameter Description Range

(ref. 9 Fig. 2-1) Default

P01 Gas type selec-
tion

The setting of this function is used to adjust the boiler so that it can operate with the 
correct type of gas

nG - Methane
LG - LPG

Set accor-
ding to the 
gas being 

used

P02

Heating swi-
tch-on delay 
request from 

room thermos-
tat and remote 

control.

The boiler is set to switch-on 3 seconds after the request. In the event of particular 
systems (e.g. area systems with motorised thermostatic valves etc.) it may be necessa-
ry to delay ignition

0 - 20  
(00 = 3 seconds 
01 = 30 seconds 
02 = 1 minute 
20 = 10 minu-

tes)

0

P03

Fixed or corre-
lated domestic 
hot water set-

point

By setting the parameter P3 in on mode, burner disabling is correlated to the 
adjustment of the domestic hot water temperature. In OFF mode, the burner is swit-
ched off at maximum value.

on - correlated 
oF - fixed oF

P05 Minimum CH 
output

The boiler also has electronic modulation that adapts the boiler potentiality to the 
effective heating demand of the house. Then the boiler works normally in a variable 
gas pressure field between the minimum heating output and the maximum heating 
output depending on the system's heating load.
Note: 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 (P06).
Note: the selection of the “Minimum heating output” and “Maximum heating output” 
parameters, in presence of a heating request, allows boiler ignition and power supply 
of the modulator with current equal to the value of the respective set value. 

0 - 63 %

Set 
according 
to factory 
inspection

P06 Maximum central 
heating output 0 - 100 %

Set 
according 
to factory 
inspection

P07 Central heating 
ignitions timer

The boiler has electronic timing, which prevents the burner from igniting too often in 
central heating mode.

0 - 10 minutes 
(0 = 30 se-

conds)
3

P08 Central heating 
ramp timer

In the ignition phase, the boiler performs an ignition ramp in order to arrive at the 
maximum nominal power set.

0 - 10 minutes 
(0 = 30 se-

conds)
10

P10 Power 
ignition

Establishes the power at which the boiler must switch on. The 1st gas valve step soft 
ignition step can be set. The ignition power increases as the parameter value is increased. 0 - 40 0

P13 Temperature 
gradient Change the insufficient circulation intervention value (E27)

0 - 15 
(0 = Function 
deactivated)

11

P14 Boiler type
Establishes the boiler type and its functioning mode
1 = open chamber boiler (NIKE)
2 = sealed chamber boiler (EOLO)

1 - 2 2

P15 Gas valve cali-
bration

Allows the gas valve to be calibrated
5 = complete calibration
different from 5 = calibration correction

0 - 20 0

P16 Valve check Attention: do not change this parameter 0 - 2 2
P17

(if it’s 
present)

Flow off tempera-
ture increase 

(Central heating)
Increases the flow off temperature at ignition only in the first 30 seconds. on - oF on

Note: parameters P00, P04, P09, P11 and P12 are not used for this boiler model.
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 )ID(
المعيار

الوصفالمعيار
مجال

)المرجع 9 شكل 
)1-2

افتراضي

P01عملية ضبط هذه الوظيفة يلزم لتعديل الغالية لتتمكن من العمل بنوع الغاز الصحيح.اختيار نوع الغاز

nG - ميثان
غاز سائل - غاز 
مضعوط مسال 

LG-LPG

مضبوط حسب 
الغاز المستخدم

P02

تأخير اشعال التدفئة 
حسب طلب ترموستات 

الغرفة والريموت 
كونترول 

الغالية مضبوطة على أن تعمل بعد ثالثة ثواني من الطلب.  في حالة األنظمة الخاصة )مثل أنظمة التي بها مناطق 
ذات صمامات حرارية بالمحرك، وما إلى ذلك(، قد يكون من الضروري تأخير اإلشعال.

 20 - 0 
 )00 = 3 ثانية
 01 = 30 ثانية
 02 = 1 دقيقة

20 = 10 دقيقة(

0

P03 نقطة تعيين صحية
ثابتة أو ذات صلة

من خالل وضع المعامل P3 على وضعية on، يكون إغالق الموقد مرتبطا بتنظيم درجة الحرارة الصحية. في 
الوضعية oF، يتم طفاء الشعلة على القيمة القصوى.

 on - ذات صلة 
oFoF - ثابت

P05القدرة الدنيا للتسخين
الغالية مجهزة بتعديل إلكتروني ُيوائم بين قدرة الغالية واالحتياجات الفعلية للمنزل من الحرارة. ثم تعمل الغالية 
بشكل طبيعي في نطاق متغير من ضغوط الغاز بين الحد األدنى والحد األقصى لقدرة التسخين حسب الحمل 

الحراري للنظام.

ملحوظة: الغالية تم إنتاجها ومعايرتها في مرحلة التسخين على القدرة االسمية. يلزم نحو 10 دقائق للوصول 
.)P06( إلى القدرة االسمية للتسخين القابلة للتعديل عن طريق اختيار المعيار

ملحوظة: إن اختيار معايير "القدرة الدنيا للتدفئة" و "الحد األقصى لقدرة التدفئة"، في حالة وجود طلب على 
التدفئة يسمحان بإشعال الغالية وتغذية الُمنّظم بتيار مساو للقيمة التي تم ضبطه عليها. 

% 63 - 0
مضبوط حسب 
تجربة الجهة 

المصنعة

P06 القدرة القصوى
0 - 100 %للتسخين

مضبوط حسب 
تجربة الجهة 

المصنعة

P07 توقيت إشعال وظيفة
 0 - 10 دقائقالغالية مجهزة بمؤقت إلكتروني يمنع االشعاالت شديدة التواتر للشعلة في مرحلة التسخين.التدفئة

3)0 = 30 ثانية(

P08 مؤقت االزدياد الثابت
 0 - 10 دقائقالغالية في مرحلة اإلشعال تقوم بصعود مضطرد في اإلشتعال حتى تصل إلى القدرة االسمية ألقصى قدرة.والخطي للتدفئة

10)0 = 30 ثانية(

P10 القدرة
التشغيل

تقرر  القدرة التي يجب أن تشتعل بها الغالية.  من الممكن ضبط الدرجة األولى لإلشعال البطيء لصمام 
00 - 40الغاز. بزيادة قيمة المعامل تزيد قوة اإلشعال.

P13 درجة الحرارة 
تعدل قيمة التدخل لعدم كفاية التدوير )E27(متدرجة

15 - 0 
)0 = وظيفة غير 

نشطة(
11

P14نوع الغالية
يحدد نوع الغالية وطريقة عملها

)NIKE( 1 = غالية الغرفة المفتوحة
)EOLO( 2 =  غالية الغرفة المحكمة

2 - 12

P15 معايرة صمام الغاز
تسمح بمعايرة صمام الغاز

5 = المعايرة الكاملة
مختلف عن 5 = تصحيح المعايرة

20 - 00

P1602 - 2تنبيه: ال تغير هذه المعلمة أو البيانالتحكم بالصمام
P17
)حال 
وجوده(

زيادة درجة حرارة 
الضخ 
)التدفئة(

نية. ثا  30 أول  في  فقط  اإلشعال  مرحلة  في  اإلطفاء  عن  الضخ  حرارة  درجة  من  on - oFonيزيد 

مالحظة:  معامالت P00, P04, P09, P11, P12 غير مستخدمة في هذا الموديل من الغاليات. 

برمجة  البطاقة اإللكترونية.   7.3
تم تصميم الغالية إلمكانية برمجة بعض معايير التشغيل. عن طريق 
تعديل هذه المعايير كما هو موضح أدناه سوف يكون ممكنا تهيئة 

الغالية لتناسب االحتياجات المحددة الخاصة بك.

للوصول إلى مرحلة البرمجة، تقدم على النحو المبين أدناه )المراجع 
شكل  1-2(:

-  اضغط على األزرار )1( و )2( في نفس الوقت لحوالي 5 
ثوان حتى يظهر على الشاشة الدخول إلى البرمجة؛

اختر من خالل األزرار )3( و)4( المعيار الذي تستهدف   -

تعديله في الجدول التالي:
قم بتعديل القيمة المطابقة بمراجعة الجداول التالية من خالل   -

األزرار )5( و)6(؛
قم بتأكيد القيمة المضبوطة بالضغط على زر إعادة الضبط   -

)1( لمدة 5 ثواٍن تقريًبا.
ملحوظة هامة: بعد دقيقتين من دون لمس أي زر، يتم إلغاء   
العملية تلقائًيا أو بالضغط على الزرين )1( و)2( في الوقت 

نفسه لمدة 5 ثواٍن تقريًبا.
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3.13 ПЕРІОДИЧНЕ 
САМОТЕСТУВАННЯ 
ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТ.

Під час роботи в режимі опалення або при 
котлі в положенні "stand-by" ця функція 
активується кожні 18 годин після останньої 
перевірки / живлення котла. У разі роботи 
в режимі ГВП, самоперевірка включається 
протягом 10 хвилин після закінчення роботи 
і триває приблизно 10 секунд.

N . B. :  п і д  ча с  с а мопе р е в і рк и  ко тел 
залишається неактивним, включаючи 
сигнальні повідомлення.

3.8 ФУНКЦІЯ «САЖОТРУС».
При активації цієї функції, котел примусово 
виводиться на максимальну потужності 
опалення (P06) на 15 хвилин.
В цьому стані виключені всі регулювання, 
а к т и в н и м и  з а л и ш а ю т ь с я  т і л ь к и 
запобіжний термостат температури та 
обмежувальний термостат. Для увімкнення 
функції "сажотрус", необхідно утримувати 
натисненою кнопку "Reset" мінімум 5 секунд, 
на активацію функції вкаже блимання 
символів (8 та 11 Мал. 2-1). Ця функція 
дає змогу технікові перевірити параметри 
горіння. Після завершення перевірок слід 
вимкнути функцію, вимикаючи і вмикаючи 
котел, або просто утримуючи натисненою 
кнопку скидання "reset" протягом 5 секунд 
(1 Мал. 2-1).
Натискаючи кнопки (3 або 4), можна 
відповідно відрегулювати максимальну 
потужність обігріву для P06 і для P05. 
Натискаючи кнопки (5 або 6) можна 
змінювати потужність на один відсотковий 
пункт.

При бажанні скористатися функцією 
"сажотрус" у режимі ГВП, необхідно 
відкрити кран гарячої сантехнічної води 
після увімкнення пальника.

Натискаючи кнопки (3 або 4), можна 
налаштувати на 0% або на 100% максимальну 
потужність котла. Натискаючи кнопки (5 
або 6) можна змінювати потужність на один 
відсотковий пункт.

ПРИМІТКА: відображення відсоткового 
значення потужності котла чергується із 
відображенням температури, яку зчитує 
датчик подачі.

3.9 ТАЙМЕР ОПАЛЕННЯ.
Котел укомплектований електронним 
хронометром, що запобігає надто частим 
включенням пальника у фазі опалення. 
Котел поставляється у серійному виконанні з 
хронометром, відрегульованим на 3 хвилини. 
Щоб встановити інші значення таймера, слід 
дотримуватись інструкцій для встановлення 
параметрів, обираючи параметр (P07) і 
встановлюючи його на одне із значень, 
поданих у відповідній таблиці.

3.10 ФУНКЦІЯ АНТИ-БЛОКУВАННЯ 
ТРИХОДОВОГО ВУЗЛА.

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.

3.11 ФУНКЦІЯ АНТИ-БЛОКУВАННЯ 
НАСОСА.

В робочому режимі "літо" ( ) котел має 
функцію, що змушує насос вмикатися хоча 
б 1 раз на добу, приблизно на 30 секунд, щоб 
знизити ризик блокування насоса через 
довготривале простоювання.
В робочому режимі "зима" ( ) котел має 
функцію, що змушує насос вмикатися хоча 
б 1 раз через кожні 3 години на 30 секунд.

3.12 ФУНКЦІЯ ЗАХИСТУ ВІД 
ЗАМЕРЗАННЯ.

Якщо температура води у зворотній лінії 
опалення зменшується навіть нижче за 4°C, 
котел починає працювати, щоб досягти 
температури 42°C.
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3.13 ПЕРІОДИЧНЕ 
САМОТЕСТУВАННЯ 
ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТ.

Під час роботи в режимі опалення або при 
котлі в положенні "stand-by" ця функція 
активується кожні 18 годин після останньої 
перевірки / живлення котла. У разі роботи 
в режимі ГВП, самоперевірка включається 
протягом 10 хвилин після закінчення роботи 
і триває приблизно 10 секунд.

N . B. :  п і д  ча с  с а мопе р е в і рк и  ко тел 
залишається неактивним, включаючи 
сигнальні повідомлення.

3.8 ФУНКЦІЯ «САЖОТРУС».
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вимкнути функцію, вимикаючи і вмикаючи 
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кнопку скидання "reset" протягом 5 секунд 
(1 Мал. 2-1).
Натискаючи кнопки (3 або 4), можна 
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Натискаючи кнопки (5 або 6) можна 
змінювати потужність на один відсотковий 
пункт.

При бажанні скористатися функцією 
"сажотрус" у режимі ГВП, необхідно 
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налаштувати на 0% або на 100% максимальну 
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3.9 ТАЙМЕР ОПАЛЕННЯ.
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опалення зменшується навіть нижче за 4°C, 
котел починає працювати, щоб досягти 
температури 42°C.
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3.8 FUNKCIJA "DIMNIČAR".
Ako se ova funkcija aktivira, ona forsira kotao 
na maksimalnu snagu grejanja (P06) u trajanju 
od 15 minuta.
U tom su stanju isključena sva podešavanja i 
ostaje aktivnim samo sigurnosni termostat tem-
perature i granični termostat. Da bi se aktivirala 
funkcija dimničar, potrebno je držati pritisnutim 
dugme za Reset barem 5 sekundi, njena aktivacija 
se signalizuje treperenjem simbola (8 i 11 Sl. 
2-1). Ova funkcija daje mogućnost tehničaru da 
proveri parametre sagorevanja. Na kraju provera, 
deaktivirajte funkciju na način da jednostavno 
uključite i ponovo isključite kotao pritiskom na 
dugme za reset oko 5 sekundi (1 Sl. 2-1).
Pritiskom na dugmad (3 ili 4) je moguće pode-
siti na P06 i P05 maksimalnu snagu grejanja. 
Pritiskom na dugmad (5 ili 6) se može regulisati 
snaga grejanja za jedan procenat.

U slučaju da želite obaviti funkciju “dimničar” u 
sanitarnom načinu rada, otvorite slavinu tople 
sanitarne vode nakon uključenja gorionika.

Pritiskom na dugmad (3 ili 4) se može podesiti na 
0% i 100% maksimalna snaga kotla. Pritiskom na 
dugmad (5 ili 6) se može regulisati snaga grejanja 
za jedan procenat.

NAPOMENA: prikaz procenta snage kotla se 
prikazuje naizmenično sa prikazom temperature 
očitane od strane polazne sonde.

3.9 TAJMING GREJANJA.
Kotao je opremljen elektronskim tajmerom koji 
sprečava prečesto uključivanje gorionika u fazi 
grejanja. Kotao se serijski prilaže sa tajmerom 
podešenim na 3 minuta. Da bi se tajming po-
desio na druge vrednosti, sledite uputstva za 
podešavanje parametara na način da izaberete 
parametar (P07) i podesite jednu od vrednosti 
navedenih u odgovarajućoj tabeli.

3.10 FUNKCIJA PROTIV BLOKADE 
TROKRAKOG VENTILA.

Kotao je opremljen funkcijom koja uključuje 
jedan ceo ciklus motorizovanog trokrakog siste-
ma na svakih 24 sata kako bi se smanjio rizik od 
njegove blokade zbog duže neaktivnosti.

3.11 FUNKCIJA PROTIV BLOKADE 
PUMPE.

U načinu rada "leto" ( ) kotao je opremljen 
funkcijom koja pokreće pumpu barem 1 put 
svako 24 sata u trajanju od 30 sekundi da bi 
se smanjio rizik od blokade pumpe zbog duže 
neaktivnosti.
U načinu rada "zima" ( ) kotao je opremljen 
funkcijom koja pokreće pumpu barem 1 put 
svako 3 sata u trajanju od 30 sekundi.

3.12 FUNKCIJA PROTIV ZAMRZAVANJA 
RADIJATORA.

Ako je povratni deo uređaja na temperaturi 
nižoj od 4°C, kotao se pušta u rad sve dok ne 
dostigne 42°C.

3.13 PERIODIČNA AUTOMATSKA 
KONTROLA ELEKTRONSKE 
KARTICE.

Tokom rada u načinu grejanje ili kada je kotao u 
stanju stand-by, funkcija se aktivira svakih 18 sati 
od poslednje kontrole /napajanja kotla. U slučaju 
rada u sanitarnom načinu, automatska kontrola 
počinje u roku od 10 minuta posle kraja uzimanja 
u toku i to u trajanju od 10 sekundi.

NAPOMENA: tokom automatske kontrole kotao 
ostaje neaktivan, uključujući i signalizacije.

3.13 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ 
САМОПРОВЕРКА 
ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА.

При работе в режиме отопления или если 
котел находится в режиме ожидания, эта 
функция активируется через каждые 18 часов 
после последней проверки / подачи питания 
на котел. При работе котла в режиме ГВС 
самопроверка запускается примерно на 10 
секунд через 10 минут после произведённого 
забора воды.

Примечание: во время самопроверки все 
функции котла остаются в неактивном 
состоянии, в том числе сигналы оповещения.

3.8 ФУНКЦИЯ «ТРУБОЧИСТА».
При включении данной функции котел 
включается на максимальной мощности 
отопления (Р06) на 15 минут.
При данном режиме работы невозможно 
о с у щ е с т в и т ь  н и к а к и е  н а с т р о й к и 
и единственным активным контролем 
температуры остается датчик подачи и 
предельный термостат. Для запуска функции 
трубочиста, держать нажатой кнопку “Сброс” 
(Reset) в течении 5 сек, при отсутствии 
запроса ГВС.  Включение данной функции 
отображается миганием символов (8 и 11 
Рис. 2-1). Эта функция позволяет технику 
проверить параметры горения. По окончании 
проверки отключить данную функцию, 
выключая и повторно включая котел, или 
просто нажимая и держа нажатой кнопку 
reset в течение примерно 5 секунд (1 Рис. 2-1).
Нажатием кнопок (3 или 4) можно установить 
максимальную и минимальную мощность 
отопления, соответственно «Р06» и «Р05». 
Нажатием кнопок (5 или 6) можно изменить 
мощность на один процентный пункт.

Е сли т р е буе тся  вк лючить фу нкцию 
“трубочиста” в режиме ГВС, необходимо 
открыть кран ГВС после включения горелки.

Примечание: отображение в процентах 
мощности котла чередуется с отображением 
температуры, подачи теплоносителя. При 
выполнении регулировки кнопками «5» и «6» 
на дисплее появляются числа. Их величина 
никакой роли не играет, имеет значение 
только то, что при нажатии кнопок эта 
величина меняется.

3.9 ЗАДЕРЖКА ПОВТОРНОГО 
ВКЛЮЧЕНИЯ ГОРЕЛКИ.

Котел оснащён электронным реле времени, 
который предотвращает частое зажигание 
горелки в режиме отопления. В базовом 
варианте котел поставляется с предустановкой 
реле времени на 3 минуты. Для настройки других 
временных интервалов следует выполнять 
инструкции по установке параметров, выбирая 
параметр (Р07) и устанавливая одно из значений 
из соответствующей таблицы.

3.10 ФУНКЦИЯ 
АНТИБЛОКИРОВАНИЯ 
ТРЁХХОДОВОЙ ГРУППЫ.

Котел оснащён функцией, которая каждые 24 
часа запускает 3-ходовой моторизированный 
блок, выполняя полный цикл с целью 
уменьшения риска его блокировки вследствие 
продолжительного простоя.

3.11 ФУНКЦИЯ 
АНТИБЛОКИРОВАНИЯ НАСОСА.

В режиме работы “лето” ( ) котел оснащён 
функцией, который запускает насос не реже 
1 раза каждые 24 часа на 30 секунд с целью 
уменьшения риска блокировки вследствие 
продолжительного простоя.
В режиме работы “зима” ( ) котел оснащён 
функцией, запускающий насос 1 раз каждые 
3 часа на 30 секунд.

3.12 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ.
Если температ ура возврата воды из 
отопительной системы ниже 4°C, котел 
включается до достижения температуры 42°C.
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“трубочиста” в режиме ГВС, необходимо 
открыть кран ГВС после включения горелки.

Примечание: отображение в процентах 
мощности котла чередуется с отображением 
температуры, подачи теплоносителя. При 
выполнении регулировки кнопками «5» и «6» 
на дисплее появляются числа. Их величина 
никакой роли не играет, имеет значение 
только то, что при нажатии кнопок эта 
величина меняется.

3.9 ЗАДЕРЖКА ПОВТОРНОГО 
ВКЛЮЧЕНИЯ ГОРЕЛКИ.

Котел оснащён электронным реле времени, 
который предотвращает частое зажигание 
горелки в режиме отопления. В базовом 
варианте котел поставляется с предустановкой 
реле времени на 3 минуты. Для настройки других 
временных интервалов следует выполнять 
инструкции по установке параметров, выбирая 
параметр (Р07) и устанавливая одно из значений 
из соответствующей таблицы.

3.10 ФУНКЦИЯ 
АНТИБЛОКИРОВАНИЯ 
ТРЁХХОДОВОЙ ГРУППЫ.

Котел оснащён функцией, которая каждые 24 
часа запускает 3-ходовой моторизированный 
блок, выполняя полный цикл с целью 
уменьшения риска его блокировки вследствие 
продолжительного простоя.

3.11 ФУНКЦИЯ 
АНТИБЛОКИРОВАНИЯ НАСОСА.

В режиме работы “лето” ( ) котел оснащён 
функцией, который запускает насос не реже 
1 раза каждые 24 часа на 30 секунд с целью 
уменьшения риска блокировки вследствие 
продолжительного простоя.
В режиме работы “зима” ( ) котел оснащён 
функцией, запускающий насос 1 раз каждые 
3 часа на 30 секунд.

3.12 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ.
Если температ ура возврата воды из 
отопительной системы ниже 4°C, котел 
включается до достижения температуры 42°C.
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3.13 VERIFICAREA PERIODICĂ 
AUTOMATĂ A PLĂCII ELECTRONICE.

În timpul funcționării în regim de încălzire sau 
când centrala este în stand-by, funcția este activată 
la fiecare 18 ore de la ultima verificare / alimentare 
a centralei. În cazul regimului de funcționare apă 
caldă de consum verificarea automată începe în 
termen de 10 minute de la încheierea solicitării în 
curs și are o durată de aprox. 10 secunde.

N.B.: în timpul verificării automate centrala nu 
este activă.

3.8 FUNCȚIA “COȘAR".
Activarea acestei funcții permite funcționarea 
forțată a centralei la puterea maximă de încălzire 
(P06) timp de 15 minute.
În acest regim de funcționare sunt excluse toate 
reglările și rămâne activ doar termostatul de si-
guranță pentru temperatură și cel pentru tempe-
ratura limită. Pentru a activa funcția coșar țineți 
apăsată tasta Reset timp de cel puțin 5 secunde; 
activarea acesteia este indicată de simbolurile 
intermitente (8 și 11 Fig. 2-1). Această funcție 
permite tehnicianului verificarea parametrilor 
combustiei. La încheierea operațiilor de control 
dezactivați funcția: opriți și porniți centrala sau 
apăsați tasta reset timp de aproximativ 5 secunde 
(1 Fig. 2-1).
Apăsând tastele (3 sau 4) este posibilă reglarea 
puterii maxime de încălzire a P06 și P05. Apăsând 
tastele (5 sau 6) este posibilă reglarea puterii cu 
un procent.

În cazul în care se dorește executarea funcției 
”coșar” în modalitate apă de consum, deschi-
deți robinetul de apă caldă după ce ați aprins 
arzătorul.

Apăsând tastele (3 sau 4) este posibilă reglarea 
la 0% și la 100% puterea maximă a centralei 
Apăsând tastele (5 sau 6) este posibilă reglarea 
puterii cu un procent.

N.B.: sunt afișate alternativ procentul puterii 
centralei și temperatura citită de sonda aflată pe 
circuitul de tur.

3.9 TEMPORIZARE ÎNCĂLZIRE.
Centrala este dotată cu un temporizator elec-
tronic care împiedică pornirile prea frecvente 
ale arzătorului în regim de încălzire. Centrala 
este livrată standard cu temporizatorul reglat 
la 3 minute. Pentru a regla temporizarea la alte 
valori, urmaţi instrucţiunile de setare a parame-
trilor: selectaţi parametrul (P07) şi setaţi-l la una 
dintre valorile indicate în tabelul corespunzător.

3.10 FUNCŢIA ANTIBLOCARE A VANEI 
CU TREI CĂI.

Centrala este prevăzută cu o funcţie care, după 24 
de ore de la ultima funcţionare a grupului moto-
rizat cu trei căi, îl activează iar acesta execută un 
ciclu complet, cu scopul de a reduce riscul blo-
cării grupului din cauza inactivităţii prelungite.

3.11 FUNCȚIA ANTIBLOCARE POMPĂ.
În regim de funcționare "vară" ( ) centrala este 
prevăzută cu o funcție care pornește pompa cel 
puțin o dată la 24 ore, timp de 30 de secunde cu 
scopul de a reduce riscul de blocare a pompei 
datorită inactivității prelungite.
În regim de funcționare "iarnă" ( ) centrala 
este prevăzută cu o funcție care pornește pompa 
cel puțin o dată la 3 ore timp de 30 de secunde.

3.12 FUNCȚIA ANTIÎNGHEȚ 
CALORIFERE.

Dacă apa din circuitul de retur al instalației atinge 
o temperatură mai mică de 4°C, centrala începe 
să funcționeze, până când atinge 42°C.
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3.8 FONCTION « RAMONEUR ».
Si cette fonction est activée, elle force la chaudière 
à la puissance maximale de chauffage (P06) 
pendant 15 minutes.
Dans une telle situation, tous les réglages sont 
exclus  ; seuls le thermostat de sécurité sur la 
température et le thermostat limite restent 
actifs. Pour actionner la fonction ramoneur, il 
faut tenir appuyée la touche de Reset pendant 
au moins 5 secondes, son activation est signalée 
par le clignotement des symboles (8 et 11 Fig.  
2-1). Cette fonction permet au technicien de 
vérifier les paramètres de combustion. Lorsque 
les vérifications sont terminées, désactiver la 
fonction en éteignant et en rallumant la chaudière 
ou simplement en appuyant sur le bouton reset 
pendant 5 secondes environ (1 Fig. 2-1).
En appuyant sur les boutons (3 ou 4) il est pos-
sible de régler respectivement au P06 et au P05 
la puissance maximale de chauffage. En appuyant 
sur les boutons (5 ou 6) il est possible de régler la 
puissance d'un point de pourcentage.

Si l'on souhaite exécuter la fonction « ramoneur » 
en sanitaire, ouvrir un robinet d'eau chaude 
sanitaire après l'allumage du brûleur.

En appuyant sur les boutons (3 ou 4) il est 
possible de régler à 0 % et à 100 % la puissance 
maximale de la chaudière. En appuyant sur les 
boutons (5 ou 6) il est possible de régler la puis-
sance d'un point de pourcentage.

N.B. : l'affichage du pourcentage de la puissance 
de chaudière est alterné à l'affichage de la tempé-
rature lue par la sonde de refoulement.

3.9 MINUTERIE CHAUFFAGE.
La chaudière est équipée d'une minuterie électro-
nique qui empêche les allumages trop fréquents 
du brûleur en phase chauffage. La chaudière est 
fournie avec la minuterie réglée par défaut sur 3 
minutes. Pour régler la minuterie à d'autres va-
leurs, suivre les instructions pour configurer les 
paramètres en sélectionnant le paramètre (P07) 
et en le configurant à l'une des valeurs indiquées 
dans le tableau correspondant.

3.10 FONCTION ANTI-BLOCAGE TROIS 
VOIES.

La chaudière est équipée d'une fonction qui, 
toutes les 24 heures, active le groupe à trois 
voies motorisé en faisant un cycle complet afin 
de réduire le risque de blocage à trois voies pour 
inactivité prolongée.

3.11 FONCTION ANTI-BLOCAGE 
POMPE.

En mode de fonctionnement «  été  » ( ), la 
chaudière est équipée d'une fonction qui fait 
démarrer la pompe au moins 1 fois toutes les 24 
heures pendant 30 secondes afin de réduire le 
risque de blocage de la pompe pour une inactivité 
prolongée.
En mode de fonctionnement « hiver » ( ), la 
chaudière est équipée d'une fonction qui fait 
démarrer la pompe au moins 1 fois toutes les 3 
heures pendant 30 secondes.

3.12 FONCTION ANTIGEL RADIATEURS.
Si l'eau de retour de l'installation est à une tem-
pérature inférieure à 4 °C, la chaudière se met en 
marche jusqu'à atteindre 42 °C.

3.13 AUTO-VÉRIFICATION PÉRIODIQUE 
DE LA CARTE ÉLECTRONIQUE.

Durant le fonctionnement en mode chauffage 
ou avec une chaudière en stand-by la fonction 
se met en marche toutes les 18 heures à partir 
de la dernière vérification / alimentation de la 
chaudière. En cas de fonctionnement en mode 
sanitaire, la vérification automatique démarre 
dans les 10 minutes après la fin du prélèvement 
en cours pour une durée d'environ 10 secondes.

