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Котел настенный 
газовый:
NIKE MINI 28KW 
SPECIAL

Тепловая мощность:
мин: 12,0 kW
макс.: 30,9 kW

Тип камеры 
сгорания:
открытый 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 элек-
трическая мощность: 
120 W

Категория
II 2H3+

Класс защиты
IPX4D

Тип
B11BS

Максимальное 
давление системы 
отопления:
0,3 Мпа

Максимальное давле-
ние в контуре ГВС:
1 Мпа

Максимальная тем-
пература в контуре 
отопления:
90°C

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

Паспорт. Инструкция по 
монтажу и эксплуатации

Год выпуска:

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

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

Продукт не призначений для країн ЄС

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

Шановний клієнте,

Ми вітаємо Вас з придбанням Immergas - продукту високої якості, покликаного забезпечити Вам протягом тривалого часу зручність та безпеку.  
Як клієнт Immergas, Ви завжди можете розраховувати на професійну авторизовану клієнтську Сервісну службу, що підготовлена та володіє 
найновішими технологіями, щоб забезпечити постійну працездатність Вашого котла. Уважно прочитайте наступні сторінки: 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 технічного регламенту та принципів розумності.
Встановлення 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 уповноваженим технічним персоналом, авторизований сервісний центр виступає в 
цьому сенсі гарантом якості та професіоналізму.
 Прилад слід використовувати тільки для тієї мети, для якої він був призначений. Будь-яке інше використання вважається невідповідним, і 
тому потенційно небезпечним. 
У випадку помилки під час встановлення, експлуатації або технічного обслуговування, або у зв'язку з недотриманням чинного технічного 
регламенту, норм законодавства, або інструкцій, що містяться в цьому посібнику (а також наданих виробником), виробник звільняється від 
будь-якої відповідальності, договірної та позадоговірної, за можливі збитки, а також анулюється гарантія на пристрій. 

Продукт не призначений для країн ЄС

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

Уважаемый Клиент,

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

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

Изделие не предназначено для стран ЕС

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 conseils utiles pour utiliser correctement votre appareil et pour confirmer 
votre satisfaction pour le produit Immergas.
Pour toute intervention et pour l’entretien ordinaire, veuillez contacter les Centres d’Assistance Agréés : ils disposent des composants originaux et ils 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, qui est une partie intégrante et essentielle du produit, doit être remis au nouvel utilisateur même en cas de passage de propriété ou 
de substitution.
 Il doit être conservé avec soin et consulté attentivement, car tous les avertissements fournissent des indications importantes sur la sécurité au cours des 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 : la sécurité sur les lieux de travail, la protection de l'environnement, la prévention des accidents), il est nécessaire 
de respecter les directives des normes techniques en vigueur et les règles de la bonne technique.
 En vertu de la législation 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 en respectant les normes en vigueur, selon les instructions du Fabricant et par une entreprise autorisée, ce qui 
veut dire que cette entreprise doit avoir les compétences spécifiques techniques dans le secteur des installations, comme il est prévu par la Loi.
 L’installation incorrecte ou le mauvais montage de l’appareil et/ou des composants, des accessoires, des kits et des dispositifs Immergas pourrait donner lieu à 
des problèmes imprévisibles à priori envers les personnes, les animaux ou les biens. Lire attentivement les instructions qui accompagnent le produit pour son 
installation correcte.
L'entretien doit être effectué par une entreprise autorisée, le service d'Assistance Technique Autorisé représente dans ce sens une garantie de qualification et 
de professionnalisme.
 L’appareil ne doit être destiné qu’à l’usage pour lequel il a été expressément 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

مشتری گرامی،

از اینکه محصول با کیفیت Immergas را انتخاب نموده یاد، به شما تبریک می گوییم. این محصول رفاه و امنیت شما را به مدت طوالنی تضمین می کند.  به عنوان مشتری 
Immergas همچنین میتوانید روی خدمات پس از فروش حساب کنید که متضمن بهره وری مداوم آبگرمکن دیواری شما طراحی و به روز رسانی شده است. صفحات پیش رو را به دقت 

بخوانید: شما خواهید توانست توصیه های مفیدی در باره ی استفاده صحیح از این دستگاه به دیت آورید و با رعایت آن رضایت کامل از محصول Immergas را کسب کنید.
 در صورت نیاز به کمک مراکز تعمیراتی برنامه ریزی شده و سامانه خدمات پس از فروش تماس بگیرید: این مراکز عالوه بر داشتن قطعات یدکی اصلی مستقیما تحت آموزش کارخانه 

سازنده قرار دارند.

توصیه های عمومی
تمام محصوالت Immergas از بسته بندی قابل قبول جهت حمل و نقل برخوردا هستند. 

کاال باید در محل خشک و دور از تأثیر عوامل جوی نگهداری شود.
کتابچه راهنما بخش مکمل و ضروری کاال بوده و باید درصورت انتقال و واگذاری مالکیت به کاربر جدید تحویل داده شود.

این کتابچه باید به خوبی نگهداری شده و به دقت مطالعه شود، چراکه تمام هشدارها حاوی نکات مهمی در مورد رعایت ایمنی هنگام نصب، استفاده و نگهداری از محصول هستند.
این راهنما اطالعات فنی مربوط به نصب و راه اندازی آبگرمکن های دیواری Immergas را در اختیار شما قرار میدهد. در خصوص دیگر موضوعات مربوط به نصب و راه اندازی 

آبگرمکن ) به طور مثال ایمنی در محل کار، حفاظت از محیط اطراف و پیش گیری از صدمات(، الزم است مواردی که در مقررات جاری و اصول استفاده درست تصحیح شده اند رعایت 
شوند.

طبق قوانین جاری، دستگاه ها بایستی توسط افراد متخصص و دارای صالحیت و در چارچوب و حدود قانونی تعیین شده طراحی گردد. طبق ُنرم قانون، نصب و نگهداری بایستی مطابق با 
مقررات جاری و همچنین دستورالعمل سازنده محصول و توسط مراکز مجاز با تخصص فنی ویژه دارای شایستگی در حوزه آن سامانه صورت پزیرد.

 نصب یا مونتاژ نادرست دستگاه پکیچ و یا قطعات، لوازم جانبی، کیت ابزار میتواند منجر به بروز مشکالت غیر مترقبه برای افراد، حیوانات و اشیاء شود. برای نصب درست محصول، 
دستورالعمل های همراه آن را با دقت مطالعه کنید.