N.B.  : pendant l'auto-vérification la chaudière 
reste inactive, y compris les signalisations. IN
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3.8 "CHIMNEY SWEEP” FUNCTION.
When activated, this function forces the boiler 
at max. output (P06) for 15 minutes.
In this state all adjustments are excluded and 
only the temperature safety thermostat and the 
limit thermostat remain active. To activate the 
chimney sweep function, press the Reset key 
for at least 5 seconds. Its activation is indicated 
by the flashing symbols (8 and 11 Fig. 2-1). This 
function allows the technician to check the com-
bustion parameters. After the checks disable the 
function, switching the boiler off and then on 
again or simply by pressing the reset button for 
about 5 seconds (1 Fig. 2-1).
The maximum heating power can be set to P06 
and P05 by pressing buttons (3 or 4). The power 
can be adjusted by one percentage point by 
pressing buttons (5 or 6).
If you wish to run the "chimney sweep" function 
in D.H.W., open a D.H.W. tap after switching 
the burner on.

The maximum boiler power can be set to 0% and 
100% by pressing buttons (3 or 4). The power can 
be adjusted by one percentage point by pressing 
buttons (5 or 6).

Note: the display of the boiler power percentage 
alternates with the display of the temperature 
read by the flow probe.

3.9 HEATING TIMER.
The boiler has an electronic timing device that 
prevents the burner from igniting too often in 
the heating phase. The boiler is supplied as per 
standard with a timer adjusted at 3 minutes. To 
adjust the timer values, follow instructions for 
parameter settings by selecting parameter (P07) 
and set it with one of the values indicated on the 
relative table.

3.10 THREE-WAY ANTI-BLOCK SYSTEM.
The boiler is supplied with a function that ac-
tivates 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.

3.11 PUMP ANTI-BLOCK FUNCTION.
In the “summer” functioning mode ( ) the 
boiler has a function that starts the pump at least 
once every 24 hours for 30 seconds in order to 
reduce the risk of the pump becoming blocked 
due to prolonged inactivity.
In the “winter” functioning mode ( ) the boiler 
has a function that makes the pump start at least 
once every 3 hours for 30 seconds.

3.12 RADIATORS ANTIFREEZE 
FUNCTION.

If the system return water is below 4°C, the boiler 
starts up until reaching 42°C.

3.13 P.C.B. PERIODICAL SELF-CHECK.
During functioning in central heating mode or 
with boiler in standby, the function activates 
every 18 hours after the last boiler check/power 
supply. In case of functioning in domestic hot 
water mode the self-check starts within 10 minu-
tes after the end of the withdrawing in progress, 
for duration of approx. 10 seconds.

Note: during self-check, the boiler remains off, 
including signalling.
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الرمز 
التعريفي 
 )ID(
المعيار

الوصفالمعيار
مجال

)المرجع 9 شكل 
)1-2

افتراضي

P01عملية ضبط هذه الوظيفة يلزم لتعديل الغالية لتتمكن من العمل بنوع الغاز الصحيح.اختيار نوع الغاز

nG - ميثان
غاز سائل - غاز 
مضعوط مسال 

LG-LPG

مضبوط حسب 
الغاز المستخدم

P02

تأخير اشعال التدفئة 
حسب طلب ترموستات 

الغرفة والريموت 
كونترول 

الغالية مضبوطة على أن تعمل بعد ثالثة ثواني من الطلب.  في حالة األنظمة الخاصة )مثل أنظمة التي بها مناطق 
ذات صمامات حرارية بالمحرك، وما إلى ذلك(، قد يكون من الضروري تأخير اإلشعال.

 20 - 0 
 )00 = 3 ثانية
 01 = 30 ثانية
 02 = 1 دقيقة

20 = 10 دقيقة(

0

P03 نقطة تعيين صحية
ثابتة أو ذات صلة

من خالل وضع المعامل P3 على وضعية on، يكون إغالق الموقد مرتبطا بتنظيم درجة الحرارة الصحية. في 
الوضعية oF، يتم طفاء الشعلة على القيمة القصوى.

 on - ذات صلة 
oFoF - ثابت

P05القدرة الدنيا للتسخين
الغالية مجهزة بتعديل إلكتروني ُيوائم بين قدرة الغالية واالحتياجات الفعلية للمنزل من الحرارة. ثم تعمل الغالية 
بشكل طبيعي في نطاق متغير من ضغوط الغاز بين الحد األدنى والحد األقصى لقدرة التسخين حسب الحمل 

الحراري للنظام.

ملحوظة: الغالية تم إنتاجها ومعايرتها في مرحلة التسخين على القدرة االسمية. يلزم نحو 10 دقائق للوصول 
.)P06( إلى القدرة االسمية للتسخين القابلة للتعديل عن طريق اختيار المعيار

ملحوظة: إن اختيار معايير "القدرة الدنيا للتدفئة" و "الحد األقصى لقدرة التدفئة"، في حالة وجود طلب على 
التدفئة يسمحان بإشعال الغالية وتغذية الُمنّظم بتيار مساو للقيمة التي تم ضبطه عليها. 

% 63 - 0
مضبوط حسب 
تجربة الجهة 

المصنعة

P06 القدرة القصوى
0 - 100 %للتسخين

مضبوط حسب 
تجربة الجهة 

المصنعة

P07 توقيت إشعال وظيفة
 0 - 10 دقائقالغالية مجهزة بمؤقت إلكتروني يمنع االشعاالت شديدة التواتر للشعلة في مرحلة التسخين.التدفئة

3)0 = 30 ثانية(

P08 مؤقت االزدياد الثابت
 0 - 10 دقائقالغالية في مرحلة اإلشعال تقوم بصعود مضطرد في اإلشتعال حتى تصل إلى القدرة االسمية ألقصى قدرة.والخطي للتدفئة

10)0 = 30 ثانية(

P10 القدرة
التشغيل

تقرر  القدرة التي يجب أن تشتعل بها الغالية.  من الممكن ضبط الدرجة األولى لإلشعال البطيء لصمام 
00 - 40الغاز. بزيادة قيمة المعامل تزيد قوة اإلشعال.

P13 درجة الحرارة 
تعدل قيمة التدخل لعدم كفاية التدوير )E27(متدرجة

15 - 0 
)0 = وظيفة غير 

نشطة(
11

P14نوع الغالية
يحدد نوع الغالية وطريقة عملها

)NIKE( 1 = غالية الغرفة المفتوحة
)EOLO( 2 =  غالية الغرفة المحكمة

2 - 12

P15 معايرة صمام الغاز
تسمح بمعايرة صمام الغاز

5 = المعايرة الكاملة
مختلف عن 5 = تصحيح المعايرة

20 - 00

P1602 - 2تنبيه: ال تغير هذه المعلمة أو البيانالتحكم بالصمام
P17
)حال 
وجوده(

زيادة درجة حرارة 
الضخ 
)التدفئة(

نية. ثا  30 أول  في  فقط  اإلشعال  مرحلة  في  اإلطفاء  عن  الضخ  حرارة  درجة  من  on - oFonيزيد 

مالحظة:  معامالت P00, P04, P09, P11, P12 غير مستخدمة في هذا الموديل من الغاليات. 

برمجة  البطاقة اإللكترونية.   7.3
تم تصميم الغالية إلمكانية برمجة بعض معايير التشغيل. عن طريق 
تعديل هذه المعايير كما هو موضح أدناه سوف يكون ممكنا تهيئة 

الغالية لتناسب االحتياجات المحددة الخاصة بك.

للوصول إلى مرحلة البرمجة، تقدم على النحو المبين أدناه )المراجع 
شكل  1-2(:

-  اضغط على األزرار )1( و )2( في نفس الوقت لحوالي 5 
ثوان حتى يظهر على الشاشة الدخول إلى البرمجة؛

اختر من خالل األزرار )3( و)4( المعيار الذي تستهدف   -

تعديله في الجدول التالي:
قم بتعديل القيمة المطابقة بمراجعة الجداول التالية من خالل   -

األزرار )5( و)6(؛
قم بتأكيد القيمة المضبوطة بالضغط على زر إعادة الضبط   -

)1( لمدة 5 ثواٍن تقريًبا.
ملحوظة هامة: بعد دقيقتين من دون لمس أي زر، يتم إلغاء   
العملية تلقائًيا أو بالضغط على الزرين )1( و)2( في الوقت 

نفسه لمدة 5 ثواٍن تقريًبا.
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8.3  وظيفة "كنس المدخنة".
هذه الوظيفة عند تفعيلها، تجبر الغالية على أقصى طاقة تسخين 

)p06( لمدة 15 دقيقة.
سوى  يبقى  وال  الضوابط  جميع  تستبعد  الحالة،  هذه  وفي 
الحدود.  الحرارة وثرموستات  األمان على درجة  ثرموستات 
لتشغيل وظيفة كنس المدخنة، يجب أن تمسك زر إعادة الضبط 
لمدة 5 ثوان على األقل، ويتم تنشيطه من خالل وميض الرموز 
)8 و 11 الشكل 2-1(. تسمح هذه الوظيفة للفني بالتحقق من 
معايير االشتعال. بمجرد اكتمال االختبارات، قم بإلغاء تنشيط 
الوظيفة وإيقاف تشغيل الغالية وإعادة تشغيلها أو ببساطة من 
خالل الضغط على زر إعادة الضبط لمدة 5 ثواٍن تقريًبا ) 1 

الشكل 1-2(.
التدفئة  تعديل طاقة  4(، يمكن  أو  بالضغط على األزرار )3 
القصوى إلى p06 وp05 على التوالي. بالضغط على األزرار 

)5 أو 6( يمكنك ضبط القدرة بنقطة مئوية.

إذا أردت تنفيذ وظيفة "كنس المدخنة" في الوضع الصحي، افتح 
صنبور الماء الصحي الساخن بعد إشعال الشعلة.

بالضغط على األزرار )3 أو 4(، يمكن ضبط القدرة القصوى 
للغالية إما على %0 أوعلى %100.  بالضغط على األزرار 

)5 أو 6( يمكنك ضبط القدرة بنقطة مئوية.

مالحظة هامة: يتناوب عرض النسبة المئوية لطاقة الغالية مع 
عرض درجة الحرارة التي يقرأها مسبار التسليم.

وضع توقيت التدفئة.  9.3
الغالية مزودة بمؤقت إلكتروني يمنع اإلشعاالت شديدة التكرار 
للشعلة أثناء التسخين. يتم تزويد الغالية قياسيا بمؤقت مضبوط 
على 3 دقائق.  لضبط التوقيت على قيم أخرى، اتبع إرشادات 
إعداد المعامل عن طريق تحديد معامل )P07( وضبطه على 

إحدى القيم المشار إليها في الجدول الخاص بذلك.

10.3  وظيفة ثالثية ضد اإليقاف.
تم تزويد الغاّلية بخاصية تشغيلية، التي بموجبها كل 24 ساعة 
من أخر عملية تشغيل لمجوعة الثالثة طرق المخزنة، فإنه يتم 
تشغيل هذه الخاصية لعمل دورة كاملة بهدف تقليل خطر انسداد 

الثالثة طرق نتيجة لتوقف الجهاز عن العمل لفترة طويلة.

11.3   وظيفة مكافحة تعثر أو توقف المضخة.
(، تم تزويد الغالية بوظيفة تبدأ  في وضع التشغيل "الصيفي" )
تشغيل المضخة مرة واحدة على األقل كل 24 ساعة لمدة 30 
ثانية لتقليل خطر انسداد المضخة بسبب عدم النشاط لفترة طويلة.
( يتم تزويد الغالية بوظيفة  في وضع التشغيل "الشتوي" )
ساعات   3 كل  األقل  على  واحدة  مرة  المضخة  تشغيل  تبدأ 

لمدة 30 ثانية.

12.3   أجهزة إشعاع مضادة للتجمد.
 4 أقل من  بدرجة حرارة  النظام  المرتدة من  المياه  إذا كانت 
مئوية، فإن الغالية تعمل حتى تصل إلى درجة حرارة 42 مئوية.

13.3  تحقق ذاتي دوري للبطاقة  اإللكترونية.
وظيفة  في  بغالية  أو  التسخين  وضعية  على  التشغيل  أثناء 
االستعداد، يتم تنشيط الوظيفة كل 18 ساعة من التحقق/التغذية 
األخيرة للغالية. في حالة التشغيل بوضعية المياه الصحية فإن 
التحقق اآللي ينطلق في غضون 10 دقائق بعد نهاية السحب 

الجاري لمدة 10 ثوان.

ملحوظة: أثناء التحقق اآللي تبقى الغالية غير نشطة، بما في 
ذلك اإلشارات التي تصدرها.
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3.14 ЗНЯТТЯ ОБШИВКИ.
Для спрощення технічного обслуговування 
котла можна зняти обшивку, дотримуючись 
наступних простих інструкцій (Мал. 3-4):
- Зняти рамку (1), тримаючи її за бортики і 

потягнувши на себе, як вказують стрілки.
- Відгвинтити 2 передні гвинти (2) і 2 нижні 

гвинти (3) кріплення обшивки (4).
- Потягніть на себе обшивку (4), одночасно 

штовхаючи її вгору таким чином, щоб зняти 
її з верхніх гачків.
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3.14 RASTAVLJANJE KUĆIŠTA.
Da bi se kotao mogao lako održavati, kućište 
se može rastaviti na način da sledite ova jedno-
stavna uputstva (Sl. 3-4):
- Skinite okvir (1) na način da ga uhvatite za 

rubove i povučete prema sebi na način prikazan 
strelicama.

- Odvijte 2 prednja šrafa (2) i 2 donja šrafa (3) 
za pričvršćenje kućišta (4).

- Povucite kućište prema sebi (4) i istovremeno 
ga povucite prema gore na način da ga otkačite 
iz gornjih kvaka.

3.14 ДЕМОНТАЖ КОЖУХА.
Для упрощения проведения технического 
обслуживания котла можно полностью 
демонтировать кожух, следуя приведенным 
ниже простым указаниям (Рис.3-4):
- Отсоединить декоративную рамку (1), для 

этого взять ее за края и потянуть на себя в 
направлении, указанном стрелками.

- Отвинтить 2 передних (2) и 2 нижних 
крепежных винта кожуха.

- Потянуть кожух (4) на себя, одновременно 
подтолкнуть его вверх так,  чтобы снять его 
с верхних крюков.
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3.14 DEMONTAREA MANTALEI.
Pentru o întreținere ușoară a centralei demontați 
complet mantaua respectând următoarele instru-
cțiuni (Fig. 3-4):
- Scoateți rama (1): prindeți de margini și tra-

geți spre dumneavoastră conform indicațiilor 
săgeților.

- Desfaceți cele 2 șuruburi frontale (2) și cele 2 
șuruburi inferioare (3) de fixare a mantalei (4).

- Trageți spre dumneavoastră mantaua (4) și în 
același timp împingeți-o în sus pentru a o putea 
extrage din cârligele superioare.
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3.14 DÉMONTAGE DE L'ENVELOPPE.
Pour un entretien facile de la chaudière, il est 
possible de démonter l’enveloppe en suivant ces 
instructions (Fig. 3-4) :
- Enlever le cadre (1) en le saisissant par les bords 

et en le tirant vers soi, comme l'indiquent les 
flèches.

- Desserrer les 2 vis frontales (2) et les 2 vis 
inférieures (3) de fixation de l'enveloppe (4).

- Tirer vers soi l'habillage (4) et en même temps, 
le pousser vers le haut de façon à pouvoir l'ex-
traire des crochets supérieurs.IN
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3.14 CASING REMOVAL.
To facilitate boiler maintenance the casing can be 
completely removed as follows (Fig. 3-4):
- Remove the frame (1) holding the edges and 

pulling it towards you as indicated by the ar-
rows.

- Undo the 2 front screws (2) and the 2 lower 
screws (3) which fasten the casing (4).

- Pull the casing (4) towards yourself and up 
at the same time to detach it from the upper 
hooks.
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14.3   إزالة الحامل.
لتسهيل الصيانة يمكن فك غالف الغالية بإتباع التعليمات البسيطة 

التالية )الشكل 4-3(:
الحواف وسحبه  -  أزل اإلطار )1( عن طريق مسكه على 

نحوك كما تشير السهام.
فك البراغي األمامية )2( والبراغي السفلية )3( التي تؤمن    -

الحامل )4(.
اسحب الحامل )4( نحوك وفي الوقت نفسه ادفعه ألعلى حتى   -

يمكن سحبه من الخطافات العلوية.
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3.16 ЗМІННА ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ.

- Перевірити функціональність електроду.
- Перевірка збереження і  ціліснос ті 

електричної системи, а зокрема:
 - електричні проводи повинні бу ти 

розміщені у кабель-каналах;
 - на них не повинно бути жодних слідів 

почорніння або обгоряння.
Примітка: в ході періодичного технічного 
обслуговування слід також проводити огляд 
і технічне обслуговування системи опалення, 
як це передбачено чинними нормами.

- Перевірте щільність газової системи 
пристрою та його внутрішньої системи.

- Перевірити спрацювання пристрою 
контролю відсу тності газу і робот у 
елек т р од у  кон т р олю пол у м 'я ,  час 
спрацьовування якого повинен бути 
менший за 10 секунд.

- Візуально перевірити відсутність витоку 
води і окислення в / біля місцях з'єднання.

- Візуально перевірити, щоб злив запобіжних 
клапанів не був забитий.

- П е р е в і р и т и ,  щ о б  з а п о в н е н і с т ь 
розширювального бачку опалення, після 
спуску тиску системи до нуля (читається з 
манометру котла), дорівнювала 1,0 бар.

- Перевірити, щоб статичний тиск системи 
(при холодній системі та після заповнення 
системи через кран наповнювання) був у 
рамках від 1 до 1,2 бар.

- Візуально переконатися, що пристрої 
безпеки та контролю встановлені вірно і 
не призведуть до короткого замикання, а 
зокрема:

 - захисний термостат по температурі;
 - pеле тиску води;

3.15 ЩОРІЧНИЙ ОГЛЯД І ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ АГРЕГАТУ.

Хоча б раз на рік слід проводити такі заходи з 
огляду та технічного обслуговування.
- Перевірити, щоб PH води системи був у 

межах від 7 до 8,5.
- Очищення теплообмінника з боку димових 

газів.
- Очищення основного пальника.
- Огляньте та пересвідчитесь у відсутності 

зносу або корозії всередині витяжної шафи.
- Перевірити стійкість розпалу і роботи 

котла.
- Перевірте правильність калібрування 

пальника у фазі нагрівання води і опалення.
- Перевірити та відрегулювати безперебійну 

роботу пристрою управління і контролю 
обладнання, а зокрема:

 - Ф у н к ц і о н у в а н н я  з а г а л ь н о г о 
електровимикача, розміщеного перед 
котлом;

 - Ф у н к ц і о н у в а н н я  з а г а л ь н о г о 
електровимикача, розміщеного перед 
котлом;

 - Функціон ув ання дат чика гарячої 
сантехнічної води.

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

СИСТЕМА 
ГВП

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

(кВт) (ккал/год) (м3/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O)

23,0 19780 2,67 13,00 132,6 2,00 28,20 287,6 1,96 36,40 371,2
22,0 18920 2,56 / 2,56 11,84 120,8 1,91 25,89 264,0 1,88 33,23 338,9
21,0 18060 2,44 10,76 109,7 1,82 23,71 241,8 1,79 30,27 308,7
20,0 17200 2,33 9,75 99,4 1,74 21,66 220,9 1,71 27,50 280,4
19,0 16340 2,22 8,81 89,8 1,65 19,72 201,1 1,63 24,90 254,0
18,0 15480 2,11 7,93 80,9 1,57 17,88 182,3 1,55 22,47 229,2
17,0 14620 2,00 7,11 72,5 1,49 16,14 164,6 1,46 20,19 205,9
16,0 13760 1,89 6,34 64,7 1,41 14,50 147,8 1,39 18,06 184,2
15,0 12900 1,78 5,63 57,4 1,33 12,93 131,9 1,31 16,06 163,8
14,0 12040 1,67 4,97 50,6 1,25 11,45 116,8 1,23 14,20 144,8
13,0 11180 1,56 4,35 44,4 1,17 10,05 102,5 1,15 12,45 127,0
12,0 10320 1,45 3,78 38,6 1,09 8,72 88,9 1,07 10,83 110,5
11,0 9460 1,35 3,26 33,3 1,00 7,46 76,1 0,99 9,33 95,2
10,0 8600 ОПАЛЕН.

+
СИСТЕМА 

ГВП

1,24 2,79 28,4 0,92 6,27 63,9 0,91 7,95 81,1

9,0 7740 1,12 2,36 24,0 0,84 5,15 52,5 0,83 6,68 68,1

8,0 6880 СИСТЕМА 
ГВП

1,01 1,97 20,1 0,76 4,09 41,8 0,74 5,53 56,4
7,2 6192 0,92 1,70 17,3 0,69 3,30 33,7 0,68 4,70 47,9
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20,0 17200 2,33 9,75 99,4 1,74 21,66 220,9 1,71 27,50 280,4
19,0 16340 2,22 8,81 89,8 1,65 19,72 201,1 1,63 24,90 254,0
18,0 15480 2,11 7,93 80,9 1,57 17,88 182,3 1,55 22,47 229,2
17,0 14620 2,00 7,11 72,5 1,49 16,14 164,6 1,46 20,19 205,9
16,0 13760 1,89 6,34 64,7 1,41 14,50 147,8 1,39 18,06 184,2
15,0 12900 1,78 5,63 57,4 1,33 12,93 131,9 1,31 16,06 163,8
14,0 12040 1,67 4,97 50,6 1,25 11,45 116,8 1,23 14,20 144,8
13,0 11180 1,56 4,35 44,4 1,17 10,05 102,5 1,15 12,45 127,0
12,0 10320 1,45 3,78 38,6 1,09 8,72 88,9 1,07 10,83 110,5
11,0 9460 1,35 3,26 33,3 1,00 7,46 76,1 0,99 9,33 95,2
10,0 8600 ОПАЛЕН.

+
СИСТЕМА 

ГВП

1,24 2,79 28,4 0,92 6,27 63,9 0,91 7,95 81,1

9,0 7740 1,12 2,36 24,0 0,84 5,15 52,5 0,83 6,68 68,1

8,0 6880 СИСТЕМА 
ГВП

1,01 1,97 20,1 0,76 4,09 41,8 0,74 5,53 56,4
7,2 6192 0,92 1,70 17,3 0,69 3,30 33,7 0,68 4,70 47,9

IN
ST

A
LA

TE
R

K
O

R
IS

N
IK

O
D

R
ŽA

VA
O

C

METAN (G20) BUTAN (G30) PROPAN (G31)

TOPLOTNA  
SNAGA

TOPLOTNA  
SNAGA

SANIT.

KAPACITET 
GASA 

GORIONIK

PRIT. MLAZNICE 
GORIONIK

KAPACITET 
GASA 

GORIONIK

PRIT. MLAZNICE 
GORIONIK

KAPACITET 
GASA 

GORIONIK

PRIT. MLAZNICE 
GORIONIK

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

23,0 19780 2,67 13,00 132,6 2,00 28,20 287,6 1,96 36,40 371,2
22,0 18920 2,56 11,84 120,8 1,91 25,89 264,0 1,88 33,23 338,9
21,0 18060 2,44 10,76 109,7 1,82 23,71 241,8 1,79 30,27 308,7
20,0 17200 2,33 9,75 99,4 1,74 21,66 220,9 1,71 27,50 280,4
19,0 16340 2,22 8,81 89,8 1,65 19,72 201,1 1,63 24,90 254,0
18,0 15480 2,11 7,93 80,9 1,57 17,88 182,3 1,55 22,47 229,2
17,0 14620 2,00 7,11 72,5 1,49 16,14 164,6 1,46 20,19 205,9
16,0 13760 1,89 6,34 64,7 1,41 14,50 147,8 1,39 18,06 184,2
15,0 12900 1,78 5,63 57,4 1,33 12,93 131,9 1,31 16,06 163,8
14,0 12040 1,67 4,97 50,6 1,25 11,45 116,8 1,23 14,20 144,8
13,0 11180 1,56 4,35 44,4 1,17 10,05 102,5 1,15 12,45 127,0
12,0 10320 1,45 3,78 38,6 1,09 8,72 88,9 1,07 10,83 110,5
11,0 9460 1,35 3,26 33,3 1,00 7,46 76,1 0,99 9,33 95,2
10,0 8600 GREJ.

+
SANIT.

1,24 2,79 28,4 0,92 6,27 63,9 0,91 7,95 81,1

9,0 7740 1,12 2,36 24,0 0,84 5,15 52,5 0,83 6,68 68,1

8,0 6880
SANIT.

1,01 1,97 20,1 0,76 4,09 41,8 0,74 5,53 56,4
7,2 6192 0,92 1,70 17,3 0,69 3,30 33,7 0,68 4,70 47,9

3.15 GODIŠNJA KONTROLA I 
ODRŽAVANJE UREĐAJA.

Svake godine se moraju obaviti sledeće operacije 
kontrole i održavanja.
- Uverite se da je PH vode uređaja u rasponu od 

7 do 8,5.
- Čišćenje izmenjivača strana dima.
- Čišćenje glavnog gorionika.
- Vizuelna provera da na aspiratoru dima nema 

tragova uništenja ili korozije.
- Kontrola pravilnog uključenja i rada.
- Provera pravilne kalibracije gorionika u sani-

tarnoj fazi i onoj grejanja.
- Provera pravilnog rada komandnih uređaja i 

prilagođavanja uređaja i to naročito:
 - intervencije opšteg električnog prekidača 

postavljenog izvan kotla;
 - intervencije termostata za prilagođavanja 

uređaja;
 - intervencije termostata za sanitarno 

prilagođavanje.

- Proverite nepropusnost kola za gas uređaja i 
unutrašnjeg sistema.

- Proverite intervenciju uređaja protiv po-
manjkanja gasa i kontrole plamena jonizacijom, 
vreme intervencije mora da bude manje od 10 
sekundi.

- Vizuelna provera da nema propuštanja vode ili 
oksidacije sa/na spojnica/ma.

- Vizuelno proverite da odvod sigurnosnog 
ventila vode nije začepljen.

- Proverite da punjenje ekspanzione posude, pri 
režimu grejanja, nakon što ispustite pritisak iz 
uređaja na način da ga postavite na nulu (to 
možete očitati na manometru kotla), bude 1,0 
bar.

- Uverite se da je statički pritisak uređaja (kada 
je on hladan i nakon što ste napunili uređaj na 
slavini za punjenje), između 1 i 1,2 bara.

- Vizuelna provera da bezbednosni i kontrolni 
uređaji nisu uništeni i/ili u kratkom spoju i to 
naročito:

 - sigurnosni termostat temperature;
 - presostat vode.

- Proverite funkcionalnost elektrode.
- Provera stanja i celovitosti električnog uređaja 

i to naročito:
 - da su žice za električno napajanje smeštene 

u kablovskim uvodnicama;
 - da nema tragova crnila ili izgorenosti.
NAPOMENA: kao dodatak godišnjem 
održavanju, morate obaviti kontrolu toplotnog 
uređaja, periodično i na način u skladu sa onim 
što navodi tehničko zakonodavstvo na snazi.

3.16 PROMENJIVA TOPLOTNA SNAGA.
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3.16 ИЗМЕНЯЕМАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ.

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ТЕПЛОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ГВС

РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛЕНИЕ НА  СОПЛАХ 
ГОРЕЛКИ

РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛЕНИЕ НА  СОПЛАХ 
ГОРЕЛКИ

РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛЕНИЕ НА  СОПЛАХ 
ГОРЕЛКИ

(кВт) (ккал/ч) (м3/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O)

23.0 19780 2.67 13.00 132.6 2.00 28.20 287.6 1.96 36.40 371.2
22.0 18920 2.56 11.84 120.8 1.91 25.89 264.0 1.88 33.23 338.9
21.0 18060 2.44 10.76 109.7 1.82 23.71 241.8 1.79 30.27 308.7
20.0 17200 2.33 9.75 99.4 1.74 21.66 220.9 1.71 27.50 280.4
19.0 16340 2.22 8.81 89.8 1.65 19.72 201.1 1.63 24.90 254.0
18.0 15480 2.11 7.93 80.9 1.57 17.88 182.3 1.55 22.47 229.2
17.0 14620 2.00 7.11 72.5 1.49 16.14 164.6 1.46 20.19 205.9
16.0 13760 1.89 6.34 64.7 1.41 14.50 147.8 1.39 18.06 184.2
15.0 12900 1.78 5.63 57.4 1.33 12.93 131.9 1.31 16.06 163.8
14.0 12040 1.67 4.97 50.6 1.25 11.45 116.8 1.23 14.20 144.8
13.0 11180 1.56 4.35 44.4 1.17 10.05 102.5 1.15 12.45 127.0
12.0 10320 1.45 3.78 38.6 1.09 8.72 88.9 1.07 10.83 110.5
11.0 9460 1.35 3.26 33.3 1.00 7.46 76.1 0.99 9.33 95.2
10.0 8600

О
ТО

П
ЛЕ

Н
И

Е 
+ 

ГВ
С

.

1.24 2.79 28.4 0.92 6.27 63.9 0.91 7.95 81.1

9.0 7740 1.12 2.36 24.0 0.84 5.15 52.5 0.83 6.68 68.1

8.0 6880
ГВС

1.01 1.97 20.1 0.76 4.09 41.8 0.74 5.53 56.4
7.2 6192 0.92 1.70 17.3 0.69 3.30 33.7 0.68 4.70 47.9

Примечание: в дополнение к ежегодному 
техническому обслуживанию необходимо 
также проводить проверк у сис темы 
отопления; периодичность и порядок 
указанной проверки должны соответствовать 
действующим нормативным требованиям.

Внимание! В целях сохранения целостности 
котла и для сохранения характеристик 
безопасности и производительности , 
необходимо проводить техобслуживание не 
реже одного раза в год, согласно указаниям, 
п ри в едё н н ы м  в  п у н к те  “ еже г од на я 
проверка и техобслуживание котла”, с 
соблюдением действующих государственных, 
региональных и местных положений. 
Ежегодное техобслуживание необходимо 
для сохранности гарантии Immergas.

Запчасти.
Гарантия на котел может быть признана не 
действительной, если для обслуживания 
или ремонта котла используются не 
оригинальные запасные части. Применение 
не оригинальных запасных частей  также 
поставит под угрозу соответствие продукта 
заявленным характеристикам, и указанный 
пр од у к т  не  сможе т  б оле е  о тв е чать 
действующим нормативным требованиям.
В связи с приведённым выше, при замене 
компонентов необходимо использовать 
только оригинальные запчасти Immergas. 
Электрическая плата котла не подлежит 
ремонту и в случае выхода из строя должна 
быть заменена на оригинальную плату.

- Проверка срабатывания устройства защиты 
при отсутствии газа ионизационного 
контроля пламени, время срабатывания 
должно быть менее 10 секунд.

- Визуальная проверка на отсутствие утечек 
воды и окисления на соединениях.

- Визуальная проверка на отсутствие засора 
в сливе предохранительного водяного 
клапана.

- П р о в е р к а  д а в л е н и я  в о з д у х а 
расширительного бака после сбрасывания 
давления в системе до нуля (по показаниям 
маноме тра котла),  которая должна 
составлять 1,0 бар.

- Проверка статического давления в системе 
(при системе в холодном состоянии и после 
доливки воды в нее через кран заполнения), 
которое должно составлять от 1 до 1,2 бар.

- Визуальная проверка устройств защиты 
и управления на отсутствие короткого 
замыкания и/или несанкционированных 
модификаций, в частности:

 - предохранительный температурный 
термостат;

 - реле давления воды.
- Проверка работы электрода.
- Проверка сохранности и целостности 

электрооборудования, в частности:
 - электрические провода должны быть 

проложены по кабельным каналам;
 - они не должны быть почерневшими или 

подгоревшими.

3.15 ЕЖЕГОДНЫЙ КОНТРОЛЬ И 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ.

Не реже одного раза в год следует выполнять 
следующие операции по контролю и 
техническому обслуживанию.
- Проверить, чтобы значение рН воды в 

системе составляло от 7 до 8,5;
- Чистка теплообменника со стороны 

дымовых газов.
- Чистка главной горелки.
- Визуальная проверка отсу тствия на 

вытяжном кожухе повреждений или 
коррозии.

- Проверка правильности включения и 
функционирования системы.

- Проверка правильности настройки газового 
клапана в режимах ГВС и отопления.

- Проверка правильности работы устройств 
управления и регулировки системы, в 
частности:

 - срабатывание главного электровыключателя, 
установленного за пределами котла;

 - срабатывание термостата регулировки 
температуры воды в отопительной 
системе;

 - срабатывание термостата регулировки 
температуры ГВС.

- Проверка герметичности газовой системы 
и всей внутренней установки.
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3.16 ИЗМЕНЯЕМАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ.

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ТЕПЛОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ГВС

РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛЕНИЕ НА  СОПЛАХ 
ГОРЕЛКИ

РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛЕНИЕ НА  СОПЛАХ 
ГОРЕЛКИ

РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛЕНИЕ НА  СОПЛАХ 
ГОРЕЛКИ

(кВт) (ккал/ч) (м3/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O)

23.0 19780 2.67 13.00 132.6 2.00 28.20 287.6 1.96 36.40 371.2
22.0 18920 2.56 11.84 120.8 1.91 25.89 264.0 1.88 33.23 338.9
21.0 18060 2.44 10.76 109.7 1.82 23.71 241.8 1.79 30.27 308.7
20.0 17200 2.33 9.75 99.4 1.74 21.66 220.9 1.71 27.50 280.4
19.0 16340 2.22 8.81 89.8 1.65 19.72 201.1 1.63 24.90 254.0
18.0 15480 2.11 7.93 80.9 1.57 17.88 182.3 1.55 22.47 229.2
17.0 14620 2.00 7.11 72.5 1.49 16.14 164.6 1.46 20.19 205.9
16.0 13760 1.89 6.34 64.7 1.41 14.50 147.8 1.39 18.06 184.2
15.0 12900 1.78 5.63 57.4 1.33 12.93 131.9 1.31 16.06 163.8
14.0 12040 1.67 4.97 50.6 1.25 11.45 116.8 1.23 14.20 144.8
13.0 11180 1.56 4.35 44.4 1.17 10.05 102.5 1.15 12.45 127.0
12.0 10320 1.45 3.78 38.6 1.09 8.72 88.9 1.07 10.83 110.5
11.0 9460 1.35 3.26 33.3 1.00 7.46 76.1 0.99 9.33 95.2
10.0 8600

О
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.

1.24 2.79 28.4 0.92 6.27 63.9 0.91 7.95 81.1

9.0 7740 1.12 2.36 24.0 0.84 5.15 52.5 0.83 6.68 68.1

8.0 6880
ГВС

1.01 1.97 20.1 0.76 4.09 41.8 0.74 5.53 56.4
7.2 6192 0.92 1.70 17.3 0.69 3.30 33.7 0.68 4.70 47.9

Примечание: в дополнение к ежегодному 
техническому обслуживанию необходимо 
также проводить проверк у сис темы 
отопления; периодичность и порядок 
указанной проверки должны соответствовать 
действующим нормативным требованиям.

Внимание! В целях сохранения целостности 
котла и для сохранения характеристик 
безопасности и производительности , 
необходимо проводить техобслуживание не 
реже одного раза в год, согласно указаниям, 
п ри в едё н н ы м  в  п у н к те  “ еже г од на я 
проверка и техобслуживание котла”, с 
соблюдением действующих государственных, 
региональных и местных положений. 
Ежегодное техобслуживание необходимо 
для сохранности гарантии Immergas.

Запчасти.
Гарантия на котел может быть признана не 
действительной, если для обслуживания 
или ремонта котла используются не 
оригинальные запасные части. Применение 
не оригинальных запасных частей  также 
поставит под угрозу соответствие продукта 
заявленным характеристикам, и указанный 
пр од у к т  не  сможе т  б оле е  о тв е чать 
действующим нормативным требованиям.
В связи с приведённым выше, при замене 
компонентов необходимо использовать 
только оригинальные запчасти Immergas. 
Электрическая плата котла не подлежит 
ремонту и в случае выхода из строя должна 
быть заменена на оригинальную плату.

- Проверка срабатывания устройства защиты 
при отсутствии газа ионизационного 
контроля пламени, время срабатывания 
должно быть менее 10 секунд.

- Визуальная проверка на отсутствие утечек 
воды и окисления на соединениях.

- Визуальная проверка на отсутствие засора 
в сливе предохранительного водяного 
клапана.

- П р о в е р к а  д а в л е н и я  в о з д у х а 
расширительного бака после сбрасывания 
давления в системе до нуля (по показаниям 
маноме тра котла),  которая должна 
составлять 1,0 бар.

- Проверка статического давления в системе 
(при системе в холодном состоянии и после 
доливки воды в нее через кран заполнения), 
которое должно составлять от 1 до 1,2 бар.

- Визуальная проверка устройств защиты 
и управления на отсутствие короткого 
замыкания и/или несанкционированных 
модификаций, в частности:

 - предохранительный температурный 
термостат;

 - реле давления воды.
- Проверка работы электрода.
- Проверка сохранности и целостности 

электрооборудования, в частности:
 - электрические провода должны быть 

проложены по кабельным каналам;
 - они не должны быть почерневшими или 

подгоревшими.

3.15 ЕЖЕГОДНЫЙ КОНТРОЛЬ И 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ.

Не реже одного раза в год следует выполнять 
следующие операции по контролю и 
техническому обслуживанию.
- Проверить, чтобы значение рН воды в 

системе составляло от 7 до 8,5;
- Чистка теплообменника со стороны 

дымовых газов.
- Чистка главной горелки.
- Визуальная проверка отсу тствия на 

вытяжном кожухе повреждений или 
коррозии.

- Проверка правильности включения и 
функционирования системы.

- Проверка правильности настройки газового 
клапана в режимах ГВС и отопления.

- Проверка правильности работы устройств 
управления и регулировки системы, в 
частности:

 - срабатывание главного электровыключателя, 
установленного за пределами котла;

 - срабатывание термостата регулировки 
температуры воды в отопительной 
системе;

 - срабатывание термостата регулировки 
температуры ГВС.

- Проверка герметичности газовой системы 
и всей внутренней установки.
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3.16 ИЗМЕНЯЕМАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ.

Примечание: в дополнение к ежегодному 
техническому обслуживанию необходимо 
также проводить проверк у сис темы 
отопления; периодичность и порядок 
указанной проверки должны соответствовать 
действующим нормативным требованиям.

Внимание! В целях сохранения целостности 
котла и для сохранения характеристик 
безопасности и производительности , 
необходимо проводить техобслуживание не 
реже одного раза в год, согласно указаниям, 
п ри в едё н н ы м  в  п у н к те  “ еже г од на я 
проверка и техобслуживание котла”, с 
соблюдением действующих государственных, 
региональных и местных положений. 
Ежегодное техобслуживание необходимо 
для сохранности гарантии Immergas.

Запчасти.
Гарантия на котел может быть признана не 
действительной, если для обслуживания 
или ремонта котла используются не 
оригинальные запасные части. Применение 
не оригинальных запасных частей  также 
поставит под угрозу соответствие продукта 
заявленным характеристикам, и указанный 
пр од у к т  не  сможе т  б оле е  о тв е чать 
действующим нормативным требованиям.
В связи с приведённым выше, при замене 
компонентов необходимо использовать 
только оригинальные запчасти Immergas. 
Электрическая плата котла не подлежит 
ремонту и в случае выхода из строя должна 
быть заменена на оригинальную плату.

- Проверка срабатывания устройства защиты 
при отсутствии газа ионизационного 
контроля пламени, время срабатывания 
должно быть менее 10 секунд.

- Визуальная проверка на отсутствие утечек 
воды и окисления на соединениях.

- Визуальная проверка на отсутствие засора 
в сливе предохранительного водяного 
клапана.

- П р о в е р к а  д а в л е н и я  в о з д у х а 
расширительного бака после сбрасывания 
давления в системе до нуля (по показаниям 
маноме тра котла),  которая должна 
составлять 1,0 бар.

- Проверка статического давления в системе 
(при системе в холодном состоянии и после 
доливки воды в нее через кран заполнения), 
которое должно составлять от 1 до 1,2 бар.

- Визуальная проверка устройств защиты 
и управления на отсутствие короткого 
замыкания и/или несанкционированных 
модификаций, в частности:

 - предохранительный температурный 
термостат;

 - реле давления воды.
- Проверка работы электрода.
- Проверка сохранности и целостности 

электрооборудования, в частности:
 - электрические провода должны быть 

проложены по кабельным каналам;
 - они не должны быть почерневшими или 

подгоревшими.

3.15 ЕЖЕГОДНЫЙ КОНТРОЛЬ И 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ.

Не реже одного раза в год следует выполнять 
следующие операции по контролю и 
техническому обслуживанию.
- Проверить, чтобы значение рН воды в 

системе составляло от 7 до 8,5;
- Чистка теплообменника со стороны 

дымовых газов.
- Чистка главной горелки.
- Визуальная проверка отсу тствия на 

вытяжном кожухе повреждений или 
коррозии.

- Проверка правильности включения и 
функционирования системы.

- Проверка правильности настройки газового 
клапана в режимах ГВС и отопления.

- Проверка правильности работы устройств 
управления и регулировки системы, в 
частности:

 - срабатывание главного электровыключателя, 
установленного за пределами котла;

 - срабатывание термостата регулировки 
температуры воды в отопительной 
системе;

 - срабатывание термостата регулировки 
температуры ГВС.

- Проверка герметичности газовой системы 
и всей внутренней установки.

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ТЕПЛОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ГВС

РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛЕНИЕ НА  СОПЛАХ 
ГОРЕЛКИ

РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛЕНИЕ НА  СОПЛАХ 
ГОРЕЛКИ

РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛЕНИЕ НА  СОПЛАХ 
ГОРЕЛКИ

(кВт) (ккал/ч) (м3/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O)

23.0 19780 2.67 13.00 132.6 2.00 28.20 287.6 1.96 36.40 371.2
22.0 18920 2.56 11.84 120.8 1.91 25.89 264.0 1.88 33.23 338.9
21.0 18060 2.44 10.76 109.7 1.82 23.71 241.8 1.79 30.27 308.7
20.0 17200 2.33 9.75 99.4 1.74 21.66 220.9 1.71 27.50 280.4
19.0 16340 2.22 8.81 89.8 1.65 19.72 201.1 1.63 24.90 254.0
18.0 15480 2.11 7.93 80.9 1.57 17.88 182.3 1.55 22.47 229.2
17.0 14620 2.00 7.11 72.5 1.49 16.14 164.6 1.46 20.19 205.9
16.0 13760 1.89 6.34 64.7 1.41 14.50 147.8 1.39 18.06 184.2
15.0 12900 1.78 5.63 57.4 1.33 12.93 131.9 1.31 16.06 163.8
14.0 12040 1.67 4.97 50.6 1.25 11.45 116.8 1.23 14.20 144.8
13.0 11180 1.56 4.35 44.4 1.17 10.05 102.5 1.15 12.45 127.0
12.0 10320 1.45 3.78 38.6 1.09 8.72 88.9 1.07 10.83 110.5
11.0 9460 1.35 3.26 33.3 1.00 7.46 76.1 0.99 9.33 95.2
10.0 8600

О
ТО
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ЛЕ

Н
И

Е 
+ 

ГВ
С

.

1.24 2.79 28.4 0.92 6.27 63.9 0.91 7.95 81.1

9.0 7740 1.12 2.36 24.0 0.84 5.15 52.5 0.83 6.68 68.1

8.0 6880
ГВС

1.01 1.97 20.1 0.76 4.09 41.8 0.74 5.53 56.4
7.2 6192 0.92 1.70 17.3 0.69 3.30 33.7 0.68 4.70 47.9
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3.16 PUTEREA UTILĂ VARIABILĂ.

- Verificați funcționalitatea electrodului.
- Verificați păstrarea și integritatea instalației 

electrice și în special:
 - firele de alimentare electrică trebuie să fie 

așezate în canale de protecție;
 - nu trebuie să fie existe urme negre sau arsuri.
N.B.: în plus față de întreținerea anuală, trebuie 
să controlați instalația termică, la intervalele 
de timp și conform modalităților indicate de 
normele tehnice în vigoare.

- Verificați etanșeitatea circuitului de gaz a apa-
ratului și a instalației interioare.

- Verificați intervenția dispozitivului de protecție 
în cazul întreruperii alimentării cu gaz și de 
control a flăcării; verificați ca timpul relativ de 
intervenție să fie mai mic de 10 secunde.

- Verificați vizual să nu existe scurgeri de apă și 
racorduri oxidate.

- Controlați vizual ca evacuarea supapelor de 
siguranță a apei să nu fie obturată.

- Verificați ca după descărcarea presiunii din 
instalație și aducerea acesteia la zero (vizibilă 
pe manometrul centralei), presiunea vasului de 
expansiune este de 1,0 bar.

- Verificați ca presiunea statică din instalație (cu 
instalația rece și după reîncărcarea instalației 
prin intermediul robinetului de umplere) să 
fie cuprinsă între 1 și 1,2 bar.

- Verificați vizual ca dispozitivele de siguranță și 
de control să nu fi suferit modificări și/sau să 
fie în scurtcircuit, în special:

 - termostatul de siguranță pentru temperatură;
 - presostatul de apă;

3.15 VERIFICAREA ȘI ÎNTREȚINEREA 
ANUALĂ A APARATULUI.

Următoarele operațiuni de verificare și întreți-
nere trebuie efectuate cu o frecvență cel puțin 
anuală.
- Verificați ca pH-ul apei din instalație trebuie 

să fie cuprins între 7 și 8,5.
- Curățați partea de gaze de ardere a schimbăto-

rului de căldură.
- Curățați arzătorul principal.
- Verificați vizual ca conducta pentru gazele de 

ardere să nu fie deteriorată sau să prezinte urme 
de coroziune.

- Controlați ca pornirea și funcționarea să fie 
regulate.

- Verificați corecta reglare a arzătorului în regim 
de apă caldă de consum și de încălzire.

- Verificați corecta funcționare a dispozitivelor 
de comandă și de reglare ale aparatului, în 
special:

 - intervenția întreruptorului electric general 
aflat în afara centralei;

 - intervenția termostatului de reglare a insta-
lației;

 - intervenția termostatului de reglare a apei de 
consum.

METAN (G20) BUTAN (G30) PROPAN (G31)

PUTERE  
TERMICĂ

PUTERE  
TERMICĂ

APĂ DE 
CON-
SUM

DEBIT DE 
GAZ 

ARZĂTOR

PRES. DUZE 
ARZĂTOR

DEBIT DE 
GAZ 

ARZĂTOR

PRES. DUZE 
ARZĂTOR

DEBIT DE 
GAZ 

ARZĂTOR

PRES. DUZE 
ARZĂTOR

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

23,0 19780 2,67 13,00 132,6 2,00 28,20 287,6 1,96 36,40 371,2
22,0 18920 2,56 11,84 120,8 1,91 25,89 264,0 1,88 33,23 338,9
21,0 18060 2,44 10,76 109,7 1,82 23,71 241,8 1,79 30,27 308,7
20,0 17200 2,33 9,75 99,4 1,74 21,66 220,9 1,71 27,50 280,4
19,0 16340 2,22 8,81 89,8 1,65 19,72 201,1 1,63 24,90 254,0
18,0 15480 2,11 7,93 80,9 1,57 17,88 182,3 1,55 22,47 229,2
17,0 14620 2,00 7,11 72,5 1,49 16,14 164,6 1,46 20,19 205,9
16,0 13760 1,89 6,34 64,7 1,41 14,50 147,8 1,39 18,06 184,2
15,0 12900 1,78 5,63 57,4 1,33 12,93 131,9 1,31 16,06 163,8
14,0 12040 1,67 4,97 50,6 1,25 11,45 116,8 1,23 14,20 144,8
13,0 11180 1,56 4,35 44,4 1,17 10,05 102,5 1,15 12,45 127,0
12,0 10320 1,45 3,78 38,6 1,09 8,72 88,9 1,07 10,83 110,5
11,0 9460 1,35 3,26 33,3 1,00 7,46 76,1 0,99 9,33 95,2
10,0 8600 ÎNCĂL-

ZIRE
+

APĂ DE 
CONSUM

1,24 2,79 28,4 0,92 6,27 63,9 0,91 7,95 81,1

9,0 7740 1,12 2,36 24,0 0,84 5,15 52,5 0,83 6,68 68,1

8,0 6880 APĂ DE 
CON-
SUM

1,01 1,97 20,1 0,76 4,09 41,8 0,74 5,53 56,4

7,2 6192 0,92 1,70 17,3 0,69 3,30 33,7 0,68 4,70 47,9
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MÉTHANE (G20) BUTANE (G30) PROPANE (G31)

PUISSANCE  
THERMI-

QUE

PUISSANCE  
THERMI-

QUE

SANIT.

DÉBIT GAZ 
BRÛLEUR

PRESS. BUSES 
BRÛLEUR

DÉBIT GAZ 
BRÛLEUR

PRESS. BUSES 
BRÛLEUR

DÉBIT GAZ 
BRÛLEUR

PRESS. BUSES 
BRÛLEUR

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

23,0 19780 2,67 13,00 132,6 2,00 28,20 287,6 1,96 36,40 371,2
22,0 18920 2,56 11,84 120,8 1,91 25,89 264,0 1,88 33,23 338,9
21,0 18060 2,44 10,76 109,7 1,82 23,71 241,8 1,79 30,27 308,7
20,0 17200 2,33 9,75 99,4 1,74 21,66 220,9 1,71 27,50 280,4
19,0 16340 2,22 8,81 89,8 1,65 19,72 201,1 1,63 24,90 254,0
18,0 15480 2,11 7,93 80,9 1,57 17,88 182,3 1,55 22,47 229,2
17,0 14620 2,00 7,11 72,5 1,49 16,14 164,6 1,46 20,19 205,9
16,0 13760 1,89 6,34 64,7 1,41 14,50 147,8 1,39 18,06 184,2
15,0 12900 1,78 5,63 57,4 1,33 12,93 131,9 1,31 16,06 163,8
14,0 12040 1,67 4,97 50,6 1,25 11,45 116,8 1,23 14,20 144,8
13,0 11180 1,56 4,35 44,4 1,17 10,05 102,5 1,15 12,45 127,0
12,0 10320 1,45 3,78 38,6 1,09 8,72 88,9 1,07 10,83 110,5
11,0 9460 1,35 3,26 33,3 1,00 7,46 76,1 0,99 9,33 95,2
10,0 8600 CHAUFF.

+
SANIT.

1,24 2,79 28,4 0,92 6,27 63,9 0,91 7,95 81,1

9,0 7740 1,12 2,36 24,0 0,84 5,15 52,5 0,83 6,68 68,1

8,0 6880
SANIT.

1,01 1,97 20,1 0,76 4,09 41,8 0,74 5,53 56,4
7,2 6192 0,92 1,70 17,3 0,69 3,30 33,7 0,68 4,70 47,9

3.15 CONTRÔLE ET ENTRETIEN 
ANNUEL DE L'APPAREIL.

Au moins une fois par an, les opérations de 
contrôle et d'entretien doivent être effectuées.
- S'assurer que le PH de l'eau de l'installation soit 

compris entre 7 et 8,5.
- Nettoyer l'échangeur côté fumées.
- Nettoyer le brûleur principal.
- Vérifier visuellement l'absence de détérioration 

ou de corrosion dans la hotte.
- Contrôler la régularité de l'allumage et du 

fonctionnement.
- Vérifier l'étalonnage correct du brûleur en 

phase sanitaire et de chauffage.
- Vérifier le fonctionnement régulier des dispo-

sitifs de commande et de réglage de l'appareil 
et en particulier :

 - l'intervention de l'interrupteur général élec-
trique situé hors de la chaudière ;

 - l'intervention du thermostat de réglage de 
l'installation ;

 - l'intervention du thermostat de réglage sani-
taire.

- Vérifier l'étanchéité du circuit à gaz de l'appareil 
et de l'installation intérieure.

- Vérifier l'intervention du dispositif contre le 
manque de gaz du contrôle de la flamme par 
ionisation  ; le temps d'intervention doit être 
inférieur à 10 secondes.

- Vérifier visuellement l'absence de fuites d'eau 
et d'oxydations venant des/sur les raccords.

- Contrôler visuellement que l'évacuation de la 
soupape de sécurité de l'eau ne soit pas bou-
chée.

- Vérifier que la charge du vase d'expansion 
chauffage, après avoir évacué la pression de 
l'installation en la mettant à zéro (lisible sur le 
manomètre de la chaudière), soit de 1,0 bar.

- Vérifier que la pression statique de l'installation 
(installation à froid et après l'avoir chargée avec 
le robinet de remplissage) soit comprise entre 
1 et 1, 2 bar.

- Vérifier visuellement que les dispositifs de 
sécurité et de contrôle ne soient pas altérés et/
ou court-circuités et en particulier :

 - thermostat de sécurité sur la température ;
 - pressostat d'eau.

- Vérifier le fonctionnement de l'électrode.
- Vérifier la conservation et l'intégrité de l'instal-

lation électrique et en particulier :
 - les fils d'alimentation électrique doivent être 

mis dans les passe-câbles ;
 - il ne doit pas y avoir de traces de noircisse-

ment ou de brûlures.
N.B.  : en plus de l'entretien annuel, il est né-
cessaire d'effectuer le contrôle de l'installation 
thermique, conformément aux fréquences et 
modalités indiquées par la législation technique 
en vigueur.

3.16 PUISSANCE THERMIQUE 
VARIABLE.

Eolo Mythos Dom 10 1E
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3.16 VARIABLE HEAT OUTPUT.

- Check the function of the electrode.
- Check the condition and integrity of the elec-

trical system and in particular:
 - electrical power cables must be inside the 

fairleads;
 - there must be no traces of blackening or 

burning.
Note: in addition to yearly maintenance, one 
must also check the thermal system, with 
frequency and procedures that comply with the 
indications of the technical regulations in force.

- 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 pressure 
gauge), the expansion vessel load 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;

3.15 YEARLY APPLIANCE CHECK AND 
MAINTENANCE.

The following checks and maintenance should 
be performed at least once a year.
- Check that the system's water PH is between 7 

and 8.5.
- 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 and heating phases.
- Check correct operation of control and 

adjustment devices and in particular:
 - intervention of main electrical switch positi-

oned outside of the boiler;
 - system control thermostat intervention;
 - domestic hot water control thermostat inter-

vention.

METHANE (G20) BUTANE (G30) PROPANE (G31)

HEAT  
OUTPUT

HEAT  
OUTPUT

D.H.W.

BURNER GAS 
FLOW RATE

BURNER NOZZLES 
PRESS.

BURNER GAS 
FLOW RATE

BURNER NOZZLES 
PRESS.

BURNER GAS 
FLOW RATE

BURNER NOZZLES 
PRESS.

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

23.0 19780 2.67 13.00 132.6 2.00 28.20 287.6 1.96 36.40 371.2
22.0 18920 2.56 11.84 120.8 1.91 25.89 264.0 1.88 33.23 338.9
21.0 18060 2.44 10.76 109.7 1.82 23.71 241.8 1.79 30.27 308.7
20.0 17200 2.33 9.75 99.4 1.74 21.66 220.9 1.71 27.50 280.4
19.0 16340 2.22 8.81 89.8 1.65 19.72 201.1 1.63 24.90 254.0
18.0 15480 2.11 7.93 80.9 1.57 17.88 182.3 1.55 22.47 229.2
17.0 14620 2.00 7.11 72.5 1.49 16.14 164.6 1.46 20.19 205.9
16.0 13760 1.89 6.34 64.7 1.41 14.50 147.8 1.39 18.06 184.2
15.0 12900 1.78 5.63 57.4 1.33 12.93 131.9 1.31 16.06 163.8
14.0 12040 1.67 4.97 50.6 1.25 11.45 116.8 1.23 14.20 144.8
13.0 11180 1.56 4.35 44.4 1.17 10.05 102.5 1.15 12.45 127.0
12.0 10320 1.45 3.78 38.6 1.09 8.72 88.9 1.07 10.83 110.5
11.0 9460 1.35 3.26 33.3 1.00 7.46 76.1 0.99 9.33 95.2
10.0 8600 HEAT.

+
D.H.W.

1.24 2.79 28.4 0.92 6.27 63.9 0.91 7.95 81.1

9.0 7740 1.12 2.36 24.0 0.84 5.15 52.5 0.83 6.68 68.1

8.0 6880
D.H.W.

1.01 1.97 20.1 0.76 4.09 41.8 0.74 5.53 56.4
7.2 6192 0.92 1.70 17.3 0.69 3.30 33.7 0.68 4.70 47.9
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)G20( ميثان)G30( بوتان)G31( بروبان

 القدرة 
الحرارية

 القدرة 
الحرارية

المياه 
الساخنة 
الصحية

 تدفق غاز 
الشعلة

هات  ضغط فُوَّ
 الشعلة

 تدفق غاز 
الشعلة

هات  ضغط فُوَّ
 الشعلة

 تدفق غاز 
الشعلة

هات  ضغط فُوَّ
 الشعلة

)كيلو كالوري/)كيلو وات(
)مم H2O()ملي بار()كيلو جرام/الساعة()مم H2O()ملي بار()كيلو جرام/الساعة()مم H2O()ملي بار()متر3/ساعة(ساعة(

23.0197802.6713.00132.62.0028.20287.61.9636.40371.2
22.0189202.5611.84120.81.9125.89264.01.8833.23338.9
21.0180602.4410.76109.71.8223.71241.81.7930.27308.7
20.0172002.339.7599.41.7421.66220.91.7127.50280.4
19.0163402.228.8189.81.6519.72201.11.6324.90254.0
18.0154802.117.9380.91.5717.88182.31.5522.47229.2
17.0146202.007.1172.51.4916.14164.61.4620.19205.9
16.0137601.896.3464.71.4114.50147.81.3918.06184.2
15.0129001.785.6357.41.3312.93131.91.3116.06163.8
14.0120401.674.9750.61.2511.45116.81.2314.20144.8
13.0111801.564.3544.41.1710.05102.51.1512.45127.0
12.0103201.453.7838.61.098.7288.91.0710.83110.5
11.094601.353.2633.31.007.4676.10.999.3395.2
التدفئة10.08600

+
المياه 

الساخنة 
الصحية

1.242.7928.40.926.2763.90.917.9581.1

9.077401.122.3624.00.845.1552.50.836.6868.1

المياه 8.06880
الساخنة 
الصحية

1.011.9720.10.764.0941.80.745.5356.4

7.261920.921.7017.30.693.3033.70.684.7047.9

15.3  الفحص والصيانة السنوية لألجهزة.
ينبغي أن تقوم بإجراء عمليات الفحص والصيانة التالية على 

األقل مرة كل سنة.
-  تحقق من أن درجة الحموضة في مياه النظام تتراوح بين 

7 و8.5.
ـ  نظف المبادالت من ناحية األدخنة.

نظف الشعلة الرئيسية. ـ  
تحقق بصريا من عدم وجود تلف في جهاز الشفط أو تدهور  ـ  

أو تآكل.
تحقق من انتظام اإلشعال والتشغيل. ـ  

الماء  مرحلتي  في  للشعلة  الصحيحة  المعايرة  من  تحقق  ـ  
الصحي والتدفئة.