نگهداری باید توسط شرکت مجاز صورت پذیرد. خدمات پس از فروش مجاز نشانه ضمانت صالحیت و حرفه ای بودن است.
این كاال تنها باید برای كاربردی كه به وضوح به آن اشاره شده است مورد استفاده قرار گیرد. هرگونه استفادۀ دیگر، نادرست و بنابراین بالقوه خطرناک تلقی می شود. 

درصورت اشتباه در نصب، در استفاده یا در نگهداری، ناشی از عدم  رعایت قوانین فنی جاری یا مقررات یا دستورالعمل های موجود در این کتابچه )یا دستورات ارایه شده توسط سازنده(، 
سازنده هرگونه مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی برای خسارات احتمالی را از خود سلب می کند و ضمانت مربوط به دستگاه از بین می رود. 

محصوالت به کشورهای اتحادیه اروپا نمی روند.

-The manufacturer declines all liability due to printing or transcription errors, reserving the right to make any modifications to its technical and comکارخانه سازنده هیچ گونه تعهدی در قبال اشتباهات چاپی و نگارشی ندارد و حق ایجاد هرگونه اصالح در اسناد فنی و تجاری خود بدون اطالع قبلی را برای خود محفوظ میدارد.
mercial documents without prior notice.

Dear Customer,

Our compliments for having chosen a top-quality Immergas product, able to assure well-being and safety for a long period of time. As an Immergas Customer, 
you can also count on a qualified after-sales service, prepared and updated to guarantee constant efficiency of your boiler. Read the following pages carefully: 
you will be able to draw useful suggestions regarding the correct use of the appliance. 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 recommendations
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 in the 
work site, environment protection, injury prevention), it is necessary to comply with the provisions specified in the regulations in force and principles of good 
technique.
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 an authorised company. 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. 

Product not intended for EU countries

تعلن الشركة المصنعة أنها ال تتحمل أي مسئولية ناتجة عن أخطاء في الطباعة أو النسخ كما تعلن عن احتفاظها بحق إسناد أمكانية القيام بأي تعديل فني أو تقني لفنييها ولمختصيها 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 التقنية 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 أن تتم عمليات التركيب 
والصيانة طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا اإلطار وطبقاً لتعليمات الشركة المصنعة ومن ِقَبل شركة مؤهلة ويقصد بها تلك التي لديها خبرة فنية خاصة في مجال األنظمة، طبقاً لما ينص عليه 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.
يجب تنفيذ الصيانة من قبل شركة مؤهلة؛ وفي هذه الحالة، يمثل “مركز الخدمة الفنية المعتمد ضمانا للمؤهالت والكفاءة المهنية.

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 والم عايير 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. 

UE منتج غير مخصص لدول االتحاد األوروبي
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1 УСТАНОВКА  
КОТЛА.

1.1 ВКАЗІВКИ З УСТАНОВКИ
Котельний агрегат Nike Mini 28 kW Special 
розроблено виключно для настінної 
установки, для опалення приміщень та 
виробництва санітарної гарячої види для 
домашнього або подібного вжитку. 
Стіна повинна бути рівною, без заглиблень 
та бугрів. Ні в якому разі не передбачена 
установка цих пристроїв та устаткування на 
підлогу або на основу (Мал. 1-1).

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

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

До початку установки пристрою необхідно 
перевірити його цілісність після перевезення; 
у разі  виникнення с умнівів негайно 
зверну тися до поставника. Елементи 
упаковки (скоби, цвяхи, пластикові мішки, 
пакувальний полістирол та ін.) не залишати 
в межах досяжності дітей, оскільки вони 
можу ть стати джерелом небезпеки. У 
тому разі, коли пристрій буде покрито 
обшивкою або розміщено всередині меблів, 
необхідно передбачити достатнє місце для 
виконання нормальних робіт з технічного 
обслуговування; рекомендується залишити 
щонайменше 3 см між корпусом котла та 
вертикальними стінками меблевого відсіку. 
Над та під котлом необхідно залишити 
місце для проведення робіт по приєднанню 
гідравліки та системи виведення димових 
газів. Важливо, щоб пластинки аспірації не 
були закриті або забиті. Поряд з пристроєм не 
повинно бути ніяких легкозаймистих речей 
(папір, ганчірки, пластика, полістирол та 
ін.). Не розташовувати під котлом побутові 
електроприлади, тому що вони можуть 
зазнати шкоди при включенні запобіжного 
к лапан у (якщо він  не  підк лючений 
до зливної лійки) або у разі витоку на 
гідравлічних з'єднаннях; інакше виробник 
не несе відповідальність за можливу шкоду, 
спричинену побутовим приладам.

У разі виникнення аномалій, пошкоджень 
або невірної роботи необхідно дезактивувати 
пристрій та викликати уповноважену технічну 
службу (наприклад, з Центру технічного 
обслуговування, що має необхідну технічну 
підготовку та запасні частини від виробника). 
Ні в якому разі не намагатися відремонтувати 
або перевірити прилад самим, без сторонньої 
допомоги. Недотримання зазначених вище 
правил визначає особисту відповідальність 
та впливає на дію гарантії.

• Норми з установки: 
 - ці котли не можна встановлювати у 

спальних кімнатах, однокімнатних житлах 
та в ванних приміщеннях. Їх не можна 
також встановлювати у приміщеннях, де 
маються генератори тепла, що працюють 
на дровах (або на твердих горючих 
матеріалах в цілому) або у приміщеннях, 
що до них прилягають або з ними з'єднані.

 - Заб ор онена ус т ановка котельних 
агрегатів у приміщеннях з ризиком 
пожежі (наприклад: автогараж, бокс), з 
установленими в них газовими пристроями 
т а  відповідними димовідвідними 
каналами, трубопроводами для усунення 
димових газів та трубопроводами для 
аспірації запального повітря.

 - Заборонена установка на вертикальних 
поверхнях біля місць приготування їжі.

 - Крім того, заборонена установка у 
приміщеннях з а г а льног о  вжитк у 
багатоквартирного житла, таких як 
сходи, підвали, горища, міжповерхові 
перекриття, аварійні виходи і т.п., 
якщо вони не встановлені всередині 
спеціальних технічних приміщень 
кожного житлового будинку з доступом 
лише з боку користувача (з питань 
технічних характеристик таких технічних 
приміщень звертатися до чинної технічної 
нормативи).

 - Котли з відкритою камерою типу B не 
можна встановлювати у приміщеннях 
п р о м и с л о в о г о ,  і н д у с т р і а л ь н о г о 
та комерційного призначення,  де 
використовуються матеріали, здатні 
виробляти пар та летючі речовини 
(напр., кислотні випаровування, клеї, 
фарби, розчинники, горючі матеріали і 
т.п.), порошкові та порохуваті матеріали 
(напр., пил від роботи з деревом, вугіллям, 
цементом і т.п.), які можуть пошкодити 
складові частини пристрою та негативно 
вплинути на його роботу.