تحقق من األداء السليم ألدوات التحكم وضبط الجهاز وبصفة  ـ  
خاصة:

تدخل مفتاح قطع التيار الموجود خارج الغالية؛ ـ    
تدخل ثرموستات ضبط النظام؛ ـ    

ـ  تدخل الترموستات لضبط المياه الساخنة الصحية.  

تحقق من إحكام دائرة الغاز في الجهاز وفي النظام الداخلي. ـ  
اللهب  الغاز والتحكم في  انقطاع  أداة ضد  تحقق من تدخل    -

والتأيين وأن وقت التدخل أقل من 10 ثوان.
ـ  تحقق بصريا من عدم تسرب المياه وعدم وجود أكسدة من 

وعلى الوصالت.
تحقق بصرًيا من عدم انسداد تصريف صمام أمان المياه.  -

تحقق من أن حمولة وعاء تمدد التسخين، بعد تصريف ضغط   -
الضغط  مقياس  على  قراؤته  )يمكن  صفر  بجعله   النظام 

الغالية(، تبلغ 1.0 بار.
تأكد من أن الضغط الساكن للنظام )والنظام بارد وبعد إعادة  ـ  

ملء النظام باستخدام صنبور الملء( بين 1 و 1.2 بار.
تفقد بصريا من أن أدوات األمان والتحكم لم يتم العبث بها  ـ  

و/أو قطعت دائرتها الكهربية وبصفة خاصة:
ثرموستات األمان على درجة الحرارة؛ ـ    

برسوستات المياه؛  -  
-  تحقق من صحة تشغيل األقطاب الكهربائية.

تحقق من حفظ وسالمة النظام الكهربائي، وبصفة خاصة: ـ  

ـ  أسالك اإلمداد بالكهرباء يجب أن تكون في مكانها داخل   
ممرات األسالك؛

ال يجب أن تكون هناك آثار اسوداد أو حرق. ـ    
مالحظة: باإلضافة إلى الصيانة السنوية، يجب القيام بفحص 
التجهيز الحراري للتدفئة، بشكل دوري وبطريقة تتوافق مع ما 

تنص عليه القواعد التقنية السارية.

16.3  القدرة الحرارية المتغيرة.

Eolo Mythos Dom 10 1E
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Eolo Mythos Dom 24 1E

Eolo Mythos Dom 18 1E

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

Опалення 
+ ГВП

+
СИСТЕМА 

ГВП

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

(кВт) (ккал/год) (м3/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O)

23,0 19780 2,67 13,00 132,6 2,00 28,20 287,6 1,96 36,40 371,2
22,0 18920 2,56 / 2,56 12,20 124,4 1,91 26,07 265,8 1,88 33,62 342,9
21,0 18060 2,45 11,42 116,5 1,83 24,02 245,0 1,80 30,97 315,8
20,0 17200 2,34 10,65 108,6 1,75 22,06 225,0 1,72 28,43 289,9
19,0 16340 2,23 9,90 101,0 1,67 20,19 205,8 1,64 26,00 265,2
18,0 15480 2,13 9,16 93,4 1,59 18,38 187,5 1,56 23,68 241,5
17,0 14620 2,02 8,43 86,0 1,51 16,66 169,9 1,48 21,46 218,9
16,0 13760 1,91 7,72 78,7 1,42 15,00 153,0 1,40 19,35 197,3
15,0 12900 1,80 7,01 71,5 1,34 13,42 136,8 1,32 17,32 176,7
14,0 12040 1,69 6,31 64,3 1,26 11,90 121,4 1,24 15,40 157,0
13,0 11180 1,58 5,62 57,3 1,18 10,45 106,6 1,16 13,56 138,3
12,0 10320 1,47 4,93 50,3 1,10 9,06 92,4 1,08 11,81 120,5
11,0 9460 1,36 4,25 43,3 1,01 7,74 78,9 1,00 10,16 103,6
10,0 8600 1,24 3,57 36,5 0,93 6,48 66,1 0,91 8,59 87,6
9,0 7740 1,13 2,90 29,6 0,84 5,29 53,9 0,83 7,12 72,6
8,0 6880 СИСТЕМА 

ГВП
1,01 2,23 22,8 0,76 4,16 42,4 0,74 5,74 58,5

7,2 6192 0,92 1,70 17,3 0,69 3,30 33,7 0,68 4,70 47,9

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

СИСТЕМА 
ГВП

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

(кВт) (ккал/год) (м3/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O)

23,0 19780 2,65 13,00 132,6 1,98 28,20 287,6 1,95 36,40 371,2
22,0 18920 2,55 12,05 122,8 1,90 26,15 266,6 1,87 33,40 340,6
21,0 18060 2,45 11,12 113,4 1,83 24,15 246,2 1,80 30,52 311,2
20,0 17200 2,35 10,22 104,2 1,75 22,21 226,5 1,72 27,75 283,0
19,0 16340 2,24 9,35 95,4 1,67 20,33 207,3 1,65 25,11 256,1
18,0 15480

ОПАЛЕН.
+

СИСТЕМА 
ГВП

2,14 8,51 86,8 1,60 18,50 188,7 1,57 22,60 230,4
17,0 14620 2,03 7,71 78,6 1,52 16,75 170,8 1,49 20,21 206,1
16,0 13760 1,92 6,93 70,7 1,44 15,05 153,5 1,41 17,96 183,1
15,0 12900 1,82 6,19 63,2 1,35 13,42 136,9 1,33 15,84 161,6
14,0 12040 1,71 5,49 55,9 1,27 11,87 121,0 1,25 13,87 141,5
13,0 11180 1,59 4,82 49,1 1,19 10,38 105,8 1,17 12,05 122,9
12,0 10320 1,48 4,18 42,6 1,11 8,96 91,4 1,09 10,38 105,8
11,0 9460 1,37 3,59 36,6 1,02 7,63 77,8 1,00 8,87 90,4
10,0 8600 1,25 3,03 30,9 0,93 6,37 65,0 0,92 7,52 76,7
9,0 7740 1,14 2,52 25,7 0,85 5,19 53,0 0,83 6,35 64,8
8,0 6880 СИСТЕМА 

ГВП
1,02 2,04 20,8 0,76 4,11 41,9 0,75 5,36 54,7

7,2 6192 0,92 1,70 17,3 0,69 3,30 33,7 0,68 4,70 47,9

були отримані при трубі впуску/випуску 
довжиною 0,5 м і тиску 1013 мбар. Значення 
тиску пальника відносяться до використання 
газу при температурі 15 ° C і тиску 1013 
мбар. Тиск газу на пальнику, заміряний при 
температурі 15°C.

з диференціальним манометром (колонка 
"U" або цифровий манометр) з трубками на 
виході газового клапану та і в точці забору 
позитивного сигналу в герметичній камері. 
Дані потужності, викладені у таблиці, 

ПРИМІТКА: значення тиску, наведені у 
таблиці, відображають відмінності, що 
існують між тиском на виході з газового 
клапана і  тиском камери згоряння. 
Коректування тому повинні бути зроблені 
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Eolo Mythos Dom 24 1E

Eolo Mythos Dom 18 1E

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

Опалення 
+ ГВП

+
СИСТЕМА 

ГВП

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

(кВт) (ккал/год) (м3/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O)

23,0 19780 2,67 13,00 132,6 2,00 28,20 287,6 1,96 36,40 371,2
22,0 18920 2,56 / 2,56 12,20 124,4 1,91 26,07 265,8 1,88 33,62 342,9
21,0 18060 2,45 11,42 116,5 1,83 24,02 245,0 1,80 30,97 315,8
20,0 17200 2,34 10,65 108,6 1,75 22,06 225,0 1,72 28,43 289,9
19,0 16340 2,23 9,90 101,0 1,67 20,19 205,8 1,64 26,00 265,2
18,0 15480 2,13 9,16 93,4 1,59 18,38 187,5 1,56 23,68 241,5
17,0 14620 2,02 8,43 86,0 1,51 16,66 169,9 1,48 21,46 218,9
16,0 13760 1,91 7,72 78,7 1,42 15,00 153,0 1,40 19,35 197,3
15,0 12900 1,80 7,01 71,5 1,34 13,42 136,8 1,32 17,32 176,7
14,0 12040 1,69 6,31 64,3 1,26 11,90 121,4 1,24 15,40 157,0
13,0 11180 1,58 5,62 57,3 1,18 10,45 106,6 1,16 13,56 138,3
12,0 10320 1,47 4,93 50,3 1,10 9,06 92,4 1,08 11,81 120,5
11,0 9460 1,36 4,25 43,3 1,01 7,74 78,9 1,00 10,16 103,6
10,0 8600 1,24 3,57 36,5 0,93 6,48 66,1 0,91 8,59 87,6
9,0 7740 1,13 2,90 29,6 0,84 5,29 53,9 0,83 7,12 72,6
8,0 6880 СИСТЕМА 

ГВП
1,01 2,23 22,8 0,76 4,16 42,4 0,74 5,74 58,5

7,2 6192 0,92 1,70 17,3 0,69 3,30 33,7 0,68 4,70 47,9

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

СИСТЕМА 
ГВП

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

(кВт) (ккал/год) (м3/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O)

23,0 19780 2,65 13,00 132,6 1,98 28,20 287,6 1,95 36,40 371,2
22,0 18920 2,55 12,05 122,8 1,90 26,15 266,6 1,87 33,40 340,6
21,0 18060 2,45 11,12 113,4 1,83 24,15 246,2 1,80 30,52 311,2
20,0 17200 2,35 10,22 104,2 1,75 22,21 226,5 1,72 27,75 283,0
19,0 16340 2,24 9,35 95,4 1,67 20,33 207,3 1,65 25,11 256,1
18,0 15480

ОПАЛЕН.
+

СИСТЕМА 
ГВП

2,14 8,51 86,8 1,60 18,50 188,7 1,57 22,60 230,4
17,0 14620 2,03 7,71 78,6 1,52 16,75 170,8 1,49 20,21 206,1
16,0 13760 1,92 6,93 70,7 1,44 15,05 153,5 1,41 17,96 183,1
15,0 12900 1,82 6,19 63,2 1,35 13,42 136,9 1,33 15,84 161,6
14,0 12040 1,71 5,49 55,9 1,27 11,87 121,0 1,25 13,87 141,5
13,0 11180 1,59 4,82 49,1 1,19 10,38 105,8 1,17 12,05 122,9
12,0 10320 1,48 4,18 42,6 1,11 8,96 91,4 1,09 10,38 105,8
11,0 9460 1,37 3,59 36,6 1,02 7,63 77,8 1,00 8,87 90,4
10,0 8600 1,25 3,03 30,9 0,93 6,37 65,0 0,92 7,52 76,7
9,0 7740 1,14 2,52 25,7 0,85 5,19 53,0 0,83 6,35 64,8
8,0 6880 СИСТЕМА 

ГВП
1,02 2,04 20,8 0,76 4,11 41,9 0,75 5,36 54,7

7,2 6192 0,92 1,70 17,3 0,69 3,30 33,7 0,68 4,70 47,9

були отримані при трубі впуску/випуску 
довжиною 0,5 м і тиску 1013 мбар. Значення 
тиску пальника відносяться до використання 
газу при температурі 15 ° C і тиску 1013 
мбар. Тиск газу на пальнику, заміряний при 
температурі 15°C.

з диференціальним манометром (колонка 
"U" або цифровий манометр) з трубками на 
виході газового клапану та і в точці забору 
позитивного сигналу в герметичній камері. 
Дані потужності, викладені у таблиці, 

ПРИМІТКА: значення тиску, наведені у 
таблиці, відображають відмінності, що 
існують між тиском на виході з газового 
клапана і  тиском камери згоряння. 
Коректування тому повинні бути зроблені 
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NAPOMENA: pritisci navedeni u tabelama 
predstavljaju razlike pritiska koji postoji na 
izlazu gasnog ventila i komore za sagorevanje. 
Prilagođavanje se znači mora obaviti diferenci-
jalnim manometrom (stupić u obliku slova "U" 

ili digitalni manometar) sa sondama umetnutim 
u probni pritisak izlaza modularno prilagodljivog 
ventila i na pozitivni probni pritisak zatvorene 
komore. Podaci za snagu u tabeli su određeni 
uz pomoć cevi za usis/odvod dužine 0,5 m. 

Kapacitet gasa se odnosi na toplotnu moć na 
temperaturi manjoj od 15°C i na pritisku od 
1013 milibara. Pritisak gorionika se odnosi na 
korišćenje gasa na temperaturi od 15°C.

METAN (G20) BUTAN (G30) PROPAN (G31)

TOPLOTNA  
SNAGA

TOPLOTNA  
SNAGA

SANIT.

KAPACITET 
GASA 

GORIONIK

PRIT. MLAZNICE 
GORIONIK

KAPACITET 
GASA 

GORIONIK

PRIT. MLAZNICE 
GORIONIK

KAPACITET 
GASA 

GORIONIK

PRIT. MLAZNICE 
GORIONIK

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

23,0 19780 2,65 13,00 132,6 1,98 28,20 287,6 1,95 36,40 371,2
22,0 18920 2,55 12,05 122,8 1,90 26,15 266,6 1,87 33,40 340,6
21,0 18060 2,45 11,12 113,4 1,83 24,15 246,2 1,80 30,52 311,2
20,0 17200 2,35 10,22 104,2 1,75 22,21 226,5 1,72 27,75 283,0
19,0 16340 2,24 9,35 95,4 1,67 20,33 207,3 1,65 25,11 256,1
18,0 15480

GREJ.
+

SANIT.

2,14 8,51 86,8 1,60 18,50 188,7 1,57 22,60 230,4
17,0 14620 2,03 7,71 78,6 1,52 16,75 170,8 1,49 20,21 206,1
16,0 13760 1,92 6,93 70,7 1,44 15,05 153,5 1,41 17,96 183,1
15,0 12900 1,82 6,19 63,2 1,35 13,42 136,9 1,33 15,84 161,6
14,0 12040 1,71 5,49 55,9 1,27 11,87 121,0 1,25 13,87 141,5
13,0 11180 1,59 4,82 49,1 1,19 10,38 105,8 1,17 12,05 122,9
12,0 10320 1,48 4,18 42,6 1,11 8,96 91,4 1,09 10,38 105,8
11,0 9460 1,37 3,59 36,6 1,02 7,63 77,8 1,00 8,87 90,4
10,0 8600 1,25 3,03 30,9 0,93 6,37 65,0 0,92 7,52 76,7
9,0 7740 1,14 2,52 25,7 0,85 5,19 53,0 0,83 6,35 64,8
8,0 6880

SANIT.
1,02 2,04 20,8 0,76 4,11 41,9 0,75 5,36 54,7

7,2 6192 0,92 1,70 17,3 0,69 3,30 33,7 0,68 4,70 47,9

METAN (G20) BUTAN (G30) PROPAN (G31)

TOPLOTNA  
SNAGA

TOPLOTNA  
SNAGA

GREJ
+

SANIT

KAPACITET 
GASA 

GORIONIK

PRIT. MLAZNICE 
GORIONIK

KAPACITET 
GASA 

GORIONIK

PRIT. MLAZNICE 
GORIONIK

KAPACITET 
GASA 

GORIONIK

PRIT. MLAZNICE 
GORIONIK

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

23,0 19780 2,67 13,00 132,6 2,00 28,20 287,6 1,96 36,40 371,2
22,0 18920 2,56 12,20 124,4 1,91 26,07 265,8 1,88 33,62 342,9
21,0 18060 2,45 11,42 116,5 1,83 24,02 245,0 1,80 30,97 315,8
20,0 17200 2,34 10,65 108,6 1,75 22,06 225,0 1,72 28,43 289,9
19,0 16340 2,23 9,90 101,0 1,67 20,19 205,8 1,64 26,00 265,2
18,0 15480 2,13 9,16 93,4 1,59 18,38 187,5 1,56 23,68 241,5
17,0 14620 2,02 8,43 86,0 1,51 16,66 169,9 1,48 21,46 218,9
16,0 13760 1,91 7,72 78,7 1,42 15,00 153,0 1,40 19,35 197,3
15,0 12900 1,80 7,01 71,5 1,34 13,42 136,8 1,32 17,32 176,7
14,0 12040 1,69 6,31 64,3 1,26 11,90 121,4 1,24 15,40 157,0
13,0 11180 1,58 5,62 57,3 1,18 10,45 106,6 1,16 13,56 138,3
12,0 10320 1,47 4,93 50,3 1,10 9,06 92,4 1,08 11,81 120,5
11,0 9460 1,36 4,25 43,3 1,01 7,74 78,9 1,00 10,16 103,6
10,0 8600 1,24 3,57 36,5 0,93 6,48 66,1 0,91 8,59 87,6
9,0 7740 1,13 2,90 29,6 0,84 5,29 53,9 0,83 7,12 72,6
8,0 6880

SANIT
1,01 2,23 22,8 0,76 4,16 42,4 0,74 5,74 58,5

7,2 6192 0,92 1,70 17,3 0,69 3,30 33,7 0,68 4,70 47,9

Eolo Mythos Dom 18 1E

Eolo Mythos Dom 24 1EEolo Mythos Dom 24 1E

Eolo Mythos Dom 18 1E

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ТЕПЛОВАЯ 
МОЩНОСТЬ
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ТО
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ЛЕ

Н
И

Е 
+ 

ГВ
С

РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛЕНИЕ НА  СОПЛАХ 
ГОРЕЛКИ

РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛЕНИЕ НА  СОПЛАХ 
ГОРЕЛКИ

РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛЕНИЕ НА  СОПЛАХ 
ГОРЕЛКИ

(кВт) (ккал/ч) (м3/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O)

23.0 19780 2.67 13.00 132.6 2.00 28.20 287.6 1.96 36.40 371.2
22.0 18920 2.56 12.20 124.4 1.91 26.07 265.8 1.88 33.62 342.9
21.0 18060 2.45 11.42 116.5 1.83 24.02 245.0 1.80 30.97 315.8
20.0 17200 2.34 10.65 108.6 1.75 22.06 225.0 1.72 28.43 289.9
19.0 16340 2.23 9.90 101.0 1.67 20.19 205.8 1.64 26.00 265.2
18.0 15480 2.13 9.16 93.4 1.59 18.38 187.5 1.56 23.68 241.5
17.0 14620 2.02 8.43 86.0 1.51 16.66 169.9 1.48 21.46 218.9
16.0 13760 1.91 7.72 78.7 1.42 15.00 153.0 1.40 19.35 197.3
15.0 12900 1.80 7.01 71.5 1.34 13.42 136.8 1.32 17.32 176.7
14.0 12040 1.69 6.31 64.3 1.26 11.90 121.4 1.24 15.40 157.0
13.0 11180 1.58 5.62 57.3 1.18 10.45 106.6 1.16 13.56 138.3
12.0 10320 1.47 4.93 50.3 1.10 9.06 92.4 1.08 11.81 120.5
11.0 9460 1.36 4.25 43.3 1.01 7.74 78.9 1.00 10.16 103.6
10.0 8600 1.24 3.57 36.5 0.93 6.48 66.1 0.91 8.59 87.6
9.0 7740 1.13 2.90 29.6 0.84 5.29 53.9 0.83 7.12 72.6
8.0 6880

ГВС
1.01 2.23 22.8 0.76 4.16 42.4 0.74 5.74 58.5

7.2 6192 0.92 1.70 17.3 0.69 3.30 33.7 0.68 4.70 47.9

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ТЕПЛОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ГВС

РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛЕНИЕ НА  СОПЛАХ 
ГОРЕЛКИ

РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛЕНИЕ НА  СОПЛАХ 
ГОРЕЛКИ

РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛЕНИЕ НА  СОПЛАХ 
ГОРЕЛКИ

(кВт) (ккал/ч) (м3/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O)

23.0 19780 2.65 13.00 132.6 1.98 28.20 287.6 1.95 36.40 371.2
22.0 18920 2.55 12.05 122.8 1.90 26.15 266.6 1.87 33.40 340.6
21.0 18060 2.45 11.12 113.4 1.83 24.15 246.2 1.80 30.52 311.2
20.0 17200 2.35 10.22 104.2 1.75 22.21 226.5 1.72 27.75 283.0
19.0 16340 2.24 9.35 95.4 1.67 20.33 207.3 1.65 25.11 256.1
18.0 15480

О
ТО

П
ЛЕ

Н
И

Е 
+ 

ГВ
С

2.14 8.51 86.8 1.60 18.50 188.7 1.57 22.60 230.4
17.0 14620 2.03 7.71 78.6 1.52 16.75 170.8 1.49 20.21 206.1
16.0 13760 1.92 6.93 70.7 1.44 15.05 153.5 1.41 17.96 183.1
15.0 12900 1.82 6.19 63.2 1.35 13.42 136.9 1.33 15.84 161.6
14.0 12040 1.71 5.49 55.9 1.27 11.87 121.0 1.25 13.87 141.5
13.0 11180 1.59 4.82 49.1 1.19 10.38 105.8 1.17 12.05 122.9
12.0 10320 1.48 4.18 42.6 1.11 8.96 91.4 1.09 10.38 105.8
11.0 9460 1.37 3.59 36.6 1.02 7.63 77.8 1.00 8.87 90.4
10.0 8600 1.25 3.03 30.9 0.93 6.37 65.0 0.92 7.52 76.7
9.0 7740 1.14 2.52 25.7 0.85 5.19 53.0 0.83 6.35 64.8
8.0 6880

ГВС
1.02 2.04 20.8 0.76 4.11 41.9 0.75 5.36 54.7

7.2 6192 0.92 1.70 17.3 0.69 3.30 33.7 0.68 4.70 47.9

температуре 15°C и давлении 1013 мбар. 
Значения давления на горелке приведены для 
использования газа при температуре 15°C.

давления на выходе газового клапана и на 
положительном отводе давления закрытой 
камеры. Приведенные в таблице данные 
мощности получены при использовании 
трубы всасывания/дымоудаления длиной 
0,5 м. Значения расхода газа приведены 
для более низкой тепловой мощности при 

П р и м е ч а н и е :  з н ач е н и я  д а в л е н и я , 
приведенные в таблице, представляют собой 
разницу давлений между выходом газового 
клапана и камерой сгорания. Настройки 
п р о и з в о д я т с я  д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы м 
м а н о м е т р о м  ( « U » -  о б р а з н о г о  и л и 
цифрового типа), установленными в отводы 

Eolo Mythos Dom 24 1E

Eolo Mythos Dom 18 1E

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ТЕПЛОВАЯ 
МОЩНОСТЬ
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РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛЕНИЕ НА  СОПЛАХ 
ГОРЕЛКИ

РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛЕНИЕ НА  СОПЛАХ 
ГОРЕЛКИ

РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛЕНИЕ НА  СОПЛАХ 
ГОРЕЛКИ

(кВт) (ккал/ч) (м3/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O)

23.0 19780 2.67 13.00 132.6 2.00 28.20 287.6 1.96 36.40 371.2
22.0 18920 2.56 12.20 124.4 1.91 26.07 265.8 1.88 33.62 342.9
21.0 18060 2.45 11.42 116.5 1.83 24.02 245.0 1.80 30.97 315.8
20.0 17200 2.34 10.65 108.6 1.75 22.06 225.0 1.72 28.43 289.9
19.0 16340 2.23 9.90 101.0 1.67 20.19 205.8 1.64 26.00 265.2
18.0 15480 2.13 9.16 93.4 1.59 18.38 187.5 1.56 23.68 241.5
17.0 14620 2.02 8.43 86.0 1.51 16.66 169.9 1.48 21.46 218.9
16.0 13760 1.91 7.72 78.7 1.42 15.00 153.0 1.40 19.35 197.3
15.0 12900 1.80 7.01 71.5 1.34 13.42 136.8 1.32 17.32 176.7
14.0 12040 1.69 6.31 64.3 1.26 11.90 121.4 1.24 15.40 157.0
13.0 11180 1.58 5.62 57.3 1.18 10.45 106.6 1.16 13.56 138.3
12.0 10320 1.47 4.93 50.3 1.10 9.06 92.4 1.08 11.81 120.5
11.0 9460 1.36 4.25 43.3 1.01 7.74 78.9 1.00 10.16 103.6
10.0 8600 1.24 3.57 36.5 0.93 6.48 66.1 0.91 8.59 87.6
9.0 7740 1.13 2.90 29.6 0.84 5.29 53.9 0.83 7.12 72.6
8.0 6880

ГВС
1.01 2.23 22.8 0.76 4.16 42.4 0.74 5.74 58.5

7.2 6192 0.92 1.70 17.3 0.69 3.30 33.7 0.68 4.70 47.9

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ТЕПЛОВАЯ 
МОЩНОСТЬ
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РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ
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РАСХОД 
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РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛЕНИЕ НА  СОПЛАХ 
ГОРЕЛКИ

(кВт) (ккал/ч) (м3/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O)

23.0 19780 2.65 13.00 132.6 1.98 28.20 287.6 1.95 36.40 371.2
22.0 18920 2.55 12.05 122.8 1.90 26.15 266.6 1.87 33.40 340.6
21.0 18060 2.45 11.12 113.4 1.83 24.15 246.2 1.80 30.52 311.2
20.0 17200 2.35 10.22 104.2 1.75 22.21 226.5 1.72 27.75 283.0
19.0 16340 2.24 9.35 95.4 1.67 20.33 207.3 1.65 25.11 256.1
18.0 15480

О
ТО

П
ЛЕ

Н
И

Е 
+ 

ГВ
С

2.14 8.51 86.8 1.60 18.50 188.7 1.57 22.60 230.4
17.0 14620 2.03 7.71 78.6 1.52 16.75 170.8 1.49 20.21 206.1
16.0 13760 1.92 6.93 70.7 1.44 15.05 153.5 1.41 17.96 183.1
15.0 12900 1.82 6.19 63.2 1.35 13.42 136.9 1.33 15.84 161.6
14.0 12040 1.71 5.49 55.9 1.27 11.87 121.0 1.25 13.87 141.5
13.0 11180 1.59 4.82 49.1 1.19 10.38 105.8 1.17 12.05 122.9
12.0 10320 1.48 4.18 42.6 1.11 8.96 91.4 1.09 10.38 105.8
11.0 9460 1.37 3.59 36.6 1.02 7.63 77.8 1.00 8.87 90.4
10.0 8600 1.25 3.03 30.9 0.93 6.37 65.0 0.92 7.52 76.7
9.0 7740 1.14 2.52 25.7 0.85 5.19 53.0 0.83 6.35 64.8
8.0 6880

ГВС
1.02 2.04 20.8 0.76 4.11 41.9 0.75 5.36 54.7

7.2 6192 0.92 1.70 17.3 0.69 3.30 33.7 0.68 4.70 47.9

температуре 15°C и давлении 1013 мбар. 
Значения давления на горелке приведены для 
использования газа при температуре 15°C.

давления на выходе газового клапана и на 
положительном отводе давления закрытой 
камеры. Приведенные в таблице данные 
мощности получены при использовании 
трубы всасывания/дымоудаления длиной 
0,5 м. Значения расхода газа приведены 
для более низкой тепловой мощности при 

П р и м е ч а н и е :  з н ач е н и я  д а в л е н и я , 
приведенные в таблице, представляют собой 
разницу давлений между выходом газового 
клапана и камерой сгорания. Настройки 
п р о и з в о д я т с я  д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы м 
м а н о м е т р о м  ( « U » -  о б р а з н о г о  и л и 
цифрового типа), установленными в отводы 

Eolo Mythos Dom 24 1E

Eolo Mythos Dom 18 1E

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)
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РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛЕНИЕ НА  СОПЛАХ 
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РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛЕНИЕ НА  СОПЛАХ 
ГОРЕЛКИ

(кВт) (ккал/ч) (м3/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O)

23.0 19780 2.67 13.00 132.6 2.00 28.20 287.6 1.96 36.40 371.2
22.0 18920 2.56 12.20 124.4 1.91 26.07 265.8 1.88 33.62 342.9
21.0 18060 2.45 11.42 116.5 1.83 24.02 245.0 1.80 30.97 315.8
20.0 17200 2.34 10.65 108.6 1.75 22.06 225.0 1.72 28.43 289.9
19.0 16340 2.23 9.90 101.0 1.67 20.19 205.8 1.64 26.00 265.2
18.0 15480 2.13 9.16 93.4 1.59 18.38 187.5 1.56 23.68 241.5
17.0 14620 2.02 8.43 86.0 1.51 16.66 169.9 1.48 21.46 218.9
16.0 13760 1.91 7.72 78.7 1.42 15.00 153.0 1.40 19.35 197.3
15.0 12900 1.80 7.01 71.5 1.34 13.42 136.8 1.32 17.32 176.7
14.0 12040 1.69 6.31 64.3 1.26 11.90 121.4 1.24 15.40 157.0
13.0 11180 1.58 5.62 57.3 1.18 10.45 106.6 1.16 13.56 138.3
12.0 10320 1.47 4.93 50.3 1.10 9.06 92.4 1.08 11.81 120.5
11.0 9460 1.36 4.25 43.3 1.01 7.74 78.9 1.00 10.16 103.6
10.0 8600 1.24 3.57 36.5 0.93 6.48 66.1 0.91 8.59 87.6
9.0 7740 1.13 2.90 29.6 0.84 5.29 53.9 0.83 7.12 72.6
8.0 6880

ГВС
1.01 2.23 22.8 0.76 4.16 42.4 0.74 5.74 58.5

7.2 6192 0.92 1.70 17.3 0.69 3.30 33.7 0.68 4.70 47.9

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ТЕПЛОВАЯ 
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(кВт) (ккал/ч) (м3/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O)

23.0 19780 2.65 13.00 132.6 1.98 28.20 287.6 1.95 36.40 371.2
22.0 18920 2.55 12.05 122.8 1.90 26.15 266.6 1.87 33.40 340.6
21.0 18060 2.45 11.12 113.4 1.83 24.15 246.2 1.80 30.52 311.2
20.0 17200 2.35 10.22 104.2 1.75 22.21 226.5 1.72 27.75 283.0
19.0 16340 2.24 9.35 95.4 1.67 20.33 207.3 1.65 25.11 256.1
18.0 15480

О
ТО

П
ЛЕ

Н
И

Е 
+ 

ГВ
С

2.14 8.51 86.8 1.60 18.50 188.7 1.57 22.60 230.4
17.0 14620 2.03 7.71 78.6 1.52 16.75 170.8 1.49 20.21 206.1
16.0 13760 1.92 6.93 70.7 1.44 15.05 153.5 1.41 17.96 183.1
15.0 12900 1.82 6.19 63.2 1.35 13.42 136.9 1.33 15.84 161.6
14.0 12040 1.71 5.49 55.9 1.27 11.87 121.0 1.25 13.87 141.5
13.0 11180 1.59 4.82 49.1 1.19 10.38 105.8 1.17 12.05 122.9
12.0 10320 1.48 4.18 42.6 1.11 8.96 91.4 1.09 10.38 105.8
11.0 9460 1.37 3.59 36.6 1.02 7.63 77.8 1.00 8.87 90.4
10.0 8600 1.25 3.03 30.9 0.93 6.37 65.0 0.92 7.52 76.7
9.0 7740 1.14 2.52 25.7 0.85 5.19 53.0 0.83 6.35 64.8
8.0 6880

ГВС
1.02 2.04 20.8 0.76 4.11 41.9 0.75 5.36 54.7

7.2 6192 0.92 1.70 17.3 0.69 3.30 33.7 0.68 4.70 47.9

температуре 15°C и давлении 1013 мбар. 
Значения давления на горелке приведены для 
использования газа при температуре 15°C.