 - Їх можна встановлювати у приміщеннях, 
де температура не опускається нижче 0 °C. 
Вони не повинні знаходитися під прямою 
дією атмосферних явищ.

Ув аг а :  ус т а новка  на  с т ін у  повинна 
гарантувати стабільну та надійну опору 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 разі, якщо стіни складаються з 
дірчастої цегли або блоків, простінків з 
обмеженою статичністю, або побудованих 
якимось іншим способом, що відрізняється 
від вищезазначеного, необхідно спочатку 
провести попередню статичну перевірку 
опорної системи.

N.B.: гвинти для дюбелів з шестикутною 
голівкою, що є у бліс тері,  повинні 
в и ко рис тов у в ат ис я  в и к л юч но  д л я 
кріплення відповідної опорної скоби до 
стіни.

Ці котельні агрегати служать для того, щоб 
нагрівати воду до температури, нижчої від 
температури кипіння при нормальному 
атмосферному тиску.
Вони повинні під'єднуватися до системи 
опалення і до мережі розподілу води 
домашнього вжитку відповідно до їх 
потужності та експлуатаційних якостей.

Не можуть безпосередньо бути підключені до 
систем з низькою температурою.

Мал. 1-1
ТАК НІ

УС
ТА

Н
О

ВК
А

К
О

РИ
С

ТУ
ВА

Н
Н

Я
ТЕ

ХН
ІЧ

Н
Е 

О
БС

ЛУ
ГО

ВУ
ВА

Н
Н

Я

1 УСТАНОВКА  
КОТЛА.

1.1 ВКАЗІВКИ З УСТАНОВКИ
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розроблено виключно для настінної 
установки, для опалення приміщень та 
виробництва санітарної гарячої види для 
домашнього або подібного вжитку. 
Стіна повинна бути рівною, без заглиблень 
та бугрів. Ні в якому разі не передбачена 
установка цих пристроїв та устаткування на 
підлогу або на основу (Мал. 1-1).

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

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

До початку установки пристрою необхідно 
перевірити його цілісність після перевезення; 
у разі  виникнення с умнівів негайно 
зверну тися до поставника. Елементи 
упаковки (скоби, цвяхи, пластикові мішки, 
пакувальний полістирол та ін.) не залишати 
в межах досяжності дітей, оскільки вони 
можу ть стати джерелом небезпеки. У 
тому разі, коли пристрій буде покрито 
обшивкою або розміщено всередині меблів, 
необхідно передбачити достатнє місце для 
виконання нормальних робіт з технічного 
обслуговування; рекомендується залишити 
щонайменше 3 см між корпусом котла та 
вертикальними стінками меблевого відсіку. 
Над та під котлом необхідно залишити 
місце для проведення робіт по приєднанню 
гідравліки та системи виведення димових 
газів. Важливо, щоб пластинки аспірації не 
були закриті або забиті. Поряд з пристроєм не 
повинно бути ніяких легкозаймистих речей 
(папір, ганчірки, пластика, полістирол та 
ін.). Не розташовувати під котлом побутові 
електроприлади, тому що вони можуть 
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к лапан у (якщо він  не  підк лючений 
до зливної лійки) або у разі витоку на 
гідравлічних з'єднаннях; інакше виробник 
не несе відповідальність за можливу шкоду, 
спричинену побутовим приладам.

У разі виникнення аномалій, пошкоджень 
або невірної роботи необхідно дезактивувати 
пристрій та викликати уповноважену технічну 
службу (наприклад, з Центру технічного 
обслуговування, що має необхідну технічну 
підготовку та запасні частини від виробника). 
Ні в якому разі не намагатися відремонтувати 
або перевірити прилад самим, без сторонньої 
допомоги. Недотримання зазначених вище 
правил визначає особисту відповідальність 
та впливає на дію гарантії.

• Норми з установки: 
 - ці котли не можна встановлювати у 

спальних кімнатах, однокімнатних житлах 
та в ванних приміщеннях. Їх не можна 
також встановлювати у приміщеннях, де 
маються генератори тепла, що працюють 
на дровах (або на твердих горючих 
матеріалах в цілому) або у приміщеннях, 
що до них прилягають або з ними з'єднані.

 - Заб ор онена ус т ановка котельних 
агрегатів у приміщеннях з ризиком 
пожежі (наприклад: автогараж, бокс), з 
установленими в них газовими пристроями 
т а  відповідними димовідвідними 
каналами, трубопроводами для усунення 
димових газів та трубопроводами для 
аспірації запального повітря.

 - Заборонена установка на вертикальних 
поверхнях біля місць приготування їжі.

 - Крім того, заборонена установка у 
приміщеннях з а г а льног о  вжитк у 
багатоквартирного житла, таких як 
сходи, підвали, горища, міжповерхові 
перекриття, аварійні виходи і т.п., 
якщо вони не встановлені всередині 
спеціальних технічних приміщень 
кожного житлового будинку з доступом 
лише з боку користувача (з питань 
технічних характеристик таких технічних 
приміщень звертатися до чинної технічної 
нормативи).

 - Котли з відкритою камерою типу B не 
можна встановлювати у приміщеннях 
п р о м и с л о в о г о ,  і н д у с т р і а л ь н о г о 
та комерційного призначення,  де 
використовуються матеріали, здатні 
виробляти пар та летючі речовини 
(напр., кислотні випаровування, клеї, 
фарби, розчинники, горючі матеріали і 
т.п.), порошкові та порохуваті матеріали 
(напр., пил від роботи з деревом, вугіллям, 
цементом і т.п.), які можуть пошкодити 
складові частини пристрою та негативно 
вплинути на його роботу.

 - Їх можна встановлювати у приміщеннях, 
де температура не опускається нижче 0 °C. 
Вони не повинні знаходитися під прямою 
дією атмосферних явищ.

Ув аг а :  ус т а новка  на  с т ін у  повинна 
гарантувати стабільну та надійну опору 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 разі, якщо стіни складаються з 
дірчастої цегли або блоків, простінків з 
обмеженою статичністю, або побудованих 
якимось іншим способом, що відрізняється 
від вищезазначеного, необхідно спочатку 
провести попередню статичну перевірку 
опорної системи.

N.B.: гвинти для дюбелів з шестикутною 
голівкою, що є у бліс тері,  повинні 
в и ко рис тов у в ат ис я  в и к л юч но  д л я 
кріплення відповідної опорної скоби до 
стіни.

Ці котельні агрегати служать для того, щоб 
нагрівати воду до температури, нижчої від 
температури кипіння при нормальному 
атмосферному тиску.
Вони повинні під'єднуватися до системи 
опалення і до мережі розподілу води 
домашнього вжитку відповідно до їх 
потужності та експлуатаційних якостей.

Не можуть безпосередньо бути підключені до 
систем з низькою температурою.

Мал. 1-1
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1 УСТАНОВКА  
КОТЛА.

1.1 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ.

Бойлер Nike Mini 28 кВт Special был разрабо-
тан только для настенной установки; должен 
использоваться для обогрева помещений и 
производства горячей сантехнической воды 
для домашних и нужд. 
Стена должна быть гладкой, на ней должны 
отсутствовать выемки и углубления, пре-
граждающие доступ к нижней панели. Дан-
ный бойлер не был разработан для установки 
на фундамент или пол (Илл. 1-1).

Только квалифицированный гидравлик 
уполномочен устанавливать газовые 
аппараты Immergas. Установка должна 
быть произведена согласно предписаниям 
нормативных требований, действующего 
законодательства,  согласно местным 
техническим нормативным требованиям и 
согласно указаниям инструкции.

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

Перед установкой аппарата необходимо 
проверить, что данный аппарат доставлен в 
целостном виде; если это не так, необходимо 
немедленно обратиться к поставщику. Детали 
упаковки (скобы, гвозди, пластиковые паке-
ты, вспененный полиэстер, и т.д.) не должны 
быть оставлены рядом с детьми, так как явля-
ются потенциальными источниками опасно-
сти. В том случае, если аппарат размещается 
внутри шкафа или между двумя шкафами, 
должно быть достаточно пространства для 
нормального техобслуживания; рекоменду-
ется оставлять не менее 3 см между кожухом 
бойлера и вертикальными панелями шкафа. 
Над бойлером должно быть оставлено про-
странство для позволения техобслуживания 
гидравлических соединений и системы вы-
вода выхлопных газов. Также важно, чтобы 
решётки всасывания не были загорожены. 
Вблизи аппарата не должен находиться 
никакой легковоспламеняющийся предмет 
(бумага, тряпки, пластика, полистирол и 
т.д.). Рекомендуется не устанавливать под 
бойлером домашние электрические приборы, 
так как они могут понести ущерб, в случае 
приведения в действие защитного клапана 
(если он предусмотрительно не подключён 

к сточной воронке), или в случае утечки 
гидравлических переходников; в противном 
случае, изготовитель не несёт ответствен-
ности, в случае урона, нанесённого электри-
ческим приборам.
В случае неполадок, поломок или не нала-
женного функционирования, аппарат должен 
быть отключён, а также необходимо вызвать 
квалифицированного техника (например, 
техника Авторизованного Сервисного 
центра Immergas, который обладает специ-
ализированной технической подготовкой, и 
оригинальными запчастями). Не проводить 
никаких не уполномоченных вмешательств 
или попыток ремонтных работ.

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

помещения, выходящие наружу; 
 - каналы вентиляции, индивидуальные или 

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

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

• Правила установки: 
 - настоящие бойлеры не могут быть уста-

новлена в спальне, а также в ванной и 
душевой. А также, не могут быт уста-
новлены в помещениях, где установлены 
генераторы тепла на древесном топливе 
(или любом другом твёрдом топливе) а 
также в смежных помещениях.

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

 - Запрещена установка по вертикальной 
проекции варочной поверхности. 

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

 - Бойлеры с открытой камерой типа B не 
должны быть установлены в помещениях, 
где происходит коммерческая, ремеслен-
ная или промышленная деятельность, в 
помещения, где используются продукты, 
производящие пар или летучие вещества 
(например: кислотные пары, клей, краска, 
растворители, горючие вещества и т.д.), а 
также пыль и порошки (например: мелкая 
деревянная пыль от обработки дерева, 
угольная пыль, цементная пыль, и т.д.) 
которые могут нанести ущерб компонен-
там аппарата и подвергнуть опасности его 
работу.

 - А также, должны быть установлены в 
помещениях, температура в которых,не 
опускается ниже 0°C. Не должны под-
вергаться атмосферным явлениям. 

Внимание: установка бойлера на стену, долж-
на гарантировать его надёжную поддержку и 
эффективность.
Дюбеля (входящие в серийный комплект 
поставки), в том случае если в наличие име-
ются опорная скоба или шаблон крепления, 
поставляемые вместе с бойлером, исполь-
зуются только для установки бойлера на 
стену; могут гарантировать должную опору 
только в том случае, если правильно вставле-
ны (согласно правилам хорошей техники) в 
стену, состоящую из полных или полуполных 
кирпичей. В том случае, если стена сооружена 
из полых кирпичей или блоков, перегородки 
с ограниченной статичностью, или из любой 
другой не указанной в документации кладки, 
необходимо произвести предварительную 
статическую проверку опорной системы.

Примечание: болты для дюбелей с ше-
стиугольными головками в блистерной 
упаковке, предназначены только для фик-
сирования скобы на стену.

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

Не могут подсоединяться непосредственно к 
установке с низкой температурой.

Илл. 1-1
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1 INSTALLATION 
CHAUDIÈRE

1.1 AVERTISSEMENTS 
D'INSTALLATION.

La chaudière Nike Mini 28 kW Special a été 
conçue uniquement pour les installations 
murales, pour le chauffage des espaces et la 
production d'eau chaude sanitaire à usages 
domestiques et similaires. 
Le mur doit être lisse, sans saillies ou renforce-
ments permettant l'accès par la partie arrière. 
Ces chaudières n'ont pas été conçues pour les 
installations sur base ou au sol (Fig. 1-1).

Seul un plombier chauffagiste qualifié profession-
nellement est autorisé à installer des appareils à 
gaz Immergas. 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.

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.

Avant d'installer l'appareil, il est opportun de 
vérifier qu'il soit intègre ; 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 3 cm entre 
l'enveloppe de la chaudière et les parois verticales 
du meuble. Il faut laisser un espace au-dessus 
et en-dessous de la chaudière pour permettre 
l'intervention sur les branchements hydrauliques 
et sur les tuyaux d'évacuation des fumées. Il est 
également important que les grilles d'aspiration 
ne soient pas bouchées. Aucun objet inflammable 
ne doit se trouver aux alentours de l'appareil 
(papier, chiffons, plastique, polystyrène, etc.) Il 
est conseillé de ne pas positionner les appareils 
électroménagers en-dessous de la chaudière 
car ils pourraient subir des dommages en cas 
d'intervention du clapet de sûreté (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 pour les éventuels dommages 
causés aux appareils électroménagers.
En cas d'anomalie, panne ou fonctionnement 

incorrect, l'appareil doit être désactivé et il faut 
téléphoner à un technicien qualifié (par exemple : 
le centre d'Assistance Technique, qui dispose de 
préparation technique spécifique et des pièces 
de rechange originales). S'abstenir donc de 
toute intervention ou tentative de réparation. 
Le non-respect de ce qui est déterminé ci-dessus 
détermine la responsabilité et l'inefficacité de la 
garantie.