давления на выходе газового клапана и на 
положительном отводе давления закрытой 
камеры. Приведенные в таблице данные 
мощности получены при использовании 
трубы всасывания/дымоудаления длиной 
0,5 м. Значения расхода газа приведены 
для более низкой тепловой мощности при 

П р и м е ч а н и е :  з н ач е н и я  д а в л е н и я , 
приведенные в таблице, представляют собой 
разницу давлений между выходом газового 
клапана и камерой сгорания. Настройки 
п р о и з в о д я т с я  д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы м 
м а н о м е т р о м  ( « U » -  о б р а з н о г о  и л и 
цифрового типа), установленными в отводы 
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Eolo Mythos Dom 24 1E

Eolo Mythos Dom 18 1E

METAN (G20) BUTAN (G30) PROPAN (G31)

PUTERE  
TERMI-

CĂ

PUTERE  
TERMICĂ

ÎNCĂLZIRE
+

ACC

DEBIT DE 
GAZ 

ARZĂTOR

PRES. DUZE 
ARZĂTOR

DEBIT DE 
GAZ 

ARZĂTOR

PRES. DUZE 
ARZĂTOR

DEBIT DE 
GAZ 

ARZĂTOR

PRES. DUZE 
ARZĂTOR

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

23,0 19780 2,67 13,00 132,6 2,00 28,20 287,6 1,96 36,40 371,2
22,0 18920 2,56 12,20 124,4 1,91 26,07 265,8 1,88 33,62 342,9
21,0 18060 2,45 11,42 116,5 1,83 24,02 245,0 1,80 30,97 315,8
20,0 17200 2,34 10,65 108,6 1,75 22,06 225,0 1,72 28,43 289,9
19,0 16340 2,23 9,90 101,0 1,67 20,19 205,8 1,64 26,00 265,2
18,0 15480 2,13 9,16 93,4 1,59 18,38 187,5 1,56 23,68 241,5
17,0 14620 2,02 8,43 86,0 1,51 16,66 169,9 1,48 21,46 218,9
16,0 13760 1,91 7,72 78,7 1,42 15,00 153,0 1,40 19,35 197,3
15,0 12900 1,80 7,01 71,5 1,34 13,42 136,8 1,32 17,32 176,7
14,0 12040 1,69 6,31 64,3 1,26 11,90 121,4 1,24 15,40 157,0
13,0 11180 1,58 5,62 57,3 1,18 10,45 106,6 1,16 13,56 138,3
12,0 10320 1,47 4,93 50,3 1,10 9,06 92,4 1,08 11,81 120,5
11,0 9460 1,36 4,25 43,3 1,01 7,74 78,9 1,00 10,16 103,6
10,0 8600 1,24 3,57 36,5 0,93 6,48 66,1 0,91 8,59 87,6
9,0 7740 1,13 2,90 29,6 0,84 5,29 53,9 0,83 7,12 72,6
8,0 6880

ACC
1,01 2,23 22,8 0,76 4,16 42,4 0,74 5,74 58,5

7,2 6192 0,92 1,70 17,3 0,69 3,30 33,7 0,68 4,70 47,9

METAN (G20) BUTAN (G30) PROPAN (G31)

PUTERE  
TERMICĂ

PUTERE  
TERMICĂ

APĂ DE 
CONSUM

DEBIT DE 
GAZ 

ARZĂTOR

PRES. DUZE 
ARZĂTOR

DEBIT DE 
GAZ 

ARZĂTOR

PRES. DUZE 
ARZĂTOR

DEBIT DE 
GAZ 

ARZĂTOR

PRES. DUZE 
ARZĂTOR

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

23,0 19780 2,65 13,00 132,6 1,98 28,20 287,6 1,95 36,40 371,2
22,0 18920 2,55 12,05 122,8 1,90 26,15 266,6 1,87 33,40 340,6
21,0 18060 2,45 11,12 113,4 1,83 24,15 246,2 1,80 30,52 311,2
20,0 17200 2,35 10,22 104,2 1,75 22,21 226,5 1,72 27,75 283,0
19,0 16340 2,24 9,35 95,4 1,67 20,33 207,3 1,65 25,11 256,1
18,0 15480

ÎNCĂL-
ZIRE

+
APĂ DE 

CONSUM

2,14 8,51 86,8 1,60 18,50 188,7 1,57 22,60 230,4
17,0 14620 2,03 7,71 78,6 1,52 16,75 170,8 1,49 20,21 206,1
16,0 13760 1,92 6,93 70,7 1,44 15,05 153,5 1,41 17,96 183,1
15,0 12900 1,82 6,19 63,2 1,35 13,42 136,9 1,33 15,84 161,6
14,0 12040 1,71 5,49 55,9 1,27 11,87 121,0 1,25 13,87 141,5
13,0 11180 1,59 4,82 49,1 1,19 10,38 105,8 1,17 12,05 122,9
12,0 10320 1,48 4,18 42,6 1,11 8,96 91,4 1,09 10,38 105,8
11,0 9460 1,37 3,59 36,6 1,02 7,63 77,8 1,00 8,87 90,4
10,0 8600 1,25 3,03 30,9 0,93 6,37 65,0 0,92 7,52 76,7
9,0 7740 1,14 2,52 25,7 0,85 5,19 53,0 0,83 6,35 64,8
8,0 6880 APĂ DE 

CONSUM
1,02 2,04 20,8 0,76 4,11 41,9 0,75 5,36 54,7

7,2 6192 0,92 1,70 17,3 0,69 3,30 33,7 0,68 4,70 47,9

m. Debitul de gaz se referă la puterea calorifică 
inferioară la temperatura de 15°C și la presiunea 
de 1013 mbar. Presiunile la arzător se referă la 
utilizarea gazului la temperatura de 15°C.

sondele trebuie introduse în priza de presiune 
aflată la ieșirea vanei reglabile de gaz și în priza 
de presiune pozitivă a camerei etanșe. Datele de 
putere din tabel au fost stabilite folosind o con-
ductă de admisie – evacuare cu lungimea de 0,5 

N.B.: valorile presiunilor indicate în tabel repre-
zintă diferențele de presiune de la ieșirea vanei 
de gaz și camera de combustie. Reglajele trebuie 
efectuate cu ajutorul manometrului diferențial 
(coloană în “U” sau a manometrului digital); 

IN
ST

A
LL

AT
EU

R
U

TI
LI

SA
TE

U
R

TE
CH

NI
CI

EN
 D

E 
M

AI
NT

EN
AN

CE

N.B. : les pressions indiquées dans le tableau re-
présentent les différences de pression qui existent 
entre la sortie de la vanne gaz et la chambre 
de combustion. Les réglages doivent donc être 
effectués avec un manomètre de pression diffé-

rentielle (petit manomètre en forme de « U » ou 
manomètre numérique) avec les sondes insérées 
dans le test de pression sortie vanne gaz et sur le 
test de pression positive de la chambre étanche. 
Les valeurs de puissance indiquées dans le tableau 

ont été obtenues avec un tuyau d'aspiration-éva-
cuation d'une longueur de 0,5 m. Les débits de 
gaz se réfèrent au pouvoir calorifique inférieur 
à la température de 15  °C et à la pression de 
1013 mbar. Les pressions sur le brûleur se réfèrent 
à l'utilisation du gaz à la température de 15 °C.

MÉTHANE (G20) BUTANE (G30) PROPANE (G31)

PUISSANCE  
THER-
MIQUE

PUISSANCE  
THER-
MIQUE

SANIT.

DÉBIT GAZ 
BRÛLEUR

PRESS. BUSES 
BRÛLEUR

DÉBIT GAZ 
BRÛLEUR

PRESS. BUSES 
BRÛLEUR

DÉBIT GAZ 
BRÛLEUR

PRESS. BUSES 
BRÛLEUR

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

23,0 19780 2,65 13,00 132,6 1,98 28,20 287,6 1,95 36,40 371,2
22,0 18920 2,55 12,05 122,8 1,90 26,15 266,6 1,87 33,40 340,6
21,0 18060 2,45 11,12 113,4 1,83 24,15 246,2 1,80 30,52 311,2
20,0 17200 2,35 10,22 104,2 1,75 22,21 226,5 1,72 27,75 283,0
19,0 16340 2,24 9,35 95,4 1,67 20,33 207,3 1,65 25,11 256,1
18,0 15480

CHAUFF.
+

SANIT.

2,14 8,51 86,8 1,60 18,50 188,7 1,57 22,60 230,4
17,0 14620 2,03 7,71 78,6 1,52 16,75 170,8 1,49 20,21 206,1
16,0 13760 1,92 6,93 70,7 1,44 15,05 153,5 1,41 17,96 183,1
15,0 12900 1,82 6,19 63,2 1,35 13,42 136,9 1,33 15,84 161,6
14,0 12040 1,71 5,49 55,9 1,27 11,87 121,0 1,25 13,87 141,5
13,0 11180 1,59 4,82 49,1 1,19 10,38 105,8 1,17 12,05 122,9
12,0 10320 1,48 4,18 42,6 1,11 8,96 91,4 1,09 10,38 105,8
11,0 9460 1,37 3,59 36,6 1,02 7,63 77,8 1,00 8,87 90,4
10,0 8600 1,25 3,03 30,9 0,93 6,37 65,0 0,92 7,52 76,7
9,0 7740 1,14 2,52 25,7 0,85 5,19 53,0 0,83 6,35 64,8
8,0 6880

SANIT.
1,02 2,04 20,8 0,76 4,11 41,9 0,75 5,36 54,7

7,2 6192 0,92 1,70 17,3 0,69 3,30 33,7 0,68 4,70 47,9

MÉTHANE (G20) BUTANE (G30) PROPANE (G31)

PUISSANCE  
THER-
MIQUE

PUISSANCE  
THER-
MIQUE

CHAUF
+

SANIT

DÉBIT GAZ 
BRÛLEUR

PRESS. BUSES 
BRÛLEUR

DÉBIT GAZ 
BRÛLEUR

PRESS. BUSES 
BRÛLEUR

DÉBIT GAZ 
BRÛLEUR

PRESS. BUSES 
BRÛLEUR

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

23,0 19780 2,67 13,00 132,6 2,00 28,20 287,6 1,96 36,40 371,2
22,0 18920 2,56 12,20 124,4 1,91 26,07 265,8 1,88 33,62 342,9
21,0 18060 2,45 11,42 116,5 1,83 24,02 245,0 1,80 30,97 315,8
20,0 17200 2,34 10,65 108,6 1,75 22,06 225,0 1,72 28,43 289,9
19,0 16340 2,23 9,90 101,0 1,67 20,19 205,8 1,64 26,00 265,2
18,0 15480 2,13 9,16 93,4 1,59 18,38 187,5 1,56 23,68 241,5
17,0 14620 2,02 8,43 86,0 1,51 16,66 169,9 1,48 21,46 218,9
16,0 13760 1,91 7,72 78,7 1,42 15,00 153,0 1,40 19,35 197,3
15,0 12900 1,80 7,01 71,5 1,34 13,42 136,8 1,32 17,32 176,7
14,0 12040 1,69 6,31 64,3 1,26 11,90 121,4 1,24 15,40 157,0
13,0 11180 1,58 5,62 57,3 1,18 10,45 106,6 1,16 13,56 138,3
12,0 10320 1,47 4,93 50,3 1,10 9,06 92,4 1,08 11,81 120,5
11,0 9460 1,36 4,25 43,3 1,01 7,74 78,9 1,00 10,16 103,6
10,0 8600 1,24 3,57 36,5 0,93 6,48 66,1 0,91 8,59 87,6
9,0 7740 1,13 2,90 29,6 0,84 5,29 53,9 0,83 7,12 72,6
8,0 6880

SANIT
1,01 2,23 22,8 0,76 4,16 42,4 0,74 5,74 58,5

7,2 6192 0,92 1,70 17,3 0,69 3,30 33,7 0,68 4,70 47,9

Eolo Mythos Dom 18 1E

Eolo Mythos Dom 24 1E
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Eolo Mythos Dom 24 1E

Eolo Mythos Dom 18 1E

METHANE (G20) BUTANE (G30) PROPANE (G31)

HEAT  
OUTPUT

HEAT  
OUTPUT

HEAT.
+

D.H.W.

BURNER GAS 
FLOW RATE

BURNER NOZZLES 
PRESS.

BURNER GAS 
FLOW RATE

BURNER NOZZLES 
PRESS.

BURNER GAS 
FLOW RATE

BURNER NOZZLES 
PRESS.

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

23.0 19780 2.67 13.00 132.6 2.00 28.20 287.6 1.96 36.40 371.2
22.0 18920 2.56 12.20 124.4 1.91 26.07 265.8 1.88 33.62 342.9
21.0 18060 2.45 11.42 116.5 1.83 24.02 245.0 1.80 30.97 315.8
20.0 17200 2.34 10.65 108.6 1.75 22.06 225.0 1.72 28.43 289.9
19.0 16340 2.23 9.90 101.0 1.67 20.19 205.8 1.64 26.00 265.2
18.0 15480 2.13 9.16 93.4 1.59 18.38 187.5 1.56 23.68 241.5
17.0 14620 2.02 8.43 86.0 1.51 16.66 169.9 1.48 21.46 218.9
16.0 13760 1.91 7.72 78.7 1.42 15.00 153.0 1.40 19.35 197.3
15.0 12900 1.80 7.01 71.5 1.34 13.42 136.8 1.32 17.32 176.7
14.0 12040 1.69 6.31 64.3 1.26 11.90 121.4 1.24 15.40 157.0
13.0 11180 1.58 5.62 57.3 1.18 10.45 106.6 1.16 13.56 138.3
12.0 10320 1.47 4.93 50.3 1.10 9.06 92.4 1.08 11.81 120.5
11.0 9460 1.36 4.25 43.3 1.01 7.74 78.9 1.00 10.16 103.6
10.0 8600 1.24 3.57 36.5 0.93 6.48 66.1 0.91 8.59 87.6
9.0 7740 1.13 2.90 29.6 0.84 5.29 53.9 0.83 7.12 72.6
8.0 6880

D.H.W.
1.01 2.23 22.8 0.76 4.16 42.4 0.74 5.74 58.5

7.2 6192 0.92 1.70 17.3 0.69 3.30 33.7 0.68 4.70 47.9

METHANE (G20) BUTANE (G30) PROPANE (G31)

HEAT  
OUTPUT

HEAT  
OUTPUT

D.H.W.

BURNER GAS 
FLOW RATE

BURNER NOZZLES 
PRESS.

BURNER GAS 
FLOW RATE

BURNER NOZZLES 
PRESS.

BURNER GAS 
FLOW RATE

BURNER NOZZLES 
PRESS.

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

23.0 19780 2.65 13.00 132.6 1.98 28.20 287.6 1.95 36.40 371.2
22.0 18920 2.55 12.05 122.8 1.90 26.15 266.6 1.87 33.40 340.6
21.0 18060 2.45 11.12 113.4 1.83 24.15 246.2 1.80 30.52 311.2
20.0 17200 2.35 10.22 104.2 1.75 22.21 226.5 1.72 27.75 283.0
19.0 16340 2.24 9.35 95.4 1.67 20.33 207.3 1.65 25.11 256.1
18.0 15480

HEAT.
+

D.H.W.

2.14 8.51 86.8 1.60 18.50 188.7 1.57 22.60 230.4
17.0 14620 2.03 7.71 78.6 1.52 16.75 170.8 1.49 20.21 206.1
16.0 13760 1.92 6.93 70.7 1.44 15.05 153.5 1.41 17.96 183.1
15.0 12900 1.82 6.19 63.2 1.35 13.42 136.9 1.33 15.84 161.6
14.0 12040 1.71 5.49 55.9 1.27 11.87 121.0 1.25 13.87 141.5
13.0 11180 1.59 4.82 49.1 1.19 10.38 105.8 1.17 12.05 122.9
12.0 10320 1.48 4.18 42.6 1.11 8.96 91.4 1.09 10.38 105.8
11.0 9460 1.37 3.59 36.6 1.02 7.63 77.8 1.00 8.87 90.4
10.0 8600 1.25 3.03 30.9 0.93 6.37 65.0 0.92 7.52 76.7
9.0 7740 1.14 2.52 25.7 0.85 5.19 53.0 0.83 6.35 64.8
8.0 6880

D.H.W.
1.02 2.04 20.8 0.76 4.11 41.9 0.75 5.36 54.7

7.2 6192 0.92 1.70 17.3 0.69 3.30 33.7 0.68 4.70 47.9

refer to heating power below a temperature of 
15°C and pressure of 1013 mbar. Burner pressure 
values refer to use of gas at 15°C.

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 given in the table is obtained with 
0.5m long intake/exhaust pipe. Gas flow rates 

Note: the pressures indicated in the tables repre-
sent the difference in existing pressures between 
the gas valve outlet and the combustion chamber. 
The adjustments should therefore,be carried out 
using a differential manometer (small "U"-shaped 
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الجداول  في  الموضحة  الضغط  قيم  تمثل  هامة:  مالحظة 
اختالفات الضغط بين مخرج صمام الغاز وغرفة االحتراق. 
ومن ثم يجب تنفيذ الضوابط بواسطة مانومتر تفاضلي )عمود 
على شكل حرف "U" أو مانومتر رقمي( مع إدراج المسبار 

في صمام تجربة خروج ضغط الغاز الذي يمكن ضبط نسقه 
االحتراق  غرفة  في  اإليجابي  الضغط  اختبار  أنبوب  وعلى 
المغلقة. تم الحصول على بيانات الطاقة في الجدول باستخدام 
الغاز  0.5 م. تشير معدالت تدفق  أنبوب سحب-عادم بطول 

إلى القيمة الحرارية األقل من درجة حرارة 15 درجة مئوية 
وضغط 1013 مللي بار. الضغوط في الشعلة تتعلق باستخدام 

الغاز على درجة حرارة 15 درجة مئوية.

)G20( ميثان)G30( بوتان)G31( بروبان

 القدرة 
الحرارية

 القدرة 
الحرارية

المياه 
الساخنة 
الصحية

 تدفق غاز 
الشعلة

هات  ضغط فُوَّ
 الشعلة

 تدفق غاز 
الشعلة

هات  ضغط فُوَّ
 الشعلة

 تدفق غاز 
الشعلة

هات  ضغط فُوَّ
 الشعلة

)كيلو كالوري/)كيلو وات(
)مم H2O()ملي بار()كيلو جرام/الساعة()مم H2O()ملي بار()كيلو جرام/الساعة()مم H2O()ملي بار()متر3/ساعة(ساعة(

23.0197802.6513.00132.61.9828.20287.61.9536.40371.2
22.0189202.5512.05122.81.9026.15266.61.8733.40340.6
21.0180602.4511.12113.41.8324.15246.21.8030.52311.2
20.0172002.3510.22104.21.7522.21226.51.7227.75283.0
19.0163402.249.3595.41.6720.33207.31.6525.11256.1
18.015480

التدفئة
+

المياه 
الساخنة 
الصحية

2.148.5186.81.6018.50188.71.5722.60230.4
17.0146202.037.7178.61.5216.75170.81.4920.21206.1
16.0137601.926.9370.71.4415.05153.51.4117.96183.1
15.0129001.826.1963.21.3513.42136.91.3315.84161.6
14.0120401.715.4955.91.2711.87121.01.2513.87141.5
13.0111801.594.8249.11.1910.38105.81.1712.05122.9
12.0103201.484.1842.61.118.9691.41.0910.38105.8
11.094601.373.5936.61.027.6377.81.008.8790.4
10.086001.253.0330.90.936.3765.00.927.5276.7
9.077401.142.5225.70.855.1953.00.836.3564.8
المياه 8.06880

الساخنة 
الصحية

1.022.0420.80.764.1141.90.755.3654.7

7.261920.921.7017.30.693.3033.70.684.7047.9

)G20( ميثان)G30( بوتان)G31( بروبان

 القدرة 
الحرارية

 القدرة 
الحرارية

تدفئة
+

ماء عادية

 تدفق غاز 
الشعلة

هات  ضغط فُوَّ
 الشعلة

 تدفق غاز 
الشعلة

هات  ضغط فُوَّ
 الشعلة

 تدفق غاز 
الشعلة

هات  ضغط فُوَّ
 الشعلة

)كيلو كالوري/)كيلو وات(
)مم H2O()ملي بار()كيلو جرام/الساعة()مم H2O()ملي بار()كيلو جرام/الساعة()مم H2O()ملي بار()متر3/ساعة(ساعة(

23.0197802.6713.00132.62.0028.20287.61.9636.40371.2
22.0189202.5612.20124.41.9126.07265.81.8833.62342.9
21.0180602.4511.42116.51.8324.02245.01.8030.97315.8
20.0172002.3410.65108.61.7522.06225.01.7228.43289.9
19.0163402.239.90101.01.6720.19205.81.6426.00265.2
18.0154802.139.1693.41.5918.38187.51.5623.68241.5
17.0146202.028.4386.01.5116.66169.91.4821.46218.9
16.0137601.917.7278.71.4215.00153.01.4019.35197.3
15.0129001.807.0171.51.3413.42136.81.3217.32176.7
14.0120401.696.3164.31.2611.90121.41.2415.40157.0
13.0111801.585.6257.31.1810.45106.61.1613.56138.3
12.0103201.474.9350.31.109.0692.41.0811.81120.5
11.094601.364.2543.31.017.7478.91.0010.16103.6
10.086001.243.5736.50.936.4866.10.918.5987.6
9.077401.132.9029.60.845.2953.90.837.1272.6
8.06880

ماء عادية
1.012.2322.80.764.1642.40.745.7458.5

7.261920.921.7017.30.693.30 33.70.684.7047.9

Eolo Mythos Dom 18 1E

Eolo Mythos Dom 24 1E
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Параметри згоряння: умови виміру корисної 
продуктивності (температура лінії подачі/ 
температура лінії повернення = 80/60°C), 
базова температура повітря = 15 °С.

G20 G30 G31
Eolo Mythos Dom 10 1E
Діаметр газової форсунки мм 1,30 0,79 0,79
Тиск газу мбар (мм H2О) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масова пропускна здатність димових газів при номінальній потужності кг/год 55 52 54
Масова пропускна здатність димових газів при мінімальній потужності кг/год 57 57 54
CO2 в Q. Ном. / Мін. % 6,63 / 2,06 8,00 / 2,40 7,73 / 2,50

СO до 0% O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 88 / 148 158 / 228 94 / 187

NOX до 0% від O2 в Q. Ном. / Мін. мг/кВт год 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Температура димових газів при номінальній потужності °C 101 108 108
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 97 105 102
Максимально доступна висота напору впускна / випускна з каналом 
концентричним Па 74

Доступна висота напору впускна / випускна з розділеним каналом 
макс. довжина 27 чи 33 метри при всмоктуванні 
(діафрагма Ø 45 при всмоктуванні)

Па 81

Доступна висота напору впускна / випускна з розділеним каналом 
макс. довжина від 33 до 40 метрів при всмоктуванні 
(діафрагма Ø 45 при всмоктуванні і пластина 15 при випуску

Па 110

Eolo Mythos Dom 18 1E
Діаметр газової форсунки мм 1,30 0,79 0,79
Тиск газу мбар (мм H2О) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масова пропускна здатність димових газів при номінальній потужності кг/год 55 52 54
Масова пропускна здатність димових газів при мінімальній потужності кг/год 57 57 54
CO2 в Q. Ном. / Мін. % 6,63 / 2,06 8,01 / 2,40 7,73 / 2,50

СO до 0% O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 88 / 148 158 / 228 94 / 187

NOX до 0% від O2 в Q. Ном. / Мін. мг/кВт год 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Температура димових газів при номінальній потужності °C 119 128 124
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 97 105 102
Максимально доступна висота напору впускна / випускна з каналом 
концентричним Па 74

Доступна висота напору впускна / випускна з розділеним каналом 
макс. довжина 27 чи 33 метри при всмоктуванні 
(діафрагма Ø 45 при всмоктуванні)

Па 81

Доступна висота напору впускна / випускна з розділеним каналом 
макс. довжина від 33 до 40 метрів при всмоктуванні 
(діафрагма Ø 45 при всмоктуванні і пластина 15 при випуску

Па 110

Eolo Mythos Dom 24 1E
Діаметр газової форсунки мм 1,30 0,79 0,79
Тиск газу мбар (мм H2О) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масова пропускна здатність димових газів при номінальній потужності кг/год 55 52 54
Масова пропускна здатність димових газів при мінімальній потужності кг/год 57 57 54
CO2 в Q. Ном. / Мін. % 6,63 / 2,06 8,01 / 2,40 7,73 / 2,50

СO до 0% O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 88 / 148 158 / 228 94 / 187

NOX до 0% від O2 в Q. Ном. / Мін. мг/кВт год 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Температура димових газів при номінальній потужності °C 127 134 / 5 131
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 97 105 102
Максимально доступна висота напору впускна / випускна з каналом 
концентричним Па 74

Доступна висота напору впускна / випускна з розділеним каналом 
макс. довжина 27 чи 33 метри при всмоктуванні 
(діафрагма Ø 45 при всмоктуванні)

Па 81

Доступна висота напору впускна / випускна з розділеним каналом 
макс. довжина від 33 до 40 метрів при всмоктуванні 
(діафрагма Ø 45 при всмоктуванні і пластина 15 при випуску

Па 110

3.17 ПАРАМЕТРИ ГОРІННЯ.
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Параметри згоряння: умови виміру корисної 
продуктивності (температура лінії подачі/ 
температура лінії повернення = 80/60°C), 
базова температура повітря = 15 °С.

G20 G30 G31
Eolo Mythos Dom 10 1E
Діаметр газової форсунки мм 1,30 0,79 0,79
Тиск газу мбар (мм H2О) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масова пропускна здатність димових газів при номінальній потужності кг/год 55 52 54
Масова пропускна здатність димових газів при мінімальній потужності кг/год 57 57 54
CO2 в Q. Ном. / Мін. % 6,63 / 2,06 8,00 / 2,40 7,73 / 2,50

СO до 0% O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 88 / 148 158 / 228 94 / 187

NOX до 0% від O2 в Q. Ном. / Мін. мг/кВт год 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Температура димових газів при номінальній потужності °C 101 108 108
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 97 105 102
Максимально доступна висота напору впускна / випускна з каналом 
концентричним Па 74

Доступна висота напору впускна / випускна з розділеним каналом 
макс. довжина 27 чи 33 метри при всмоктуванні 
(діафрагма Ø 45 при всмоктуванні)

Па 81

Доступна висота напору впускна / випускна з розділеним каналом 
макс. довжина від 33 до 40 метрів при всмоктуванні 
(діафрагма Ø 45 при всмоктуванні і пластина 15 при випуску

Па 110

Eolo Mythos Dom 18 1E
Діаметр газової форсунки мм 1,30 0,79 0,79
Тиск газу мбар (мм H2О) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масова пропускна здатність димових газів при номінальній потужності кг/год 55 52 54
Масова пропускна здатність димових газів при мінімальній потужності кг/год 57 57 54
CO2 в Q. Ном. / Мін. % 6,63 / 2,06 8,01 / 2,40 7,73 / 2,50

СO до 0% O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 88 / 148 158 / 228 94 / 187

NOX до 0% від O2 в Q. Ном. / Мін. мг/кВт год 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Температура димових газів при номінальній потужності °C 119 128 124
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 97 105 102
Максимально доступна висота напору впускна / випускна з каналом 
концентричним Па 74

Доступна висота напору впускна / випускна з розділеним каналом 
макс. довжина 27 чи 33 метри при всмоктуванні 
(діафрагма Ø 45 при всмоктуванні)

Па 81

Доступна висота напору впускна / випускна з розділеним каналом 
макс. довжина від 33 до 40 метрів при всмоктуванні 
(діафрагма Ø 45 при всмоктуванні і пластина 15 при випуску

Па 110

Eolo Mythos Dom 24 1E
Діаметр газової форсунки мм 1,30 0,79 0,79
Тиск газу мбар (мм H2О) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масова пропускна здатність димових газів при номінальній потужності кг/год 55 52 54
Масова пропускна здатність димових газів при мінімальній потужності кг/год 57 57 54
CO2 в Q. Ном. / Мін. % 6,63 / 2,06 8,01 / 2,40 7,73 / 2,50

СO до 0% O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 88 / 148 158 / 228 94 / 187

NOX до 0% від O2 в Q. Ном. / Мін. мг/кВт год 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Температура димових газів при номінальній потужності °C 127 134 / 5 131
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 97 105 102
Максимально доступна висота напору впускна / випускна з каналом 
концентричним Па 74

Доступна висота напору впускна / випускна з розділеним каналом 
макс. довжина 27 чи 33 метри при всмоктуванні 
(діафрагма Ø 45 при всмоктуванні)

Па 81

Доступна висота напору впускна / випускна з розділеним каналом 
макс. довжина від 33 до 40 метрів при всмоктуванні 
(діафрагма Ø 45 при всмоктуванні і пластина 15 при випуску

Па 110

3.17 ПАРАМЕТРИ ГОРІННЯ.
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3.17 PARAMETRI SAGOREVANJA.