• Normes d'installation : 
 - ces chaudières ne peuvent pas être installées 

dans les chambres, dans les studios et dans 
les locaux à usage de salle de bain. Elles ne 
peuvent pas non plus être installées dans les 
locaux où il y a des générateurs de chaleur au 
bois (ou combustibles solides en général) et 
dans des locaux adjacents et communiquant 
avec eux.

 - Il est interdit de l'installer à l'intérieur de 
locaux où le risque d’incendie est présent 
(par exemple : garages, box), d'appareils 
d'utilisation au gaz, de conduits d'évacuation 
fumées et d'aspiration de l'air comburant 
correspondants.

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

 - Il est de plus interdit de l'installer dans les 
locaux/ espaces qui constituent les parties 
communes du bâtiment de copropriété 
comme par exemple les escaliers, les caves, 
les porches, les greniers, les combles, les 
issues de secours, etc., s'ils ne sont pas placés 
à l'intérieur des locaux techniques adaptés 
pour chaque unité immobilière et accessibles 
uniquement à l'utilisateur (pour les caracté-
ristiques des locaux techniques, voir la norme 
technique en vigueur.)

 - Les chaudières à chambre ouverte de type B 
ne doivent pas être installées dans des locaux 
où sont exercées des activités commerciales, 
artisanales ou industrielles, où l'on utilise 
des produits susceptibles de développer des 
vapeurs ou des substances volatiles (par ex : 
vapeurs d'acides, colles, vernis, solvants, com-
bustibles, etc.), ainsi que des poussières (par 
ex : poussières dérivant de l'usinage du bois, 
poussière de carbone, de ciment, etc.) qui 
peuvent nuire aux composants de l'appareil 
et compromettre son fonctionnement.

 - Elles doivent en outre être installées dans 
une pièce où la température ne puisse pas 
descendre au-dessous de 0°C. Elles ne doivent 
pas être exposées aux agents atmosphériques.

Attention : l'installation de la chaudière au 
mur, doit garantir un soutien stable et efficace 
au générateur.
S'il y a un étrier de soutien ou un gabarit de fixage 
fourni avec la chaudière, les tasseaux (fournis 
d'origine) seront utilisés exclusivement pour la 
fixer au mur ; ils peuvent assurer un soutien 
adapté uniquement s'ils sont insérés correcte-
ment (selon les règles de la bonne technique) 
sur les 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 le fixage de 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.

Ne peuvent pas être branchées directement aux 
installations à basse température.

Fig. 1-1
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نصب 1   
بویلر

1.1  توصیه های نصب.
بویلر Nike Mini 28 kW Special تنها برای نصب دیواری طراحی 

برای  خانگی  گرم  آب  تولید  و  ها  اتاق  کردن  گرم  برای  یعنی  است؛  شده 

استفاده خانگی و موارد مشابه. 

سطح ديوار بايد صاف و بدون برآمدگي يا فرورفتگي باشد تا بتوان به پشت 

كاال دسرتيس پيدا كرد. اين محصول براي نصب روي پايه يا زمني طراحي 

نشده است. )شکل 1-1(.

تنها کارشناس هاي حرفه اي و متخصص نصب سيستم هاي حراريت مجاز 

با  مطابق  بايد  نصب  هستند.   Immergas گازسوز  وسايل  نصب  به 

و  بومي  فني  مقررات  از  پريوي  راستاي  در  و  جاري  قوانني  استانداردها، 

فرایندهای فني رضوری انجام گريد. 

قبل از نصب دستگاه، اطمینان حاصل کنید که هنگام تحویل صحیح و سامل 

بوده است؛ اگر در این مورد شک دارید بالفاصله با فروشنده متاس بگیرید. 

وسائل مربوط به بسته بندی )منگنه، میخ، کیسه های پالستیکی، فوم پلی 

استایرن، و غیره( ایجاد خطر می کنند. الزم است که دور از دسرتس کودکان 

نگهداری شوند. اگر دستگاه در داخل یا بین کابینت ها نصب شده است 

اطمینان حاصل کنید که فضای کافی برای تعمیر و نگهداری معمول آن وجود 

داشته باشد؛ بدین منظور توصیه می شود حداقل 3 سانتی مرت فاصله بین 

روکش دیگ وکناره های عمودی کابینت وجود داشته باشد. برای برداشنِت 

احتاملی دودکش یا آب، در باالی بویلر فضای کافی باقی بگذارید. همچنین 

گریدهای ورودی نباید مسدود شده باشند. متامی اشیای قابل اشتعال را دور 

از دستگاه نگه دارید )کاغذ، پارچه، پالستیک، پلی استایرن و غیره(. لوازم 

خانگی را در زیر بویلر قرار ندهید زیرا ممکن است در صورت مداخله 

شیر های ایمنی ) در صورتی که توسط قیف تخلیه هدایت نشوند( و یا 

در صورت نشتی اتصاالت آسیب ببینند. آسیب به لوازم خانگی مسئولیتی 

را متوجه کارخانه سازنده نخواهد کرد.
در صورت وجود خرابی یا نقص در کار دستگاه، بالفاصله دستگاه را خاموش 

کنید و با یک تکنسین متخصص متاس بگیرید              ) مثال با مرکز 

فنی خدمات کمک رسانی Immergas که دارای کارکنان متخصص و 

قطعات یدکی اصل می باشد(. سعی نکنید که دستگاه را به تنهایی تعمیر 

یا اصالح کنید. در صورت عدم رعایت موارد باال ضامنت دستگاه باطل شده 
و مسئولیت آن بر عهده خود شخص خواهد بود.

مقررات نصب:   •
-  این بویلرها نباید در اتاق خواب، آپارمتان کوچک )استودیو( و   
حامم نصب شود. همچنین این بویلرها را نباید در اتاق های 

چوبی )یا دیگر مواد قابل اشتعال( و در مجاورت ژنراتور های 

حرارتی روشن و ابزارهای ارتباطی نصب شود.

-  نصب در اماکنی که در آنها خطر آتش وجود دارد )مثالً گاراژها   
یا پارکینگ های کوچک بسته( ممنوع است، نصب لوازم گازی و 
مجراهای دودکش آنها، لوله های خروج دود و لوله های ورودی 

هوا

-  نصب به صورت عمودی در باالی اجاق گاز ممنوع است.  
-  همچنین در صورتی که مکان ها/محیط هایی که بخش های   
معمولی مجتمع های اداری را تشکیل می دهند، مثالً پله ها، 

در  اضطراری،  فرار  مسیر  و  شیروانی،  ورودی،  سالن  زیرزمین، 

داخل بخش های فنِی تحت مسئولیت هر یک از ساختامن ها 

قرار نگرفته و رصفاً در دسرتس کاربر قرار نداشته باشند، نصب 

به  مذکور  موارد  فنی  مشخصات  است. )برای  ممنوع  آنها  در 

استانداردهای فنی جاری مراجعه کنید(.

   بویلرهای اتاقک باز نوع B نباید در مکان هایی نصب گردد که 
فعالیت های تجاری، حرفه ای یا صنعتی باعث تولید بخارات 

و مواد ناپایدار )همچون بخارات اسیدی، چسب، رنگ، حالل، 
مواد قابل اشتعال پذیر، و غیره(، و غبارات )همچون گرد ناشی 

از کار با چوب، پودر زغال سنگ، سیامن، و غیره( می شود و 

ممکن است به اجزای دستگاه یا عملکرد آن آسیب بزند.

-  همچنین بویلر را باید در اتاقی نصب کرد که دمای آن به زیر   
0 درجه سانتی گراد کاهش منی یابد و در معرض عوامل جوی 

قرار ندارد.

به صورت محکم و  بویلر الزم است ژنراتور  دیواری  توجه: هنگام نصب 
ثابت نگه داشته شود.

الزم است دوشاخه ها )تولید استاندارد( تنها همراه با براکت های نصب 

یا قالب های تثبیت به کار بروند تا دستگاه بتواند روی دیوار قرار داده 
شود; دوشاخه ها تنها در صورتی کار خود را به درستی انجام می دهند 

که )طبق استانداردهای فنی( به طور صحیح در دیوارهایی از جنس بلوک 

یا آجر توپر یا نیمه توخالی قرار بگیرند. اگر دیوارها از جنس آجر یا بلوک 
در  اینکه  یا  باشند،  استاتیک  محدود  خواص  با  هایی  پارتیشن  یا  توخالی 

هرحال جنس آنها با آنچه در باال گفته شد متفاوت باشد، الزم است یک 

تست استاتیک انجام شود.

عرضه می شوند  توجه: پیچ های شش گوشی که در بسته بندی حبابی 
منحرصا به منظور نصب براکت به دیوار مورد استفاده قرار می گیرند.

این بویلرها برای گرم کردن آب و رساندن آن به زیر دمای جوش در فشار 

امتسفر به کار می روند.

آن ها را باید به سیستم گرمایش مرکزی و مدار آب گرم متناسب با عملکرد 

و ظرفیتشان متصل کرد.

امكان اتصال آنها مستقيامً به دستگاههاى با حرارت پايني ممكن نيست.

شکل 1-1
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1 BOILER  
INSTALLATION

1.1  INSTALLATION 
RECOMMENDATIONS.

The Nike Mini 28 kW Special boiler has been 
designed for wall mounted installation only, 
for heating rooms and for the production of 
domestic hot water, for domestic use and similar 
purposes. 
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).

Only professionally enabled heating/plumbing 
technicians are authorised to install Immergas 
gas appliances. Installation must be carried out 
according to regulation standards, current legi-
slation and in compliance with local technical re-
gulations and the required technical procedures.

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

Before installing the appliance, ensure that it 
is delivered in perfect condition; if in doubt, 
contact the supplier immediately. Packing 
materials (staples, nails, plastic bags, polystyrene 
foam, etc.) constitute a hazard and must be kept 
out of the reach of children. If the appliance 
is installed inside or between cabinets, ensure 
sufficient space for normal servicing; therefore 
it is advisable to leave clearance of at least 3 
cm between the boiler casing and the vertical 
sides of the cabinet. Leave adequate space above 
the boiler for possible water and flue removal 
connections. It is just as important that the intake 
grids are not obstructed. 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 connections; on the contrary, 
the manufacturer cannot be held responsible for 
any damage caused to the household appliances.
In the event of malfunctions, faults or incorrect 
operation, turn the appliance off immediately and 
contact a qualified technician (e.g. the Technical 
Assistance centre, which has specifically trained 
staff and original spare parts) Do not attempt 
to modify or repair the appliance alone. Failure 
to comply with the above implies personal 
responsibility and invalidates the warranty.

• Installation regulations: 
 - these boilers cannot be installed in bedrooms, 

studio flats and bathrooms. They also cannot 
be installed in rooms with wood (or solid 
fuel) burning heat generators and in adjacent 
and communicating rooms.

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

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

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

 - 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 
harmful for the components of the appliance 
and jeopardise operation.

 - They must also be installed in rooms where 
the temperature cannot fall below 0°C and 
must not be exposed to weathering.

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

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

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

They cannot be connected directly to low-
temperature systems.

Fig. 1-1
YES NO

 4

ب
رتكي

بال
ئم 

قا
ال

نة
صيا

بال
ئم 

قا
ال

دم
تخ
س
امل



5

УС
ТА

Н
О

ВК
А

К
О

РИ
С

ТУ
ВА

Н
Н

Я
ТЕ

ХН
ІЧ

Н
Е 

О
БС

ЛУ
ГО

ВУ
ВА

Н
Н

Я

1.2 ОСНОВНІ РОЗМІРИ.