G20 G30 G31
Eolo Mythos Dom 10 1E
Prečnik mlaznice za gas mm 1,30 0,79 0,79

pritisak napajanja mbar  
(mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)

Maseni protok dimnih gasova na nominalnoj snazi kg/h 55 52 54
Maseni protok dimnih gasova na minimalnoj snazi kg/h 57 57 54
CO2 na Q. Nom./Min. % 6,63 / 2,06 8,00 / 2,40 7,73 / 2,50
CO na 0% O2 na Q. Nom./Min. ppm 88 / 148 158 / 228 94 / 187
NOX na 0% O2 na Q. Nom./Min. mg/kWh 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Temperatura dima na nominalnoj snazi °C 101 108 108
Temperatura dima na minimalnoj snazi °C 97 105 102
Maksimalna raspoloživa prevalencija usisa / odvoda sa koncentričnim  
dimovodom Pa 74

Maksimalna raspoloživa prevalencija usisa / odvoda sa dvostrukim dimovodom 
maks. dužina na odvodu 27 metara ili 33 metra na usisu  
(dijafragma Ø 45 na usisu)

Pa 81

Maksimalna raspoloživa prevalencija usisa / odvoda sa dvostrukim dimovodom 
maks. dužina od 33 do 40 metra na usisu  
(dijafragma Ø 45 na usisu i sečivo 15 na odvodu)

Pa 110

Eolo Mythos Dom 18 1E
Prečnik mlaznice za gas mm 1,30 0,79 0,79

pritisak napajanja mbar  
(mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)

Maseni protok dimnih gasova na nominalnoj snazi kg/h 55 52 54
Maseni protok dimnih gasova na minimalnoj snazi kg/h 57 57 54
CO2 na Q. Nom./Min. % 6,63 / 2,06 8,01 / 2,40 7,73 / 2,50
CO na 0% O2 na Q. Nom./Min. ppm 88 / 148 158 / 228 94 / 187
NOX na 0% O2 na Q. Nom./Min. mg/kWh 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Temperatura dima na nominalnoj snazi °C 119 128 124
Temperatura dima na minimalnoj snazi °C 97 105 102
Maksimalna raspoloživa prevalencija usisa / odvoda sa koncentričnim  
dimovodom Pa 74

Maksimalna raspoloživa prevalencija usisa / odvoda sa dvostrukim dimovodom 
maks. dužina na odvodu 27 metara ili 33 metra na usisu  
(dijafragma Ø 45 na usisu)

Pa 81

Maksimalna raspoloživa prevalencija usisa / odvoda sa dvostrukim dimovodom 
maks. dužina od 33 do 40 metra na usisu  
(dijafragma Ø 45 na usisu i sečivo 15 na odvodu)

Pa 110

Eolo Mythos Dom 24 1E
Prečnik mlaznice za gas mm 1,30 0,79 0,79

pritisak napajanja mbar  
(mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)

Maseni protok dimnih gasova na nominalnoj snazi kg/h 55 52 54
Maseni protok dimnih gasova na minimalnoj snazi kg/h 57 57 54
CO2 na Q. Nom./Min. % 6,63 / 2,06 8,01 / 2,40 7,73 / 2,50
CO na 0% O2 na Q. Nom./Min. ppm 88 / 148 158 / 228 94 / 187
NOX na 0% O2 na Q. Nom./Min. mg/kWh 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Temperatura dima na nominalnoj snazi °C 127 134 131
Temperatura dima na minimalnoj snazi °C 97 105 102
Maksimalna raspoloživa prevalencija usisa / odvoda sa koncentričnim  
dimovodom Pa 74

Maksimalna raspoloživa prevalencija usisa / odvoda sa dvostrukim dimovodom 
maks. dužina na odvodu 27 metara ili 33 metra na usisu  
(dijafragma Ø 45 na usisu)

Pa 81

Maksimalna raspoloživa prevalencija usisa / odvoda sa dvostrukim dimovodom 
maks. dužina od 33 do 40 metra na usisu  
(dijafragma Ø 45 na usisu i sečivo 15 na odvodu)

Pa 110

Parametri sagorevanja: uslovi merenja korisnih 
performansi (polazna / povratna temperatura = 
80 / 60 °C), referentna temperatura ambijenta 
= 15 °C.

Параметры горения: условия измерения кпд 
(температура подачи / температура возврата 
= 80/60ºС) при температуре окружающей 
среды =15ºС.

G20 G30 G31
Eolo Mythos Dom 10 1E
Диаметр газового сопла мм 1.30 0.79 0.79
Давление газа на входе в котел мбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности кг/ч 55 52 54
Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности кг/ч 57 57 54
CO2 при Q. Ном./Мин. % 6.63 / 2.06 8.00 / 2.40 7.73 / 2.50

CO при 0% O2 при Q. Ном./Мин. Частей на 
миллион 88 / 148 158 / 228 94 / 187

NOX при 0% O2 при Q. Ном./Мин. мг/кВтч 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 101 108 108
Температура дымовых газов при минимальной мощности °C 97 105 102
Максимальный доступный напор на всасывании / выпуске с 
концентрическим дымовым каналом Па 74

Доступный напор на всасывании / выпуске со сдвоенным дымовым 
каналом, макс. длина на выпуске 27 метров или 33 метра на 
всасывании (диафрагма Ø 45 на всасывании)

Па 81

Доступный напор на всасывании / выпуске со сдвоенным дымовым 
каналом, макс. длина от 33 до 40 метров на всасывании 
(диафрагма Ø 45 на всасывании и лезвие 15 на выпуске)

Па 110

Eolo Mythos Dom 18 1E
Диаметр газового сопла мм 1.30 0.79 0.79
Давление газа на входе в котел мбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности кг/ч 55 52 54
Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности кг/ч 57 57 54
CO2 при Q. Ном./Мин. % 6.63 / 2.06 8.01 / 2.40 7.73 / 2.50

CO при 0% O2 при Q. Ном./Мин. Частей на 
миллион 88 / 148 158 / 228 94 / 187

NOX при 0% O2 при Q. Ном./Мин. мг/кВтч 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 119 128 124
Температура дымовых газов при минимальной мощности °C 97 105 102
Максимальный доступный напор на всасывании / выпуске с 
концентрическим дымовым каналом Па 74

Доступный напор на всасывании / выпуске со сдвоенным дымовым 
каналом, макс. длина на выпуске 27 метров или 33 метра на 
всасывании (диафрагма Ø 45 на всасывании)

Па 81

Доступный напор на всасывании / выпуске со сдвоенным дымовым 
каналом, макс. длина от 33 до 40 метров на всасывании 
(диафрагма Ø 45 на всасывании и лезвие 15 на выпуске)

Па 110

Eolo Mythos Dom 24 1E
Диаметр газового сопла мм 1.30 0.79 0.79
Давление газа на входе в котел мбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности кг/ч 55 52 54
Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности кг/ч 57 57 54
CO2 при Q. Ном./Мин. % 6.63 / 2.06 8.01 / 2.40 7.73 / 2.50

CO при 0% O2 при Q. Ном./Мин. Частей на 
миллион 88 / 148 158 / 228 94 / 187

NOX при 0% O2 при Q. Ном./Мин. мг/кВтч 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 127 134 131
Температура дымовых газов при минимальной мощности °C 97 105 102
Максимальный доступный напор на всасывании / выпуске с 
концентрическим дымовым каналом Па 74

Доступный напор на всасывании / выпуске со сдвоенным дымовым 
каналом, макс. длина на выпуске 27 метров или 33 метра на 
всасывании (диафрагма Ø 45 на всасывании)

Па 81

Доступный напор на всасывании / выпуске со сдвоенным дымовым 
каналом, макс. длина от 33 до 40 метров на всасывании 
(диафрагма Ø 45 на всасывании и лезвие 15 на выпуске)

Па 110

3.17 ПАРАМЕТРЫ ГОРЕНИЯ.

Параметры горения: условия измерения кпд 
(температура подачи / температура возврата 
= 80/60ºС) при температуре окружающей 
среды =15ºС.

G20 G30 G31
Eolo Mythos Dom 10 1E
Диаметр газового сопла мм 1.30 0.79 0.79
Давление газа на входе в котел мбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности кг/ч 55 52 54
Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности кг/ч 57 57 54
CO2 при Q. Ном./Мин. % 6.63 / 2.06 8.00 / 2.40 7.73 / 2.50

CO при 0% O2 при Q. Ном./Мин. Частей на 
миллион 88 / 148 158 / 228 94 / 187

NOX при 0% O2 при Q. Ном./Мин. мг/кВтч 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 101 108 108
Температура дымовых газов при минимальной мощности °C 97 105 102
Максимальный доступный напор на всасывании / выпуске с 
концентрическим дымовым каналом Па 74

Доступный напор на всасывании / выпуске со сдвоенным дымовым 
каналом, макс. длина на выпуске 27 метров или 33 метра на 
всасывании (диафрагма Ø 45 на всасывании)

Па 81

Доступный напор на всасывании / выпуске со сдвоенным дымовым 
каналом, макс. длина от 33 до 40 метров на всасывании 
(диафрагма Ø 45 на всасывании и лезвие 15 на выпуске)

Па 110

Eolo Mythos Dom 18 1E
Диаметр газового сопла мм 1.30 0.79 0.79
Давление газа на входе в котел мбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности кг/ч 55 52 54
Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности кг/ч 57 57 54
CO2 при Q. Ном./Мин. % 6.63 / 2.06 8.01 / 2.40 7.73 / 2.50

CO при 0% O2 при Q. Ном./Мин. Частей на 
миллион 88 / 148 158 / 228 94 / 187

NOX при 0% O2 при Q. Ном./Мин. мг/кВтч 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 119 128 124
Температура дымовых газов при минимальной мощности °C 97 105 102
Максимальный доступный напор на всасывании / выпуске с 
концентрическим дымовым каналом Па 74

Доступный напор на всасывании / выпуске со сдвоенным дымовым 
каналом, макс. длина на выпуске 27 метров или 33 метра на 
всасывании (диафрагма Ø 45 на всасывании)

Па 81

Доступный напор на всасывании / выпуске со сдвоенным дымовым 
каналом, макс. длина от 33 до 40 метров на всасывании 
(диафрагма Ø 45 на всасывании и лезвие 15 на выпуске)

Па 110

Eolo Mythos Dom 24 1E
Диаметр газового сопла мм 1.30 0.79 0.79
Давление газа на входе в котел мбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности кг/ч 55 52 54
Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности кг/ч 57 57 54
CO2 при Q. Ном./Мин. % 6.63 / 2.06 8.01 / 2.40 7.73 / 2.50

CO при 0% O2 при Q. Ном./Мин. Частей на 
миллион 88 / 148 158 / 228 94 / 187

NOX при 0% O2 при Q. Ном./Мин. мг/кВтч 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 127 134 131
Температура дымовых газов при минимальной мощности °C 97 105 102
Максимальный доступный напор на всасывании / выпуске с 
концентрическим дымовым каналом Па 74

Доступный напор на всасывании / выпуске со сдвоенным дымовым 
каналом, макс. длина на выпуске 27 метров или 33 метра на 
всасывании (диафрагма Ø 45 на всасывании)

Па 81

Доступный напор на всасывании / выпуске со сдвоенным дымовым 
каналом, макс. длина от 33 до 40 метров на всасывании 
(диафрагма Ø 45 на всасывании и лезвие 15 на выпуске)

Па 110

3.17 ПАРАМЕТРЫ ГОРЕНИЯ.

Параметры горения: условия измерения кпд 
(температура подачи / температура возврата 
= 80/60ºС) при температуре окружающей 
среды =15ºС.

G20 G30 G31
Eolo Mythos Dom 10 1E
Диаметр газового сопла мм 1.30 0.79 0.79
Давление газа на входе в котел мбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности кг/ч 55 52 54
Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности кг/ч 57 57 54
CO2 при Q. Ном./Мин. % 6.63 / 2.06 8.00 / 2.40 7.73 / 2.50

CO при 0% O2 при Q. Ном./Мин. Частей на 
миллион 88 / 148 158 / 228 94 / 187

NOX при 0% O2 при Q. Ном./Мин. мг/кВтч 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 101 108 108
Температура дымовых газов при минимальной мощности °C 97 105 102
Максимальный доступный напор на всасывании / выпуске с 
концентрическим дымовым каналом Па 74

Доступный напор на всасывании / выпуске со сдвоенным дымовым 
каналом, макс. длина на выпуске 27 метров или 33 метра на 
всасывании (диафрагма Ø 45 на всасывании)

Па 81

Доступный напор на всасывании / выпуске со сдвоенным дымовым 
каналом, макс. длина от 33 до 40 метров на всасывании 
(диафрагма Ø 45 на всасывании и лезвие 15 на выпуске)

Па 110

Eolo Mythos Dom 18 1E
Диаметр газового сопла мм 1.30 0.79 0.79
Давление газа на входе в котел мбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности кг/ч 55 52 54
Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности кг/ч 57 57 54
CO2 при Q. Ном./Мин. % 6.63 / 2.06 8.01 / 2.40 7.73 / 2.50

CO при 0% O2 при Q. Ном./Мин. Частей на 
миллион 88 / 148 158 / 228 94 / 187

NOX при 0% O2 при Q. Ном./Мин. мг/кВтч 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 119 128 124
Температура дымовых газов при минимальной мощности °C 97 105 102
Максимальный доступный напор на всасывании / выпуске с 
концентрическим дымовым каналом Па 74

Доступный напор на всасывании / выпуске со сдвоенным дымовым 
каналом, макс. длина на выпуске 27 метров или 33 метра на 
всасывании (диафрагма Ø 45 на всасывании)

Па 81

Доступный напор на всасывании / выпуске со сдвоенным дымовым 
каналом, макс. длина от 33 до 40 метров на всасывании 
(диафрагма Ø 45 на всасывании и лезвие 15 на выпуске)

Па 110

Eolo Mythos Dom 24 1E
Диаметр газового сопла мм 1.30 0.79 0.79
Давление газа на входе в котел мбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности кг/ч 55 52 54
Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности кг/ч 57 57 54
CO2 при Q. Ном./Мин. % 6.63 / 2.06 8.01 / 2.40 7.73 / 2.50

CO при 0% O2 при Q. Ном./Мин. Частей на 
миллион 88 / 148 158 / 228 94 / 187

NOX при 0% O2 при Q. Ном./Мин. мг/кВтч 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 127 134 131
Температура дымовых газов при минимальной мощности °C 97 105 102
Максимальный доступный напор на всасывании / выпуске с 
концентрическим дымовым каналом Па 74

Доступный напор на всасывании / выпуске со сдвоенным дымовым 
каналом, макс. длина на выпуске 27 метров или 33 метра на 
всасывании (диафрагма Ø 45 на всасывании)

81

Доступный напор на всасывании / выпуске со сдвоенным дымовым 
каналом, макс. длина от 33 до 40 метров на всасывании 
(диафрагма Ø 45 на всасывании и лезвие 15 на выпуске)

Па 110

3.17 ПАРАМЕТРЫ ГОРЕНИЯ.
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Parametrii de combustie: condiții de măsurare a 
randamentului util (temperatura de tur/tempera-
tura de retur = 80 / 60 °C), referință temperatura 
mediului = 15 °C.

G20 G30 G31
Eolo Mythos Dom 10 1E
Diametrul duzei de gaz mm 1,30 0,79 0,79
Presiune de alimentare mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Debitul masic al gazelor de ardere la puterea nominală kg/h 55 52 54
Debitul masic al gazelor de ardere la puterea minimă kg/h 57 57 54
CO2 a Q. Nom./Min. % 6,63 / 2,06 8,00 / 2,40 7,73 / 2,50
CO a 0% di O2 a Q. Nom./Min. ppm 88 / 148 158 / 228 94 / 187
NOX a 0% di O2 a Q. Nom./Min. mg/kWh 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Temperatura gazelor de ardere la puterea nominală °C 101 108 108
Temperatura gazelor de ardere la puterea minimă °C 97 105 102
Sarcină hidraulică maximă disponibilă admisie / evacuare prin conducte 
concentrice Pa 74

Sarcină hidraulică disponibilă admisie / evacuare prin conducte separate 
lungime max. în evacuare 27 metri sau 33 metri în admisie 
(diafragmă Ø 45 în admisie)

Pa 81

Sarcină hidraulică disponibilă admisie / evacuare prin conducte separate 
lungime max. între 33 și 40 metri în admisie 
(diafragmă Ø 45 în admisie și lamă 15 în evacuare)

Pa 110

Eolo Mythos Dom 18 1E
Diametrul duzei de gaz mm 1,30 0,79 0,79
Presiune de alimentare mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Debitul masic al gazelor de ardere la puterea nominală kg/h 55 52 54
Debitul masic al gazelor de ardere la puterea minimă kg/h 57 57 54
CO2 a Q. Nom./Min. % 6,63 / 2,06 8,01 / 2,40 7,73 / 2,50
CO a 0% di O2 a Q. Nom./Min. ppm 88 / 148 158 / 228 94 / 187
NOX a 0% di O2 a Q. Nom./Min. mg/kWh 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Temperatura gazelor de ardere la puterea nominală °C 119 128 124
Temperatura gazelor de ardere la puterea minimă °C 97 105 102
Sarcină hidraulică maximă disponibilă admisie / evacuare prin conducte 
concentrice Pa 74

Sarcină hidraulică disponibilă admisie / evacuare prin conducte separate 
lungime max. în evacuare 27 metri sau 33 metri în admisie 
(diafragmă Ø 45 în admisie)

Pa 81

Sarcină hidraulică disponibilă admisie / evacuare prin conducte separate 
lungime max. între 33 și 40 metri în admisie 
(diafragmă Ø 45 în admisie și lamă 15 în evacuare)

Pa 110

Eolo Mythos Dom 24 1E
Diametrul duzei de gaz mm 1,30 0,79 0,79
Presiune de alimentare mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Debitul masic al gazelor de ardere la puterea nominală kg/h 55 52 54
Debitul masic al gazelor de ardere la puterea minimă kg/h 57 57 54
CO2 a Q. Nom./Min. % 6,63 / 2,06 8,01 / 2,40 7,73 / 2,50
CO a 0% di O2 a Q. Nom./Min. ppm 88 / 148 158 / 228 94 / 187
NOX a 0% di O2 a Q. Nom./Min. mg/kWh 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Temperatura gazelor de ardere la puterea nominală °C 127 134 131
Temperatura gazelor de ardere la puterea minimă °C 97 105 102
Sarcină hidraulică maximă disponibilă admisie / evacuare prin conducte 
concentrice Pa 74

Sarcină hidraulică disponibilă admisie / evacuare prin conducte separate 
lungime max. în evacuare 27 metri sau 33 metri în admisie 
(diafragmă Ø 45 în admisie)

Pa 81

Sarcină hidraulică disponibilă admisie / evacuare prin conducte separate 
lungime max. între 33 și 40 metri în admisie 
(diafragmă Ø 45 în admisie și lamă 15 în evacuare)

Pa 110

3.17 PARAMETRII COMBUSTIEI.
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3.17 PARAMÈTRES DE LA COMBUSTION.

G20 G30 G31
Eolo Mythos Dom 10 1E
Diamètre du gicleur gaz mm 1,30 0,79 0,79
pression d'alimentation mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Débit en masse des fumées à puissance nominale kg/h 55 52 54
Débit en masse des fumées à puissance minimum kg/h 57 57 54
CO2 à Q. Nom./Min. % 6,63 / 2,06 8,00 / 2,40 7,73 / 2,50
CO à 0 % de O2 à Q. Nom./Min. ppm 88 / 148 158 / 228 94 / 187
NOX à 0 % de O2 à Q. Nom./Min. mg/kWh 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Température des fumées à puissance nominale °C 101 108 108
Température des fumées à puissance minimum °C 97 105 102
Hauteur manométrique disponible aspiration / évacuation avec conduit  
concentrique Pa 74

Hauteur manométrique disponible aspiration / évacuation avec conduit dédoublé 
longueur max en évacuation 27 mètres ou 33 mètres en aspiration  
(diaphragme Ø 45 en aspiration)

Pa 81

Hauteur manométrique disponible aspiration / évacuation avec conduit dédoublé 
longueur max de 33 à 40 mètres en aspiration  
(diaphragme Ø 45 en aspiration 15 en évacuation)

Pa 110

Eolo Mythos Dom 18 1E
Diamètre du gicleur gaz mm 1,30 0,79 0,79
pression d'alimentation mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Débit en masse des fumées à puissance nominale kg/h 55 52 54
Débit en masse des fumées à puissance minimum kg/h 57 57 54
CO2 à Q. Nom./Min. % 6,63 / 2,06 8,01 / 2,40 7,73 / 2,50
CO à 0 % de O2 à Q. Nom./Min. ppm 88 / 148 158 / 228 94 / 187
NOX à 0 % de O2 à Q. Nom./Min. mg/kWh 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Température des fumées à puissance nominale °C 119 128 124
Température des fumées à puissance minimum °C 97 105 102
Hauteur manométrique disponible aspiration / évacuation avec conduit  
concentrique Pa 74

Hauteur manométrique disponible aspiration / évacuation avec conduit dédoublé 
longueur max en évacuation 27 mètres ou 33 mètres en aspiration  
(diaphragme Ø 45 en aspiration)

Pa 81

Hauteur manométrique disponible aspiration / évacuation avec conduit dédoublé 
longueur max de 33 à 40 mètres en aspiration  
(diaphragme Ø 45 en aspiration 15 en évacuation)

Pa 110

Eolo Mythos Dom 24 1E
Diamètre du gicleur gaz mm 1,30 0,79 0,79
pression d'alimentation mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Débit en masse des fumées à puissance nominale kg/h 55 52 54
Débit en masse des fumées à puissance minimum kg/h 57 57 54
CO2 à Q. Nom./Min. % 6,63 / 2,06 8,01 / 2,40 7,73 / 2,50
CO à 0 % de O2 à Q. Nom./Min. ppm 88 / 148 158 / 228 94 / 187
NOX à 0 % de O2 à Q. Nom./Min. mg/kWh 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Température des fumées à puissance nominale °C 127 134 131
Température des fumées à puissance minimum °C 97 105 102
Hauteur manométrique disponible aspiration / évacuation avec conduit  
concentrique Pa 74

Hauteur manométrique disponible aspiration / évacuation avec conduit dédoublé 
longueur max en évacuation 27 mètres ou 33 mètres en aspiration  
(diaphragme Ø 45 en aspiration)

Pa 81

Hauteur manométrique disponible aspiration / évacuation avec conduit dédoublé 
longueur max de 33 à 40 mètres en aspiration  
(diaphragme Ø 45 en aspiration 15 en évacuation)

Pa 110

Paramètres de la combustion : conditions de 
mesure du rendement utile (température de re-
foulement / température de retour = 80 / 60 °C), 
référence de la température ambiante = 15 °C.
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Combustion parameters: measuring conditions 
of useful efficiency (flow temperature/return 
temperature= 80 / 60 °C), ambient temperature 
reference = 15°C.

G20 G30 G31
Eolo Mythos Dom 10 1E
Gas nozzle diameter mm 1.30 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 52 54
Flue flow rate at min heat output kg/h 57 57 54
CO2 at Nom./Min. Q. % 6.63 / 2.06 8.00 / 2.40 7.73 / 2.50
CO with 0% O2 at Nom./Min. Q. ppm 88 / 148 158 / 228 94 / 187
NOX with 0% O2 at Nom./Min. Q. mg/kWh 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Flue temperature at nominal output °C 101 108 108
Flue temperature at minimum output °C 97 105 102
Maximum intake / exhaust available head with concentric flue Pa 74
Intake / exhaust available head with divided flue 
max. exhaust length 27 metres or intake length 33 metres 
(intake diaphragm Ø 45)

Pa 81

Intake / exhaust available head with divided flue 
max. intake length from 33 to 40 metres 
(intake diaphragm Ø 45 and exhaust blade 15)

Pa 110

Eolo Mythos Dom 18 1E
Gas nozzle diameter mm 1.30 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 52 54
Flue flow rate at min heat output kg/h 57 57 54
CO2 at Nom./Min. Q. % 6.63 / 2.06 8.01 / 2.40 7.73 / 2.50
CO with 0% O2 at Nom./Min. Q. ppm 88 / 148 158 / 228 94 / 187
NOX with 0% O2 at Nom./Min. Q. mg/kWh 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Flue temperature at nominal output °C 119 128 124
Flue temperature at minimum output °C 97 105 102
Maximum intake / exhaust available head with concentric flue Pa 74
Intake / exhaust available head with divided flue 
max. exhaust length 27 metres or intake length 33 metres 
(intake diaphragm Ø 45)

Pa 81

Intake / exhaust available head with divided flue 
max. intake length from 33 to 40 metres 
(intake diaphragm Ø 45 and exhaust blade 15)

Pa 110

Eolo Mythos Dom 24 1E
Gas nozzle diameter mm 1.30 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 52 54
Flue flow rate at min heat output kg/h 57 57 54
CO2 at Nom./Min. Q. % 6.63 / 2.06 8.01 / 2.40 7.73 / 2.50
CO with 0% O2 at Nom./Min. Q. ppm 88 / 148 158 / 228 94 / 187
NOX with 0% O2 at Nom./Min. Q. mg/kWh 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Flue temperature at nominal output °C 127 134 131
Flue temperature at minimum output °C 97 105 102
Maximum intake / exhaust available head with concentric flue Pa 74
Intake / exhaust available head with divided flue 
max. exhaust length 27 metres or intake length 33 metres 
(intake diaphragm Ø 45)

Pa 81

Intake / exhaust available head with divided flue 
max. intake length from 33 to 40 metres 
(intake diaphragm Ø 45 and exhaust blade 15)

Pa 110

3.17 COMBUSTION PARAMETERS.
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الجداول  في  الموضحة  الضغط  قيم  تمثل  هامة:  مالحظة 
اختالفات الضغط بين مخرج صمام الغاز وغرفة االحتراق. 
ومن ثم يجب تنفيذ الضوابط بواسطة مانومتر تفاضلي )عمود 
على شكل حرف "U" أو مانومتر رقمي( مع إدراج المسبار 

في صمام تجربة خروج ضغط الغاز الذي يمكن ضبط نسقه 
االحتراق  غرفة  في  اإليجابي  الضغط  اختبار  أنبوب  وعلى 
المغلقة. تم الحصول على بيانات الطاقة في الجدول باستخدام 
الغاز  0.5 م. تشير معدالت تدفق  أنبوب سحب-عادم بطول 

إلى القيمة الحرارية األقل من درجة حرارة 15 درجة مئوية 
وضغط 1013 مللي بار. الضغوط في الشعلة تتعلق باستخدام 

الغاز على درجة حرارة 15 درجة مئوية.