Мал. 1-2

Умовні позначення:
 G - Постачання газу
 AC - Вихід гарячої води для 

домашнього вжитку
 AF - Вхід холодної води для 

домашнього вжитку 
 R - Повернення установки
 M - Подача установки
 V - Підключення 

електропостачання

N.B.:  вузол підключення (опція)

Висота  
(мм)

Ширина  
(мм)

Глибина  
(мм)

785 450 310

ЗЧЕПЛЕННЯ/ГАЧКИ

ГАЗ
ВОДА 

ДЛЯ ДОМ. 
ПОТРЕБ

УСТАНОВКА

G AC AF R M

3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

1.3 ПІДКЛЮЧЕННЯ (ОПЦІЯ).
Підключення газу (пристрій категорії 
I I 2 H 3 + ) .  Н а ш і  к о т е л ь н і  а г р е г а т и 
сконструйовані для роботи на газові 
метан (G20) або G.P.L./зріджений пропан. 
Трубопровід подачі повинен бути однаковим 
або більшим, ніж з'єднувальна трубка 
котла 3/4”G. До під'єднання газу необхідно 
виконати ретельне внутрішнє очищення 
труб системи підведення, щоб усунути усі 
можливі осади, які могли б перешкодити 
правильній роботі котла. Крім того, слід 
перевірити, чи газ в системі відповідає 
газові, для якого був виготовлений котел 
(див. заводську табличку на котлі). Якщо 
вони відрізняються, слід внести зміни в 
настройки котла для того, щоб пристосувати 
його для використання іншого типу газу 
(див. конверсія пристроїв у разі зміни газу). 
Крім того, важливо перевірити динамічний 
тиск мережі (метану або G.P.L./зрідженого 
пропану), що буде використовуватися для 
котельного агрегату, оскільки недостатньо 
високий рівень тиску може негативно 
впливати на ефективність роботи генератора, 
спричиняючи незадоволення користувача.
Переконатися в тому, що приєднання 
газового крана виконано правильно, згідно 
послідовності монтажу, приведеної на 
малюнку. Труба підведення газу повинна мати 
відповідні параметри, що задовольняють 
вимогам чинних норм для гарантії правильної 
подачі газу до запальника, включаючи умови 
максимальної потужності генератора, а 
також для гарантії належної експлуатації 
пристрою (технічні дані). Система з'єднання 
повинна відповідати діючим нормам.

Якість горючого газу. Пристрій було 
спроектовано для роботи на горючому газові, 
без будь-яких домішок; інакше необхідно 
приєднати відповідні фільтри по лінії до 
пристрою для очищення горючого газу.

Резервуар зберігання (у разі живлення зі 
складу GPL/зрідженого пропану).
- Може статися, що нові резервуари для 

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

- Під час довготривалих періодів зберігання 
може утворюватися шар осаджувальних 
компонентів у суміші GPL/зрідженого 
пропану. Це може призвести до зниження 
теплотворної здатності  с уміші,  що 
подається на пристрій, та змін у його роботі.
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1.2 ОСНОВНІ РОЗМІРИ.

Мал. 1-2

Умовні позначення:
 G - Постачання газу
 AC - Вихід гарячої води для 

домашнього вжитку
 AF - Вхід холодної води для 

домашнього вжитку 
 R - Повернення установки
 M - Подача установки
 V - Підключення 

електропостачання

N.B.:  вузол підключення (опція)

Висота  
(мм)

Ширина  
(мм)

Глибина  
(мм)

785 450 310

ЗЧЕПЛЕННЯ/ГАЧКИ

ГАЗ
ВОДА 

ДЛЯ ДОМ. 
ПОТРЕБ

УСТАНОВКА

G AC AF R M

3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

1.3 ПІДКЛЮЧЕННЯ (ОПЦІЯ).
Підключення газу (пристрій категорії 
I I 2 H 3 + ) .  Н а ш і  к о т е л ь н і  а г р е г а т и 
сконструйовані для роботи на газові 
метан (G20) або G.P.L./зріджений пропан. 
Трубопровід подачі повинен бути однаковим 
або більшим, ніж з'єднувальна трубка 
котла 3/4”G. До під'єднання газу необхідно 
виконати ретельне внутрішнє очищення 
труб системи підведення, щоб усунути усі 
можливі осади, які могли б перешкодити 
правильній роботі котла. Крім того, слід 
перевірити, чи газ в системі відповідає 
газові, для якого був виготовлений котел 
(див. заводську табличку на котлі). Якщо 
вони відрізняються, слід внести зміни в 
настройки котла для того, щоб пристосувати 
його для використання іншого типу газу 
(див. конверсія пристроїв у разі зміни газу). 
Крім того, важливо перевірити динамічний 
тиск мережі (метану або G.P.L./зрідженого 
пропану), що буде використовуватися для 
котельного агрегату, оскільки недостатньо 
високий рівень тиску може негативно 
впливати на ефективність роботи генератора, 
спричиняючи незадоволення користувача.
Переконатися в тому, що приєднання 
газового крана виконано правильно, згідно 
послідовності монтажу, приведеної на 
малюнку. Труба підведення газу повинна мати 
відповідні параметри, що задовольняють 
вимогам чинних норм для гарантії правильної 
подачі газу до запальника, включаючи умови 
максимальної потужності генератора, а 
також для гарантії належної експлуатації 
пристрою (технічні дані). Система з'єднання 
повинна відповідати діючим нормам.

Якість горючого газу. Пристрій було 
спроектовано для роботи на горючому газові, 
без будь-яких домішок; інакше необхідно 
приєднати відповідні фільтри по лінії до 
пристрою для очищення горючого газу.

Резервуар зберігання (у разі живлення зі 
складу GPL/зрідженого пропану).
- Може статися, що нові резервуари для 

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

- Під час довготривалих періодів зберігання 
може утворюватися шар осаджувальних 
компонентів у суміші GPL/зрідженого 
пропану. Це може призвести до зниження 
теплотворної здатності  с уміші,  що 
подається на пристрій, та змін у його роботі.
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1.2 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ.

Илл. 1-2

Условные обозначения:
 G - Подача газа
 AC - Выход горячей санитарной воды
 AF - Вход холодной санитарной воды 
 R - Возврат в систему
 M - Подача из системы
 V - Подключение электропитания

Примечание: блок подключения (фа-
культативно)

Высота  
(мм)

Ширина  
(мм)

Глубина  
(мм)

785 450 310

ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНЖЕНЕРНЫМ 
СЕТЯМ

ГАЗ
ВОДА 

САНТЕХ-
НИЧЕСКАЯ

УСТАНОВ-
КА

G AC AF R M

3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

1.3 ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
(ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ).

Подключение к газовой магистрали (при-
бор категории II2H3+). Наши бойлеры раз-
работаны для работы на метане (G20) и на 
сжиженном нефтяном газе (СНГ). Диаметр 
подающей трубы должен быть большим или 
равным диаметру соединительного патрубка 
бойлера 3/4”G. Перед осуществлением под-
соединения к газовой магистрали следует 
произвести тщательную очистку всех труб, 
служащих для подачи газа из нее к бойлеру, 
с целью удаления возможных загрязнений, 
которые могут помешать его правильному 
функционированию. Следует также убедить-
ся в том, что газ в ней соответствует тому, для 
которого разработан бойлер (см. табличку 
номинальных данных, помещенную на па-
нели бойлера). В противном случае следует 
произвести модификацию бойлера для его 
адаптации к другому типу газа (см. “Моди-
фикация устройств в случае изменения типа 
газа”). Следует также замерить динамическое 
давление в магистрали (метана или сжижен-
ного нефтяного газа), предназначенной для 
питания бойлера, и убедиться в его соот-
ветствии требованиям стандартов, так как 
недостаточная величина давления может 
сказаться на мощности агрегата и привести 
к проблемам для пользователя.
Убедиться что правильно произведено 
подключение газового вентиля, следуя 
указаниям по монтажу, приведённым на 
иллюстрации. Труба подачи горючего газа 
должна иметь размеры, соответствующие 
действующим нормативам, чтобы гарантиро-
вать требуемый расход газа, подаваемого на 
горелку, даже при максимальной мощности 
генератора, и обеспечивать эксплуатацион-
ные характеристики агрегата (технические 
характеристики). Применяемые соединения 
должны соответствовать действующим 
нормам.