)G20( ميثان)G30( بوتان)G31( بروبان

 القدرة 
الحرارية

 القدرة 
الحرارية

المياه 
الساخنة 
الصحية

 تدفق غاز 
الشعلة

هات  ضغط فُوَّ
 الشعلة

 تدفق غاز 
الشعلة

هات  ضغط فُوَّ
 الشعلة

 تدفق غاز 
الشعلة

هات  ضغط فُوَّ
 الشعلة

)كيلو كالوري/)كيلو وات(
)مم H2O()ملي بار()كيلو جرام/الساعة()مم H2O()ملي بار()كيلو جرام/الساعة()مم H2O()ملي بار()متر3/ساعة(ساعة(

23.0197802.6513.00132.61.9828.20287.61.9536.40371.2
22.0189202.5512.05122.81.9026.15266.61.8733.40340.6
21.0180602.4511.12113.41.8324.15246.21.8030.52311.2
20.0172002.3510.22104.21.7522.21226.51.7227.75283.0
19.0163402.249.3595.41.6720.33207.31.6525.11256.1
18.015480

التدفئة
+

المياه 
الساخنة 
الصحية

2.148.5186.81.6018.50188.71.5722.60230.4
17.0146202.037.7178.61.5216.75170.81.4920.21206.1
16.0137601.926.9370.71.4415.05153.51.4117.96183.1
15.0129001.826.1963.21.3513.42136.91.3315.84161.6
14.0120401.715.4955.91.2711.87121.01.2513.87141.5
13.0111801.594.8249.11.1910.38105.81.1712.05122.9
12.0103201.484.1842.61.118.9691.41.0910.38105.8
11.094601.373.5936.61.027.6377.81.008.8790.4
10.086001.253.0330.90.936.3765.00.927.5276.7
9.077401.142.5225.70.855.1953.00.836.3564.8
المياه 8.06880

الساخنة 
الصحية

1.022.0420.80.764.1141.90.755.3654.7

7.261920.921.7017.30.693.3033.70.684.7047.9

)G20( ميثان)G30( بوتان)G31( بروبان

 القدرة 
الحرارية

 القدرة 
الحرارية

تدفئة
+

ماء عادية

 تدفق غاز 
الشعلة

هات  ضغط فُوَّ
 الشعلة

 تدفق غاز 
الشعلة

هات  ضغط فُوَّ
 الشعلة

 تدفق غاز 
الشعلة

هات  ضغط فُوَّ
 الشعلة

)كيلو كالوري/)كيلو وات(
)مم H2O()ملي بار()كيلو جرام/الساعة()مم H2O()ملي بار()كيلو جرام/الساعة()مم H2O()ملي بار()متر3/ساعة(ساعة(

23.0197802.6713.00132.62.0028.20287.61.9636.40371.2
22.0189202.5612.20124.41.9126.07265.81.8833.62342.9
21.0180602.4511.42116.51.8324.02245.01.8030.97315.8
20.0172002.3410.65108.61.7522.06225.01.7228.43289.9
19.0163402.239.90101.01.6720.19205.81.6426.00265.2
18.0154802.139.1693.41.5918.38187.51.5623.68241.5
17.0146202.028.4386.01.5116.66169.91.4821.46218.9
16.0137601.917.7278.71.4215.00153.01.4019.35197.3
15.0129001.807.0171.51.3413.42136.81.3217.32176.7
14.0120401.696.3164.31.2611.90121.41.2415.40157.0
13.0111801.585.6257.31.1810.45106.61.1613.56138.3
12.0103201.474.9350.31.109.0692.41.0811.81120.5
11.094601.364.2543.31.017.7478.91.0010.16103.6
10.086001.243.5736.50.936.4866.10.918.5987.6
9.077401.132.9029.60.845.2953.90.837.1272.6
8.06880

ماء عادية
1.012.2322.80.764.1642.40.745.7458.5

7.261920.921.7017.30.693.30 33.70.684.7047.9

Eolo Mythos Dom 18 1E

Eolo Mythos Dom 24 1E
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17.3  معامل االحتراق.

G20G30G31
Eolo Mythos Dom 10 1E

1.300.790.79ملمقطر محقن الغاز
37 )377(29 )296(20 )204(مللي بار )ملم H2O(ضغط التغذية بالتيار

555254كيلو جرام/الساعةكمية األدخنة الناتجة في القدرة االسمية
575754كيلو جرام/الساعةكمية األدخنة الناتجة في القدرة االسمية الدنيا

CO2%2.06 / 6.632.40 / 8.002.50 / 7.73 بقوة التشغيل االسمية/الدنيا
94 / 158187 / 88228 / 148جزء في المليونCO a 0% di O2 a Q. االسمية/الدنيا

مليجرام/كيلو واط NOX  0% من O2 a  عند قوة التشغيل االسمية/الدنيا
128 / 13839 / 8937 / 51ساعة

101108108درجة مئويةدرجة حرارة األدخنة بالقوة االسمية
97105102درجة مئويةحرارة أدخنة المداخن بالطاقة الدنيا

 الحد األقصى المتوفر للشفط/ التفريغ مع مدخنة 
74باسكالمتحدة المركز

انتشار متاح للشفط/ التفريغ  مع مدخنة منقسمة 
 الحد األقصى للطول في التفريغ 27 مترا أو 33 مترا في الشفط

 )الغشاء الفاصل قطر 45 في الشفط(
81باسكال

انتشار متاح للشفط/ التفريغ  مع مدخنة منقسمة 
 الحد األقصى للطول من 33 مترا إلى 40 مترا في الشفط

 )الغشاء الفاصل قطر 45 في الشفط وشفرة  15 في التفريع(
110باسكال

Eolo Mythos Dom 18 1E
1.300.790.79ملمقطر محقن الغاز

37 )377(29 )296(20 )204(مللي بار )ملم H2O(ضغط التغذية بالتيار
555254كيلو جرام/الساعةكمية األدخنة الناتجة في القدرة االسمية

575754كيلو جرام/الساعةكمية األدخنة الناتجة في القدرة االسمية الدنيا
CO2%2.06 / 6.632.40 / 8.012.50 / 7.73 بقوة التشغيل االسمية/الدنيا

94 / 158187 / 88228 / 148جزء في المليونCO a 0% di O2 a Q. االسمية/الدنيا

مليجرام/كيلو واط NOX  0% من O2 a  عند قوة التشغيل االسمية/الدنيا
128 / 13839 / 8937 / 51ساعة

119128124درجة مئويةدرجة حرارة األدخنة بالقوة االسمية
97105102درجة مئويةحرارة أدخنة المداخن بالطاقة الدنيا

 الحد األقصى المتوفر للشفط/ التفريغ مع مدخنة 
74باسكالمتحدة المركز

انتشار متاح للشفط/ التفريغ  مع مدخنة منقسمة 
 الحد األقصى للطول في التفريغ 27 مترا أو 33 مترا في الشفط

 )الغشاء الفاصل قطر 45 في الشفط(
81باسكال

انتشار متاح للشفط/ التفريغ  مع مدخنة منقسمة 
 الحد األقصى للطول من 33 مترا إلى 40 مترا في الشفط

 )الغشاء الفاصل قطر 45 في الشفط وشفرة  15 في التفريع(
110باسكال

Eolo Mythos Dom 24 1E
1.300.790.79ملمقطر محقن الغاز

37 )377(29 )296(20 )204(مللي بار )ملم H2O(ضغط التغذية بالتيار
555254كيلو جرام/الساعةكمية األدخنة الناتجة في القدرة االسمية

575754كيلو جرام/الساعةكمية األدخنة الناتجة في القدرة االسمية الدنيا
CO2%2.06 / 6.632.40 / 8.012.50 / 7.73 بقوة التشغيل االسمية/الدنيا

94 / 158187 / 88228 / 148جزء في المليونCO a 0% di O2 a Q. االسمية/الدنيا

مليجرام/كيلو واط NOX  0% من O2 a  عند قوة التشغيل االسمية/الدنيا
128 / 13839 / 8937 / 51ساعة

127134131درجة مئويةدرجة حرارة األدخنة بالقوة االسمية
97105102درجة مئويةحرارة أدخنة المداخن بالطاقة الدنيا

 الحد األقصى المتوفر للشفط/ التفريغ مع مدخنة 
74باسكالمتحدة المركز

انتشار متاح للشفط/ التفريغ  مع مدخنة منقسمة 
 الحد األقصى للطول في التفريغ 27 مترا أو 33 مترا في الشفط

 )الغشاء الفاصل قطر 45 في الشفط(
81باسكال

انتشار متاح للشفط/ التفريغ  مع مدخنة منقسمة 
 الحد األقصى للطول من 33 مترا إلى 40 مترا في الشفط

 )الغشاء الفاصل قطر 45 في الشفط وشفرة  15 في التفريع(
110باسكال

معايير االحتراق: ظروف وشروط قياس المردود المفيد )درجة 
حرارة الدفع أو التدفق \ درجة حرارة العودة = 80 \ 60 درجة 

مئوية(، درجة حرارة البيئة المرجعية = 15 درجة مئوية.
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Номінальна теплова потужність для виробництва гарячої води кВт (ккал/год) 25,3 (21736) 25,3 (21736) 25,3 (21734)
Номінальна теплова потужність для опалення кВт (ккал/год) 11,7 (10041) 20,2 (17368) 25,3 (21734)
Мінімальна споживана продуктивність системи ГВП кВт (ккал/год) 8,7 (7478) 8,7 (7482) 8,7 (7481)
Мінімальна теплова продуктивність системи опалення кВт (ккал/год) 10,6 (9106) 10,6 (9106) 10,6 (9106)
Номінальна теплова потужність системи ГВП (корисна) кВт (ккал/год) 23,0 (19780) 23,0 (19780) 23,0 (19780)
Номінальна теплова потужність системи опалення (корисна) кВт (ккал/год) 10,0 (8600) 18,0 (15480) 23,0 (19780)
Мінімальна споживана продуктивність системи ГВП (корисна) кВт (ккал/год) 7,2 (6192) 7,2 (6192) 7,2 (6192)
Мінімальна теплова потужність системи опалення (корисна) кВт (ккал/год) 9,0 (7740) 9,0 (7740) 9,0 (7740)
ККД при номінальній потужності % 85,7 89,1 91,0
ККД при 30% від номінальної потужності % 85,1 86,8 87,3
Втрати тепла через корпус при увімкн. або вимкн. пальнику % 1,6 / 0,42 1,6 / 0,42 1,6 / 0,42
Втрати тепла через димар при увімкн. або вимкн. пальнику % 7,4 / 0,06 7,4 / 0,06 7,4 / 0,06
Максимальний робочий тиск контуру опалення бар 3,0 3,0 3,0
Максимальна робоча температура контуру опалення °C 90 90 90
Регульована температура опалення °C 38 - 85 38 -85 38 - 85
Загальний об’єм розширювального баку для системи опалення l 4,2 4,2 4,2
Підпор в розширювальному баці системи бар 1,0 1,0 1,0
Тиск в теплогенераторі l 2,1 2,1 2,1
Напір при продуктивності 1000 л/год кПа (м H2O) 28,5 (2,9) 28,5 (2,9) 28,5 (2,9)
Регульована температура гарячої води системи ГВП °C 30 - 60 30 - 60 30 -60
Мін. тиск (динамічний) в системі ГВП бар 0,3 0,3 0,3
Максимальний робочий тиск системи ГВП бар 10,0 10,0 10,0
Мінімальна витрата гарячої води л/хв -- -- --
Безперервна продуктивність вибору (∆T 30 °C) л/хв 11,0 11,0 11,0
Вага повного котла кг 31,2 31,2 31,2
Вага порожнього котла кг 29,1 29,1 29,1
Електричне підключення В/Гц 220/50 220/50 220/50
Номінальне споживання A 0,65 0,65 0,65
Установлена електрична потужність Вт 130 130 130
Потужність споживання циркуляційного насосу W 80 80 80
Потужність споживання вентилятором W 33 33 33
Захист електрообладнання - IPX5D IPX5D IPX5D
Клас NOX - 3 3 3
Зважені NOX мг/кВт год 129 129 129
Зважений CO мг/кВт год 142 142 142
Тип агрегату C12 /C32 / C42 / C52 / C62 /C82 / B22p / B32
Категорія II2H3+

- Максимальна пот ужність звуку, що 
видається при роботі котла складає <55dBA. 
Вимір звукової потужності відноситься 
до випробувань в спеціальній акустичній 
камері при роботі котла на максимальній 
потужності і довжині труби згідно з 
нормами.

3.18 ТЕХНІЧНІ ДАНІ.

- Дані, що відносяться до надання гарячої 
води відноситься до вхідного тиску 2 бар 
і до температури на вході 15°C; значення 
виявлені відразу на виході з котла в той 
час, як для отримання заявлених даних 
потрібно змішування з холодною водою.
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Номінальна теплова потужність для виробництва гарячої води кВт (ккал/год) 25,3 (21736) 25,3 (21736) 25,3 (21734)
Номінальна теплова потужність для опалення кВт (ккал/год) 11,7 (10041) 20,2 (17368) 25,3 (21734)
Мінімальна споживана продуктивність системи ГВП кВт (ккал/год) 8,7 (7478) 8,7 (7482) 8,7 (7481)
Мінімальна теплова продуктивність системи опалення кВт (ккал/год) 10,6 (9106) 10,6 (9106) 10,6 (9106)
Номінальна теплова потужність системи ГВП (корисна) кВт (ккал/год) 23,0 (19780) 23,0 (19780) 23,0 (19780)
Номінальна теплова потужність системи опалення (корисна) кВт (ккал/год) 10,0 (8600) 18,0 (15480) 23,0 (19780)
Мінімальна споживана продуктивність системи ГВП (корисна) кВт (ккал/год) 7,2 (6192) 7,2 (6192) 7,2 (6192)
Мінімальна теплова потужність системи опалення (корисна) кВт (ккал/год) 9,0 (7740) 9,0 (7740) 9,0 (7740)
ККД при номінальній потужності % 85,7 89,1 91,0
ККД при 30% від номінальної потужності % 85,1 86,8 87,3
Втрати тепла через корпус при увімкн. або вимкн. пальнику % 1,6 / 0,42 1,6 / 0,42 1,6 / 0,42
Втрати тепла через димар при увімкн. або вимкн. пальнику % 7,4 / 0,06 7,4 / 0,06 7,4 / 0,06
Максимальний робочий тиск контуру опалення бар 3,0 3,0 3,0
Максимальна робоча температура контуру опалення °C 90 90 90
Регульована температура опалення °C 38 - 85 38 -85 38 - 85
Загальний об’єм розширювального баку для системи опалення l 4,2 4,2 4,2
Підпор в розширювальному баці системи бар 1,0 1,0 1,0
Тиск в теплогенераторі l 2,1 2,1 2,1
Напір при продуктивності 1000 л/год кПа (м H2O) 28,5 (2,9) 28,5 (2,9) 28,5 (2,9)
Регульована температура гарячої води системи ГВП °C 30 - 60 30 - 60 30 -60
Мін. тиск (динамічний) в системі ГВП бар 0,3 0,3 0,3
Максимальний робочий тиск системи ГВП бар 10,0 10,0 10,0
Мінімальна витрата гарячої води л/хв -- -- --
Безперервна продуктивність вибору (∆T 30 °C) л/хв 11,0 11,0 11,0
Вага повного котла кг 31,2 31,2 31,2
Вага порожнього котла кг 29,1 29,1 29,1
Електричне підключення В/Гц 220/50 220/50 220/50
Номінальне споживання A 0,65 0,65 0,65
Установлена електрична потужність Вт 130 130 130
Потужність споживання циркуляційного насосу W 80 80 80
Потужність споживання вентилятором W 33 33 33
Захист електрообладнання - IPX5D IPX5D IPX5D
Клас NOX - 3 3 3
Зважені NOX мг/кВт год 129 129 129
Зважений CO мг/кВт год 142 142 142
Тип агрегату C12 /C32 / C42 / C52 / C62 /C82 / B22p / B32
Категорія II2H3+

- Максимальна пот ужність звуку, що 
видається при роботі котла складає <55dBA. 
Вимір звукової потужності відноситься 
до випробувань в спеціальній акустичній 
камері при роботі котла на максимальній 
потужності і довжині труби згідно з 
нормами.

3.18 ТЕХНІЧНІ ДАНІ.

- Дані, що відносяться до надання гарячої 
води відноситься до вхідного тиску 2 бар 
і до температури на вході 15°C; значення 
виявлені відразу на виході з котла в той 
час, як для отримання заявлених даних 
потрібно змішування з холодною водою.

- Podaci koji se odnose na performanse sanitarne 
tople vode se odnose na ulazni dinamički pri-
tisak od 2 bara i ulaznu temperaturu od 15°C; 
vrednosti se određuju odmah na izlazu iz kotla 
i uzimajući u obzir da za postizanje izjavljenih 
podataka se mora izmešati sa hladnom vodom.

3.18 TEHNIČKI PODACI.

- Maksimalna stvorena buka tokom rada kotla je 
< 55dBA. Merenje zvučne snage odnosi se na 
testove u poluanehoičnoj komori uz kotao koji 
radi na maksimalnoj toplotnoj nosivosti, sa di-
menzijama dimovoda u skladu sa standardima 
proizvoda.
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Maksimalni toplotni nominalni kapacitet kW (kcal/h) 25,3 (21736) 25,3 (21736) 25,3 (21734)
Nominalni toplotni kapacitet grejanja kW (kcal/h) 11,7 (10041) 20,2 (17368) 25,3 (21734)
Minimalni toplotni kapacitet sanitarnog režima kW (kcal/h) 8,7 (7478) 8,7 (7482) 8,7 (7481)
Minimalni toplotni kapacitet grejanja kW (kcal/h) 10,6 (9106) 10,6 (9106) 10,6 (9106)
Minimalna toplotna nominalna snaga (korisna) kW (kcal/h) 23,0 (19780) 23,0 (19780) 23,0 (19780)
Nominalna toplotna snaga grejanja (korisna) kW (kcal/h) 10,0 (8600) 18,0 (15480) 23,0 (19780)
Minimalna sanitarna toplotna snaga (korisna) kW (kcal/h) 7,2 (6192) 7,2 (6192) 7,2 (6192)
Minimalna toplotna snaga grejanja (korisna) kW (kcal/h) 9,0 (7740) 9,0 (7740) 9,0 (7740)
Toplotna korisna efikasnost na nominalnoj snazi % 85,7 89,1 91,0
Toplotna korisna efikasnost pri opterećenju od 30% nominalne snage % 85,1 86,8 87,3
Gubitak toplote na kućištu sa gorionika On/Off % 1,6 - 0,42 1,6 - 0,42 1,6 - 0,42
Gubitak toplote na kaminu sa gorionikom On/Off % 7,4 / 0,06 7,4 / 0,06 7,4 / 0,06
Maks.pritisak rada kola za grejanje bar 3,0 3,0 3,0
Maks.temperatura rada kola za grejanje °C 90 90 90
Podesiva temperatura grejanja °C 38 - 85 38 -85 38 - 85
Ekspanzioni sud uređaja ukupna zapremnina l 4,2 4,2 4,2
Predpunjenje ekspanzionog suda sistema bar 1,0 1,0 1,0
Sadržaj vode generatora l 2,1 2,1 2,1
Raspoloživa prevalencija sa kapacitetom 1000l/h kPa (m H2O) 28,5 (2,9) 28,5 (2,9) 28,5 (2,9)
Prilagodljiva temperatura sanitarne tople vode °C 30 - 60 30 - 60 30 -60
Min.(dinamički) pritisak sanitarnog kola bar 0,3 0,3 0,3
Maks.pritisak rada sanitarnog kola bar 10,0 10,0 10,0
Minimalno uzimanje tople sanitarne vode l/min -- -- --
Sposobnost stalnog uzimanja (∆T 30°C) l/min 11,0 11,0 11,0
Težina punog kotla kg 31,2 31,2 31,2
Težina praznog kotla kg 29,1 29,1 29,1
Električno povezivanje V/Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Nominalna apsorpcija A 0,65 0,65 0,65
Instalirana električna snaga W 130 130 130
Apsorpcija snage od strane cirkulacione pumpe W 80 80 80
Apsorpcija snage od strane ventilatora W 33 33 33
Zaštita električnog sistema uređaja - IPX5D IPX5D IPX5D
Klasa NOX - 3 3 3
zamišljeni NOX mg/kWh 129 129 129
zamišljeni CO mg/kWh 142 142 142
Vrsta uređaja C12 /C32 / C42 / C52 / C62 /C82 / B22p / B32
Kategorija II2H3+
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Номинальная теплоотдача для ГВС кВт (ккал/ч) 25.3 (21736) 25.3 (21736) 25.3 (21734)
Номинальная теплоотдача для отопления кВт (ккал/ч) 11.7 (10041) 20.2 (17368) 25.3 (21734)
Минимальная теплоотдача для ГВС кВт (ккал/ч) 8.7 (7478) 8.7 (7482) 8.7 (7481)
Минимальная теплоотдача для отопления кВт (ккал/ч) 10.6 (9106) 10.6 (9106) 10.6 (9106)
Номинальная тепловая мощность ГВС (полезная) кВт (ккал/ч) 23.0 (19780) 23.0 (19780) 23.0 (19780)
Номинальная тепловая мощность отопления (полезная) кВт (ккал/ч) 10.0 (8600) 18.0 (15480) 23.0 (19780)
Минимальная тепловая мощность ГВС (полезная) кВт (ккал/ч) 7.2 (6192) 7.2 (6192) 7.2 (6192)
Минимальная тепловая мощность отопления (полезная) кВт (ккал/ч) 9.0 (7740) 9.0 (7740) 9.0 (7740)
Полезное тепловое КПД при номинальной мощности % 85.7 89.1 91.0
Полезное тепловое КПД при 30% от номинальной мощности % 85,1 86.8 87.3
Потери тепла на кожухе при вкл/выкл. горелке % 1.6 / 0.42 1.6 / 0.42 1.6 / 0.42
Потери тепла на дымоходе при вкл./выкл. горелке % 7.4 / 0.06 7.4 / 0.06 7.4 / 0.06
Макс. рабочее давление в отопительной системе бар 3.0 3.0 3.0
Макс. рабочая температура в отопительной системе °C 90 90 90
Регулируемая температура отопления °C 38 - 85 38 - 85 38 - 85
Полный объем расширительного бака установки л 4.2 4.2 4.2
Предв. объём расширительного бака установки бар 1.0 1.0 1.0
Содержание воды в генераторе л 2.1 2.1 2.1
Напор при расходе 1000 л/час кпа (м H2O) 28.5 (2.9) 28.5 (2.9) 28.5 (2.9)
Регулируемая температура горячей санитарной воды °C 30 - 60 30 - 60 30 - 60
Мин. давление (динамическое) системы ГВС бар 0.3 0.3 0.3
Макс. рабочее давление в системе ГВС бар 10.0 10.0 10.0
Минимальный забор горячей сантехнической воды л/мин -- -- --
Удельный расход  (∆T 30°C) л/мин 11.0 11.0 11.0
Вес полного котла кг 31.2 31.2 31.2
Вес пустого котла кг 29.1 29.1 29.1
Подключение к электрической сети В/Гц 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Номинальный потребляемый ток A 0.65 0.65 0.65
Установленная электрическая мощность В 130 130 130
Потребляемая мощность цирк. насоса В 80 80 80
Потребляемая мощность вентилятора В 33 33 33
Класс защиты электрооборудования котла - IPX5D IPX5D IPX5D
Класс NOX - 3 3 3
NOX взвешенный мг/кВтч 129 129 129
CO взвешенный мг/кВтч 142 142 142
Тип агрегата C12 /C32 / C42 / C52 / C62 /C82 / B22p / B32
Категория II2H3+

- Максимальный уровень шума, издаваемого 
при раб оте  котла ,  со с т авляе т< 55 
дБА. Уровень шума, замеренный при 
испытаниях в частично звукопоглощающей 
(полубезэховой) камере при работе 
котла с полной тепловой мощностью и 
длине воздуховодов, соответствующей 
установленным нормам.

3.18 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

- Да нные  по  пр оизв одс тву  г оря чей 
сантехнической воды приведены для 
динамического входного давления 2 бара 
и температуры на входе 15°C; значения 
измеряются непосредственно на выходе 
котла, при этом считается, что для 
получения заявленных характеристик 
необходимо смешивание с холодной водой.
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Номинальная теплоотдача для ГВС кВт (ккал/ч) 25.3 (21736) 25.3 (21736) 25.3 (21734)
Номинальная теплоотдача для отопления кВт (ккал/ч) 11.7 (10041) 20.2 (17368) 25.3 (21734)
Минимальная теплоотдача для ГВС кВт (ккал/ч) 8.7 (7478) 8.7 (7482) 8.7 (7481)
Минимальная теплоотдача для отопления кВт (ккал/ч) 10.6 (9106) 10.6 (9106) 10.6 (9106)
Номинальная тепловая мощность ГВС (полезная) кВт (ккал/ч) 23.0 (19780) 23.0 (19780) 23.0 (19780)
Номинальная тепловая мощность отопления (полезная) кВт (ккал/ч) 10.0 (8600) 18.0 (15480) 23.0 (19780)
Минимальная тепловая мощность ГВС (полезная) кВт (ккал/ч) 7.2 (6192) 7.2 (6192) 7.2 (6192)
Минимальная тепловая мощность отопления (полезная) кВт (ккал/ч) 9.0 (7740) 9.0 (7740) 9.0 (7740)
Полезное тепловое КПД при номинальной мощности % 85.7 89.1 91.0
Полезное тепловое КПД при 30% от номинальной мощности % 85,1 86.8 87.3
Потери тепла на кожухе при вкл/выкл. горелке % 1.6 / 0.42 1.6 / 0.42 1.6 / 0.42
Потери тепла на дымоходе при вкл./выкл. горелке % 7.4 / 0.06 7.4 / 0.06 7.4 / 0.06
Макс. рабочее давление в отопительной системе бар 3.0 3.0 3.0
Макс. рабочая температура в отопительной системе °C 90 90 90
Регулируемая температура отопления °C 38 - 85 38 - 85 38 - 85
Полный объем расширительного бака установки л 4.2 4.2 4.2
Предв. объём расширительного бака установки бар 1.0 1.0 1.0
Содержание воды в генераторе л 2.1 2.1 2.1
Напор при расходе 1000 л/час кпа (м H2O) 28.5 (2.9) 28.5 (2.9) 28.5 (2.9)
Регулируемая температура горячей санитарной воды °C 30 - 60 30 - 60 30 - 60
Мин. давление (динамическое) системы ГВС бар 0.3 0.3 0.3
Макс. рабочее давление в системе ГВС бар 10.0 10.0 10.0
Минимальный забор горячей сантехнической воды л/мин -- -- --
Удельный расход  (∆T 30°C) л/мин 11.0 11.0 11.0
Вес полного котла кг 31.2 31.2 31.2
Вес пустого котла кг 29.1 29.1 29.1
Подключение к электрической сети В/Гц 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Номинальный потребляемый ток A 0.65 0.65 0.65
Установленная электрическая мощность В 130 130 130
Потребляемая мощность цирк. насоса В 80 80 80
Потребляемая мощность вентилятора В 33 33 33
Класс защиты электрооборудования котла - IPX5D IPX5D IPX5D
Класс NOX - 3 3 3
NOX взвешенный мг/кВтч 129 129 129
CO взвешенный мг/кВтч 142 142 142
Тип агрегата C12 /C32 / C42 / C52 / C62 /C82 / B22p / B32
Категория II2H3+

- Максимальный уровень шума, издаваемого 
при раб оте  котла ,  со с т авляе т< 55 
дБА. Уровень шума, замеренный при 
испытаниях в частично звукопоглощающей 
(полубезэховой) камере при работе 
котла с полной тепловой мощностью и 
длине воздуховодов, соответствующей 
установленным нормам.

3.18 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

- Да нные  по  пр оизв одс тву  г оря чей 
сантехнической воды приведены для 
динамического входного давления 2 бара 
и температуры на входе 15°C; значения 
измеряются непосредственно на выходе 
котла, при этом считается, что для 
получения заявленных характеристик 
необходимо смешивание с холодной водой.
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Номинальная теплоотдача для ГВС кВт (ккал/ч) 25.3 (21736) 25.3 (21736) 25.3 (21734)
Номинальная теплоотдача для отопления кВт (ккал/ч) 11.7 (10041) 20.2 (17368) 25.3 (21734)
Минимальная теплоотдача для ГВС кВт (ккал/ч) 8.7 (7478) 8.7 (7482) 8.7 (7481)
Минимальная теплоотдача для отопления кВт (ккал/ч) 10.6 (9106) 10.6 (9106) 10.6 (9106)
Номинальная тепловая мощность ГВС (полезная) кВт (ккал/ч) 23.0 (19780) 23.0 (19780) 23.0 (19780)
Номинальная тепловая мощность отопления (полезная) кВт (ккал/ч) 10.0 (8600) 18.0 (15480) 23.0 (19780)
Минимальная тепловая мощность ГВС (полезная) кВт (ккал/ч) 7.2 (6192) 7.2 (6192) 7.2 (6192)
Минимальная тепловая мощность отопления (полезная) кВт (ккал/ч) 9.0 (7740) 9.0 (7740) 9.0 (7740)
Полезное тепловое КПД при номинальной мощности % 85.7 89.1 91.0
Полезное тепловое КПД при 30% от номинальной мощности % 85,1 86.8 87.3
Потери тепла на кожухе при вкл/выкл. горелке % 1.6 / 0.42 1.6 / 0.42 1.6 / 0.42
Потери тепла на дымоходе при вкл./выкл. горелке % 7.4 / 0.06 7.4 / 0.06 7.4 / 0.06
Макс. рабочее давление в отопительной системе бар 3.0 3.0 3.0
Макс. рабочая температура в отопительной системе °C 90 90 90
Регулируемая температура отопления °C 38 - 85 38 - 85 38 - 85
Полный объем расширительного бака установки л 4.2 4.2 4.2
Предв. объём расширительного бака установки бар 1.0 1.0 1.0
Содержание воды в генераторе л 2.1 2.1 2.1
Напор при расходе 1000 л/час кпа (м H2O) 28.5 (2.9) 28.5 (2.9) 28.5 (2.9)
Регулируемая температура горячей санитарной воды °C 30 - 60 30 - 60 30 - 60
Мин. давление (динамическое) системы ГВС бар 0.3 0.3 0.3
Макс. рабочее давление в системе ГВС бар 10.0 10.0 10.0
Минимальный забор горячей сантехнической воды л/мин -- -- --
Удельный расход  (∆T 30°C) л/мин 11.0 11.0 11.0
Вес полного котла кг 31.2 31.2 31.2
Вес пустого котла кг 29.1 29.1 29.1
Подключение к электрической сети В/Гц 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Номинальный потребляемый ток A 0.65 0.65 0.65
Установленная электрическая мощность В 130 130 130
Потребляемая мощность цирк. насоса В 80 80 80
Потребляемая мощность вентилятора В 33 33 33
Класс защиты электрооборудования котла - IPX5D IPX5D IPX5D
Класс NOX - 3 3 3
NOX взвешенный мг/кВтч 129 129 129
CO взвешенный мг/кВтч 142 142 142
Тип агрегата C12 /C32 / C42 / C52 / C62 /C82 / B22p / B32
Категория II2H3+

- Максимальный уровень шума, издаваемого 
при раб оте  котла ,  со с т авляе т< 55 
дБА. Уровень шума, замеренный при 
испытаниях в частично звукопоглощающей 
(полубезэховой) камере при работе 
котла с полной тепловой мощностью и 
длине воздуховодов, соответствующей 
установленным нормам.

3.18 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

- Да нные  по  пр оизв одс тву  г оря чей 
сантехнической воды приведены для 
динамического входного давления 2 бара 
и температуры на входе 15°C; значения 
измеряются непосредственно на выходе 
котла, при этом считается, что для 
получения заявленных характеристик 
необходимо смешивание с холодной водой.
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Debitul caloric nominal la apă de consum kW (kcal/h) 25,3 (21736) 25,3 (21736) 25,3 (21734)
Debitul caloric nominal la încălzire kW (kcal/h) 11,7 (10041) 20,2 (17368) 25,3 (21734)
Debit caloric minim în regim de apă caldă de consum kW (kcal/h) 8,7 (7478) 8,7 (7482) 8,7 (7481)
Debit caloric minim în regim de încălzire kW (kcal/h) 10,6 (9106) 10,6 (9106) 10,6 (9106)
Puterea nominală circuit apă de consum (utilă) kW (kcal/h) 23,0 (19780) 23,0 (19780) 23,0 (19780)
Puterea nominală încălzire (utilă) kW (kcal/h) 10,0 (8600) 18,0 (15480) 23,0 (19780)
Puterea minimă în regim de apă de consum (utilă) kW (kcal/h) 7,2 (6192) 7,2 (6192) 7,2 (6192)
Puterea minimă în regim de încălzire (utilă) kW (kcal/h) 9,0 (7740) 9,0 (7740) 9,0 (7740)
Randamentul util la puterea nominală % 85,7 89,1 91,0
Randamentul util la 30% din puterea nominală % 85,1 86,8 87,3
Pierderi de căldură prin manta cu arzătorul On/Off % 1,6 / 0,42 1,6 / 0,42 1,6 / 0,42
Pierderi de căldură prin coșul de fum cu arzătorul On/Off % 7,4 / 0,06 7,4 / 0,06 7,4 / 0,06
Presiunea max. de funcționare în circuitul de încălzire bar 3,0 3,0 3,0
Temperatura max. în circuitul de încălzire °C 90 90 90
Domeniul de reglare a temperaturii în circuitul de încălzire °C 38 - 85 38 -85 38 - 85
Volumul total al vasului de expansiune din instalație l 4,2 4,2 4,2
Presiunea de preîncărcare a vasului de expansiune al instalației bar 1,0 1,0 1,0
Conținutul de apă al generatorului l 2,1 2,1 2,1
Sarcina hidraulică disponibilă a pompei la un debit de 1000 l/h kPa (m H2O) 28,5 (2,9) 28,5 (2,9) 28,5 (2,9)
Domeniul de reglare al temperaturii apei calde de consum °C 30 - 60 30 - 60 30 -60
Presiunea min. (dinamică) în circuitul de apă caldă de 
consum bar 0,3 0,3 0,3

Presiunea max. de funcționare în circuitul de apă caldă de consum bar 10,0 10,0 10,0
Debitul minim de apă caldă de consum l/min -- -- --
Debitul la funcționare continuă (∆T 30°C) l/min 11,0 11,0 11,0
Greutatea centralei pline kg 31,2 31,2 31,2
Greutatea centralei goale kg 29,1 29,1 29,1
Conexiunea electrică V/Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Curentul absorbit A 0,65 0,65 0,65
Puterea electrică instalată W 130 130 130
Puterea absorbită de pompa de circulație W 80 80 80
Puterea absorbită de ventilator W 33 33 33
Clasa de protecție electrică - IPX5D IPX5D IPX5D
Clasă de NOX - 3 3 3
NOX ponderat mg/kWh 129 129 129
CO ponderat mg/kWh 142 142 142
Tipul aparatului C12 /C32 / C42 / C52 / C62 /C82 / B22p / B32
Categoria II2H3+

- Nivelul maxim de zgomot emis în timpul fun-
cționării este < 55dBA. Nivelul de zgomot se 
referă la teste efectuate cu centrala funcționând 
la putere maximă într-o cameră acustică, cu 
conducte de evacuare a gazelor de ardere 
atașate conform normelor produsului.

3.18 DATE TEHNICE.

- Datele privind performanțele de preparare a 
apei calde de consum se referă la o presiune 
dinamică de intrare de 2 bar la o temperatură 
de 15°C; temperaturile sunt măsurate direct la 
ieșirea centralei considerând că pentru a obține 
datele declarate este necesară amestecarea cu 
apă rece.

- Les données relatives à la prestation d'eau 
chaude sanitaire se réfèrent à une pression 
d'entrée dynamique de 2 bar et à une tempéra-
ture d'entrée de 15°C ; les valeurs sont relevées 
immédiatement à la sortie de la chaudière 
en considérant que pour obtenir les données 
déclarées, le mélange avec de l'eau froide est 
nécessaire.

3.18 DONNÉES TECHNIQUES.

- La puissance maximum sonore émise pendant 
le fonctionnement de la chaudière est < 55dBA. 
La mesure de puissance sonore se réfère à des 
essais en chambre semi-anéchoïque avec une 
chaudière fonctionnant à un débit thermique 
maximum, avec extension du tuyau d'évacua-
tion des fumées selon les normes de produit.
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Débit thermique nominal sanitaire kW (kcal/h) 25,3 (21736) 25,3 (21736) 25,3 (21734)
Débit thermique nominal chauffage kW (kcal/h) 11,7 (10041) 20,2 (17368) 25,3 (21734)
Débit thermique minimum sanitaire kW (kcal/h) 8,7 (7478) 8,7 (7482) 8,7 (7481)
Débit thermique minimum chauffage kW (kcal/h) 10,6 (9106) 10,6 (9106) 10,6 (9106)
Puissance thermique nominale sanitaire (utile) kW (kcal/h) 23,0 (19780) 23,0 (19780) 23,0 (19780)
Puissance thermique nominale chauffage (utile) kW (kcal/h) 10,0 (8600) 18,0 (15480) 23,0 (19780)
Puissance thermique minimum sanitaire (utile) kW (kcal/h) 7,2 (6192) 7,2 (6192) 7,2 (6192)
Puissance thermique minimum chauffage (utile) kW (kcal/h) 9,0 (7740) 9,0 (7740) 9,0 (7740)
Rendement thermique utile à la puissance nominale % 85,7 89,1 91,0
Rendement thermique utile à la charge de 30 % de la 
puissance nominale % 85,1 86,8 87,3

Perte de chaleur sur l’enveloppe avec brûleur On/Off % 1,6 / 0,42 1,6 / 0,42 1,6 / 0,42
Perte de chaleur sur la cheminée avec brûleur On/Off % 7,4 / 0,06 7,4 / 0,06 7,4 / 0,06
Pression max. de fonctionnement circuit de chauffage bar 3,0 3,0 3,0
Température max. de fonctionnement circuit de chauffage °C 90 90 90
Température réglable de chauffage °C 38 - 85 38 -85 38 - 85
Vase d'expansion de l'installation volume total l 4,2 4,2 4,2
Précharge vase d'expansion d'installation bar 1,0 1,0 1,0
Contenu d'eau du générateur l 2,1 2,1 2,1
Hauteur manométrique disponible avec débit de 1000 l/h kPa (m H2O) 28,5 (2,9) 28,5 (2,9) 28,5 (2,9)
Température réglable eau chaude sanitaire °C 30 - 60 30 - 60 30 - 60
Pression min. (dynamique) circuit sanitaire bar 0,3 0,3 0,3
Pression max d'exercice circuit sanitaire bar 10,0 10,0 10,0
Prélèvement minimum d'eau chaude sanitaire l/min -- -- --
Capacité de prélèvement continu (∆T 30 °C) l/min 11,0 11,0 11,0
Poids chaudière pleine kg 31,2 31,2 31,2
Poids chaudière vide kg 29,1 29,1 29,1
Branchement électrique V/Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Courant nominal absorbé A 0,65 0,65 0,65
Puissance électrique installée W 130 130 130
Puissance absorbée par le circulateur W 80 80 80
Puissance absorbée par le ventilateur W 33 33 33
Protection installation électrique appareil - IPX5D IPX5D IPX5D
Classe NOX - 3 3 3
NOX pondéré mg/kWh 129 129 129
CO pondéré mg/kWh 142 142 142
Type d'appareil C12 /C32 / C42 / C52 / C62 /C82 / B22p / B32
Catégorie II2H3+

Eolo Mythos Dom 
10 1E

Eolo Mythos Dom 
18 1E

Eolo Mythos Dom 
241E

Domestic hot water nominal heat input kW (kcal/h) 25.3 (21736) 25.3 (21736) 25.3 (21734)
Central heating nominal heat input kW (kcal/h) 11.7 (10041) 20.2 (17368) 25.3 (21734)
Minimum DHW heat input kW (kcal/h) 8.7 (7478) 8.7 (7482) 8.7 (7481)
Central heating minimum heat input kW (kcal/h) 10.6 (9106) 10.6 (9106) 10.6 (9106)
Domestic hot water nominal heat output (useful) kW (kcal/h) 23.0 (19780) 23.0 (19780) 23.0 (19780)
Central heating nominal heat output (useful) kW (kcal/h) 10.0 (8600) 18.0 (15480) 23.0 (19780)
DHW minimum heat output (useful) kW (kcal/h) 7.2 (6192) 7.2 (6192) 7.2 (6192)
Central heating minimum heat output (useful) kW (kcal/h) 9.0 (7740) 9.0 (7740) 9.0 (7740)
Efficiency at nominal heat output % 85.7 89.1 91.0
Efficiency at 30% nominal heat output load % 85,1 86.8 87.3
Heat loss at case with burner On/Off % 1.6 / 0.42 1.6 / 0.42 1.6 / 0.42
Heat loss at flue with burner On/Off % 7.4 / 0.06 7.4 / 0.06 7.4 / 0.06
Central heating circuit max. operating pressure bar 3.0 3.0 3.0
Maximum central heating temperature °C 90 90 90
Adjustable central heating temperature °C 38 - 85 38 - 85 38 - 85
System expansion vessel total volume l 4.2 4.2 4.2
Heating expansion vessel pre-charge bar 1.0 1.0 1.0
Appliance water content l 2.1 2.1 2.1
Head available with 1000 l/h flow rate kPa (m H2O) 28.5 (2.9) 28.5 (2.9) 28.5 (2.9)
Domestic hot water adjustable temperature °C 30 - 60 30 - 60 30 - 60
Domestic hot water circuit min. pressure (dynamic) bar 0.3 0.3 0.3
Domestic hot water circuit max. operating pressure bar 10.0 10.0 10.0
Minimum D.H.W. flow rate l/min -- -- --
Flow rate capacity in continuous duty (∆T 30°C) l/min 11.0 11.0 11.0
Weight of full boiler kg 31.2 31.2 31.2
Weight of empty boiler kg 29.1 29.1 29.1
Electrical connection V/Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Nominal power absorption A 0.65 0.65 0.65
Installed electric power W 130 130 130
Pump absorbed power W 80 80 80
Fan power absorbed power W 33 33 33
Equipment electrical system protection - IPX5D IPX5D IPX5D
NOX class - 3 3 3
Weighted NOX mg/kWh 129 129 129
Weighted CO mg/kWh 142 142 142
Type of appliance C12 /C32 / C42 / C52 / C62 /C82 / B22p / B32
Category II2H3+

- 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 input, with 
extension of flue gas exhaust system according 
to product standards.

3.18 TECHNICAL DATA.

- The data relevant to domestic hot water per-
formance 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.
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البيانات الخاصة بأداء الماء الصحي الساخن تعود إلى ضغط   -
دخول ديناميكي قدره 2 بار على درجة حرارة دخول 15 
مئوية؛ القيم تم أخذها فور الخروج من الغالية الساخنة مع 
من  المعلنة  البيانات  على  للحصول  أنه  االعتبار  في  األخذ 

الضروري خلط الماء الساخن بالماء البارد.

18.3   البيانات التقنية.

القدرة القصوى للصوت الصادر أثناء تشغيل الغالية هي >   -
55 دي بي إيه. يعود قياس القدرة الصوتية إلى تجارب في 
الغرفة المعزولة صوتيا والغالية تعمل واإلنتاجية الحرارية 

القصوى مع تمدد أنابيب الدخان حسب قواعد المنتج.
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كيلو وات )كيلو السعة الحرارية االسمية للمياه الساخنة الصحية
)21734( 25.3)21736( 25.3)21736( 25.3كالوري/ ساعة(

كيلو وات )كيلو السعة الحرارية االسمية للتدفئة
)21734( 25.3)17368( 20.2)10041( 11.7كالوري/ ساعة(

كيلو وات )كيلو أدنى سعة حرارية للمياه العادية
)7481( 8.7)7482( 8.7)7478( 8.7كالوري/ ساعة(

كيلو وات )كيلو أدنى سعة حرارية للتدفئة
)9106( 10.6)9106( 10.6)9106( 10.6كالوري/ ساعة(

كيلو وات )كيلو القدرة الحرارية االسمية للمياه الساخنة الصحية )المستخَدمة(
)19780( 23.0)19780( 23.0)19780( 23.0كالوري/ ساعة(

كيلو وات )كيلو القدرة الحرارية االسمية للتدفئة )المستخَدمة(
)19780( 23.0)15480( 18.0)8600( 10.0كالوري/ ساعة(

كيلو وات )كيلو أدنى سعة حرارية للمياه العادية )المفيدة(
)6192( 7.2)6192( 7.2)6192( 7.2كالوري/ ساعة(

كيلو وات )كيلو أدنى سعة حرارية للتدفئة )المفيدة(
)7740( 9.0)7740( 9.0)7740( 9.0كالوري/ ساعة(

85.789.191.0%المردود أو األداء الحراري المفيد على القوة االسمية
85.186.887.3%المردود أو األداء الحراري المفيد بنسية %30 على القوة االسمية

On/Off 0.42 / 0.421.6 / 0.421.6 / 1.6%تسرب الحرارة إلى الغالف والشعلة
 On/Off 0.06 / 0.067.4 / 0.067.4 / 7.4%تسرب الحرارة إلى المدخنة والشعلة

3.03.03.0بارأقصى ضغط تشغيلي لدائرة التدفئة
909090درجة مئويةأقصى درجة حرارة تشغيلية لدائرة التدفئة

85 - 38-853885 - 38درجة مئويةدرجة حرارة التدفئة قابلة للضبط
l4.24.24.2وعاء تمدد والنظام بكامل حجمه
1.01.01.0بارتعبئة وعاء تمدد النظام المسبق
l2.12.12.1محتوى الماء في محول الطاقة

)2.9( 28.5)2.9( 28.5)2.9( 28.5كيلو باسكال )م H2O(قوة الضخ الهيدروليكي المتاحة بحمل 1000 لتر/ساعة
-603060 - 6030 - 30درجة مئويةدرجة حرارة المياه الساخنة قابلة للضبط

0.30.30.3بارأدنى ضغط )ديناميكي( لدائرة المياه العادية
10.010.010.0بارأقصى ضغط تشغيلي لدائرة المياه العادية

------ل/داستخراج أدنى كمية من المياه العادية
11.011.011.0ل/دسعة االستخدام المستمر )∆T ـــ 30 °م(

31.231.231.2كجموزن الغالية مليئة
29.129.129.1كجموزن الغالية فارغة
50 / 50230 / 50230 / 230فولت / هرتزالتوصيل الكهربي.
A0.650.650.65االستهالك االسمي

130130130واتالقوة الكهربائية المركبة
808080واتالقوة الكهربائية الممتصة من الدائرة

333333واتالقوة الكهربائية الممتصة من المروحة
IPX5DIPX5DIPX5D-حماية تمديدات الجهاز الكهربائية

NOX 333-فئة

NOX معتدل
مليجرام/كيلو واط 

129129129ساعة

مليجرام/كيلو واط CO معتدل
142142142ساعة

C12 /C32 / C42 / C52 / C62 /C82 / B22p / B32نوع الجهاز
+II2H3الفئة
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Md Cod. Md
Sr N° CHK Cod. PIN
Type
Qnw/Qn min. Qnw/Qn max. Pn min. Pn max.
PMS PMW D TM
NOx Class

UKR
Md Модель

Cod. Md Код моделі

Sr N° Заводський номер

CHK Перевірка (контроль)

Cod. PIN Код PIN

Type Тип установки (див. CEN TR 1749)

Qnw min. Мінімальна споживана 
продуктивність системи ГВП

Qn min. Мінімальна теплова продуктивність 
системи опалення

Qnw max. Максимальна споживана потужність 
для ГВП

Qn max. Максимальна споживана для опалення

Pn min. Мінімальна корисна потужність

Pn max. Максимальна корисна потужність

PMS Максимальний тиск системи

PMW Максимальний тиск подачі системи 
ГВП

D Питома витрата

TM Максимальна робоча температура

NOx Class Клас NOх

Примітка: технічні дані наведені на табличці даних котла

3.19 УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ЗАВОДСЬКОЇ ТАБЛИЧКИ.

UKR
Md Модель

Cod. Md Код моделі

Sr N° Заводський номер

CHK Перевірка (контроль)

Cod. PIN Код PIN

Type Тип установки (див. CEN TR 1749)

Qnw min. Мінімальна споживана 
продуктивність системи ГВП

Qn min. Мінімальна теплова продуктивність 
системи опалення

Qnw max. Максимальна споживана потужність 
для ГВП

Qn max. Максимальна споживана для опалення

Pn min. Мінімальна корисна потужність

Pn max. Максимальна корисна потужність

PMS Максимальний тиск системи

PMW Максимальний тиск подачі системи 
ГВП

D Питома витрата

TM Максимальна робоча температура

NOx Class Клас NOх

Примітка: технічні дані наведені на табличці даних котла

3.19 УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ЗАВОДСЬКОЇ ТАБЛИЧКИ.3.19 OBJAŠNJENJA PLOČICE SA PODACIMA.

NAPOMENA: tehnički podaci su navedeni na pločici sa podacima koja se nalazi na kotlu

SCC
Md Model

Cod. Md Šifra modela

Sr N° Serijski broj

CHK Provera (kontrola)

Cod. PIN PIN šifra

Type Vrsta instalacije (ref. CEN TR 1749)

Qnw min. Minimalni toplotni kapacitet sanitarnog 
režima

Qn min. Minimalni toplotni kapacitet grejanja

Qnw max. Maksimalni toplotni sanitarni kapacitet

Qn max. Maksimalni toplotni kapacitet grejanja

Pn min. Minimalna toplotna snaga

Pn max. Maksimalna toplotna snaga

PMS Maksimalni pritisak sistema

PMW Maksimalni sanitarni pritisak

D Specifični protok

TM Maksimalna radna temperatura

NOx Class Klasa NOx

RUS
Md Модель

Cod. Md Код модели

Sr N° Серийный номер

CHK Проверка

Cod. PIN Код PIN

Type Тип установки (по CEN TR 1749)

Qnw min. Минимальная теплоотдача для ГВС

Qn min. Минимальная теплоотдача для отопления

Qnw max. Максимальная теплоотдача для ГВС

Qn max. Максимальная теплоотдача для отопления

Pn min. Минимальная тепловая мощность

Pn max. Максимальная тепловая мощность

PMS Максимальное давление в отопительной системе

PMW Максимальное давление в системе ГВС

D Удельный расход

TM Максимальная рабочая температура

NOx Class Класс NOx 

Примечание: Технические данные приведены на заводской паспортной табличке, расположенной внутри котла

3.19 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЗАВОДСКОЙ ПАСПОРТНОЙ ТАБЛИЧКЕ.

RUS
Md Модель

Cod. Md Код модели

Sr N° Серийный номер

CHK Проверка

Cod. PIN Код PIN

Type Тип установки (по CEN TR 1749)

Qnw min. Минимальная теплоотдача для ГВС

Qn min. Минимальная теплоотдача для отопления

Qnw max. Максимальная теплоотдача для ГВС

Qn max. Максимальная теплоотдача для отопления

Pn min. Минимальная тепловая мощность

Pn max. Максимальная тепловая мощность

PMS Максимальное давление в отопительной системе

PMW Максимальное давление в системе ГВС

D Удельный расход

TM Максимальная рабочая температура

NOx Class Класс NOx 

Примечание: Технические данные приведены на заводской паспортной табличке, расположенной внутри котла

3.19 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЗАВОДСКОЙ ПАСПОРТНОЙ ТАБЛИЧКЕ.

RUS
Md Модель

Cod. Md Код модели

Sr N° Серийный номер

CHK Проверка

Cod. PIN Код PIN

Type Тип установки (по CEN TR 1749)

Qnw min. Минимальная теплоотдача для ГВС

Qn min. Минимальная теплоотдача для отопления

Qnw max. Максимальная теплоотдача для ГВС

Qn max. Максимальная теплоотдача для отопления

Pn min. Минимальная тепловая мощность

Pn max. Максимальная тепловая мощность

PMS Максимальное давление в отопительной системе

PMW Максимальное давление в системе ГВС

D Удельный расход

TM Максимальная рабочая температура

NOx Class Класс NOx 

Примечание: Технические данные приведены на заводской паспортной табличке, расположенной внутри котла

3.19 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЗАВОДСКОЙ ПАСПОРТНОЙ ТАБЛИЧКЕ.

RUM
Md Model

Cod. Md Cod model

Sr N° Nr. de serie

CHK Check (control)

Cod. PIN Cod PIN

Type Tip de instalare (ref. CEN TR 1749)

Qnw min. Debit caloric minim în regim de apă 
caldă de consum

Qn min. Debit caloric minim în regim de încălzire

Qnw max. Debit caloric maxim în regim de apă 
caldă de consum

Qn max. Debit caloric maxim în regim de încălzire

Pn min. Puterea calorifică minimă

Pn max. Putere utilă maximă

PMS Presiune maximă instalație

PMW Presiune maximă circuit apă caldă de 
consum

D Debit specific

TM Temperatura maximă de funcționare

NOx Class Clasă NOx

N.B.: datele tehnice se află pe plăcuța de timbru a centralei

3.19 LEGENDĂ PLĂCUȚĂ DE TIMBRU.3.19 LÉGENDE DE LA PLAQUE DES DONNÉES.

N.B. : les données techniques sont indiquées sur la plaque des données dans la chaudière

FRA
Md Modèle

Code Md Code modèle

Sr N° Numéro de série

CHK Check (contrôle)

Code PIN Code PIN

Type Type d'installation (réf. CEN TR 1749)

Qnw min. Débit thermique minimum sanitaire

Qn min. Débit thermique minimum chauffage

Qnw max. Débit thermique maximal sanitaire

Qn max. Débit thermique maximal chauffage

Pn min. Puissance thermique minimum

Pn max. Puissance thermique maximum

PMS Pression maximale de l'installation

PMW Pression maximale sanitaire

D Débit spécifique

TM Température maximale de travail

NOx Class Classe NOx

ENG
Md Model

Cod. Md Model code

Sr N° Serial Number

CHK Check

Cod. PIN PIN code

Type Type of installation (ref. CEN TR 1749)

Qnw min. Minimum DHW heat input

Qn min. Central heating minimum heat input

Qnw max. DHW maximum heat input

Qn max. Central heating maximum heat input

Pn min. Minimum heat output

Pn max. Maximum heat output

PMS Maximum system pressure

PMW Maximum domestic hot water pressure

D Specific flow rate

TM Maximum operating temperature

NOx Class NOx Class

Note: the technical data is provided on the data plate on the boiler

3.19 KEY FOR DATA NAMEPLATE.
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البيانات الخاصة بأداء الماء الصحي الساخن تعود إلى ضغط   -
دخول ديناميكي قدره 2 بار على درجة حرارة دخول 15 
مئوية؛ القيم تم أخذها فور الخروج من الغالية الساخنة مع 
من  المعلنة  البيانات  على  للحصول  أنه  االعتبار  في  األخذ 

الضروري خلط الماء الساخن بالماء البارد.

18.3   البيانات التقنية.

القدرة القصوى للصوت الصادر أثناء تشغيل الغالية هي >   -
55 دي بي إيه. يعود قياس القدرة الصوتية إلى تجارب في 
الغرفة المعزولة صوتيا والغالية تعمل واإلنتاجية الحرارية 

القصوى مع تمدد أنابيب الدخان حسب قواعد المنتج.

Eolo Mythos Dom 
10 1E

Eolo Mythos Dom 
18 1E

Eolo Mythos Dom 
241E

كيلو وات )كيلو السعة الحرارية االسمية للمياه الساخنة الصحية
)21734( 25.3)21736( 25.3)21736( 25.3كالوري/ ساعة(

كيلو وات )كيلو السعة الحرارية االسمية للتدفئة
)21734( 25.3)17368( 20.2)10041( 11.7كالوري/ ساعة(

كيلو وات )كيلو أدنى سعة حرارية للمياه العادية
)7481( 8.7)7482( 8.7)7478( 8.7كالوري/ ساعة(

كيلو وات )كيلو أدنى سعة حرارية للتدفئة
)9106( 10.6)9106( 10.6)9106( 10.6كالوري/ ساعة(

كيلو وات )كيلو القدرة الحرارية االسمية للمياه الساخنة الصحية )المستخَدمة(
)19780( 23.0)19780( 23.0)19780( 23.0كالوري/ ساعة(

كيلو وات )كيلو القدرة الحرارية االسمية للتدفئة )المستخَدمة(
)19780( 23.0)15480( 18.0)8600( 10.0كالوري/ ساعة(

كيلو وات )كيلو أدنى سعة حرارية للمياه العادية )المفيدة(
)6192( 7.2)6192( 7.2)6192( 7.2كالوري/ ساعة(

كيلو وات )كيلو أدنى سعة حرارية للتدفئة )المفيدة(
)7740( 9.0)7740( 9.0)7740( 9.0كالوري/ ساعة(

85.789.191.0%المردود أو األداء الحراري المفيد على القوة االسمية
85.186.887.3%المردود أو األداء الحراري المفيد بنسية %30 على القوة االسمية

On/Off 0.42 / 0.421.6 / 0.421.6 / 1.6%تسرب الحرارة إلى الغالف والشعلة
 On/Off 0.06 / 0.067.4 / 0.067.4 / 7.4%تسرب الحرارة إلى المدخنة والشعلة

3.03.03.0بارأقصى ضغط تشغيلي لدائرة التدفئة
909090درجة مئويةأقصى درجة حرارة تشغيلية لدائرة التدفئة

85 - 38-853885 - 38درجة مئويةدرجة حرارة التدفئة قابلة للضبط
l4.24.24.2وعاء تمدد والنظام بكامل حجمه
1.01.01.0بارتعبئة وعاء تمدد النظام المسبق
l2.12.12.1محتوى الماء في محول الطاقة

)2.9( 28.5)2.9( 28.5)2.9( 28.5كيلو باسكال )م H2O(قوة الضخ الهيدروليكي المتاحة بحمل 1000 لتر/ساعة
-603060 - 6030 - 30درجة مئويةدرجة حرارة المياه الساخنة قابلة للضبط

0.30.30.3بارأدنى ضغط )ديناميكي( لدائرة المياه العادية
10.010.010.0بارأقصى ضغط تشغيلي لدائرة المياه العادية

------ل/داستخراج أدنى كمية من المياه العادية
11.011.011.0ل/دسعة االستخدام المستمر )∆T ـــ 30 °م(

31.231.231.2كجموزن الغالية مليئة
29.129.129.1كجموزن الغالية فارغة
50 / 50230 / 50230 / 230فولت / هرتزالتوصيل الكهربي.
A0.650.650.65االستهالك االسمي

130130130واتالقوة الكهربائية المركبة
808080واتالقوة الكهربائية الممتصة من الدائرة

333333واتالقوة الكهربائية الممتصة من المروحة
IPX5DIPX5DIPX5D-حماية تمديدات الجهاز الكهربائية

NOX 333-فئة

NOX معتدل
مليجرام/كيلو واط 

129129129ساعة

مليجرام/كيلو واط CO معتدل
142142142ساعة

C12 /C32 / C42 / C52 / C62 /C82 / B22p / B32نوع الجهاز
+II2H3الفئة
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كود موديلموديل
كود الرقم التعريفيCHKالرقم المتسلسل

نوع
Pn حد أقصى.Pn حد أدنى.Qnw/Qn حد أقصى.Qnw/Qn حد أدنى.

PMSPMWDTM
NOx Class

19.3   بيان لوحة البيانات.

مالحظة هامة: البيانات الفنية مدونة على لوحة بيانات الغالية

ARA
الموديلموديل

كود الموديلكود موديل

رقم اآللةالرقم المتسلسل

CHK)كشف )فحص

كود الرقم التعريفيكود الرقم التعريفي

نوعية التركيب )المرجع CEN TR 1749(نوع

أدنى سعة حرارية للمياه العاديةQnw الحد األدنى.

أدنى سعة حرارية للتدفئةQn الحد األدنى.

أقصى سعة حرارية للمياه العاديةQnw الحد األقصى.

أقصى سعة حرارية للتدفئةQn الحد األقصى.

الحداألدنى للقوة 
التشغيلية.

أدنى سعة حرارية

الحداألقصى للقوة 
التشغيلية.

أقصى سعة حرارية

PMSأقصى ضغط في الشبكة

PMWأقصى ضغط للمياه الساخنة

Dالسعة الخاصة

TMأقصى درجة حرارة للعمل

فئة NOXNOX فئة
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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

Представитель изготовителя на территории РФ:
ООО «ИММЕРГАЗ» Москва, Наб. Академика Туполева, дом 15 стр.2 
Тел. (495)150-57-75

Представитель изготовителя на территории РФ:
ООО «ИММЕРГАЗ» Москва, Наб. Академика Туполева, дом 15 стр.2 
Тел. (495)150-57-75
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