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

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

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

- По причине состава смеси сжиженного 
нефтяного газа, во время хранения газа в 
резервуарах, может произойти стратифика-
ция компонентов смеси. Это может вызвать 
изменение теплопроизводительности выде-
ляемой смеси, а в последствии и изменение 
эксплуатационных качеств аппарата.
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1.2 DIMENSIONS PRINCIPALES.

Fig. 1-2

Légende :
 G - Alimentation de gaz
 AC - Sortie de l'eau chaude sanitaire
 AF - Entrée de l'eau froide sanitaire 
 R - Retour installation
 M - Refoulement installation
 V - Raccordement électrique

N.B. :  groupe raccordement (option)

Hauteur  
(mm)

Largeur  
(mm)

Profondeur  
(mm)

785 450 310

RACCORDS

GAZ EAU 
SANITAIRE

INSTALLA-
TION

G AC AF R M

3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

1.3 BRANCHEMENTS (OPTION).
Raccordement au gaz (appareil catégorie 
II2H3+). Nos chaudières sont fabriquées pour 
fonctionner avec du gaz méthane (G20) et G.P.L. 
La tuyauterie d'alimentation doit être égale ou 
supérieure au branchement de la chaudière 
3/4"G. Avant d'effectuer le branchement du gaz, il 
faut effectuer un nettoyage interne soigné de tous 
les tuyaux de l'installation d'adduction du com-
bustible afin d'enlever les éventuels résidus qui 
pourraient compromettre le bon fonctionnement 
de la chaudière. Il faut de plus contrôler que le 
gaz distribué corresponde à celui pour lequel a été 
prédisposée la chaudière (voir plaque des don-
nées située sur la chaudière.) S'ils sont différents, 
il est nécessaire d'intervenir sur la chaudière 
pour une adaptation 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, en suivant la séquence de 
montage illustrée sur la figura. Le tuyau d'adduc-
tion du gaz combustible doit être dimensionné 
correctement en fonction des règlementations 
en vigueur afin de garantir le débit correct du 
gaz au brûleur même dans les conditions de 
puissance maximum du générateur et de garantir 
les prestations de l'appareil (données techniques.) 
Le système de jonction doit être conforme aux 
normes.

Qualité du gaz combustible. L'appareil a été 
étudié pour fonctionner avec du gaz combus-
tible sans impuretés, dans le cas contraire, il 
est opportun d'insérer les filtres appropriés en 
amont de l'appareil afin de 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.

- A cause de la composition du mélange de GPL, 
on peut vérifier 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 conséquentes varia-
tions de ses prestations.
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ابعاد اصلی.  2.1

شکل 1 ـ 2

راهنام:

عرضه گاز  -  G  
مجرای خروج آب گرم خانگی  -  AC  
مجرای ورود آب رسد خانگی   -  AF  

بازگشت سیستم  -  R  
جریان سیستم  -  M  

اتصال الکرتیکی  -  V  

گروه اتصال )اختیاری( توجه:  

عمق )میلی مرت(پهنا )میلی مرت(ارتفاع )میلی مرت(

785450310

اتصاالت

گاز
خانگی 

آب گرم
سیستم

GACAFRM

”3/4”1/2”1/2”3/4”3/4

اتصاالت )اختیاری(.  3.1
اتصاالت گاز ) دستگاه های دسته +II2H3(. بویلرهای ما با گاز متان 

)G20( و گاز مایع کار می کنند. لوله های گازرسانی باید هم اندازه یا 
بزرگرت از اتصاالت G”3/4 بویلر باشند. پیش از اتصال خط گاز، درون 

متامی لوله های سیستم تغذیه سوخت را متیز کنید تا هرگونه پس مانده 

ای که می تواند به کارآیی بویلر صدمه بزند خارج شود. همچنین اطمینان 

حاصل کنید که گاز با آنچه بویلر برای آن ساخته شده است مطابقت دارد 

)نگاه کنید به صفحه داده های بویلر(. اگر این مطابقت وجود نداشته 
باشد، الزم است در دستگاه تغییراتی به وجود آید تا بتواند با یک گاز دیگر 

کار کند )نگاه کنید به تغییر دستگاه برای سایر انواع گاز(. همچنین الزم 

است که با توجه به نوع گازی که در بویلر به کار رفته است، و در تطابق 

با مقررات جاری، فشار گاز دینامیک )متان یا گاز نفتی مایع( مورد بررسی 
قرار گیرد، زیرا سطوح ناکافی می توانند میزان تولید ژنراتور را کاهش دهند 

و موجب نقص در کار دستگاه شوند.
با پیروی از دستورالعمل نصب که در شکل نشان داده شده است از اتصال 
صحیح شیر گاز اطمینان حاصل کنید. لوله گازرسانی باید طبق قواعد فعلی 

و در ابعاد مناسب مورد استفاده قرار گیرد تا بدین ترتیب حتی هنگامی که 
میزان تولدی ژنراتور به بیشرتین حد می رسد، جریان گاز به مشعل منتقل 

شود و به کارآیی دستگاه صدمه ای وارد نشود )مشخصات فنی(. سیستم 

چفت سازی باید با استانداردها تطابق داشته باشد.

کیفیت سوخت گاز. دستگاه برای کار با گازهای قابل اشتعال بدون ناخالصی 

فیلرتهای  که  شود  می  توصیه  صورت  این  غیر  در  است؛  شده  طراحی 

مخصوصی نصب شود تا خلوص سوخت را تامین کنند.

مخازن ذخیره سازی )در صورتی که گاز از مخزن گاز مایع تامین می شود(.
-  مخازن جدید گاز مایع ممکن است محتوی گازهای باقی مانده بی 
اثر باشند )نیرتوژن( که ترکیبی را که به دستگاه داده می شود تجزیه 

می کنند و باعث اختالل در عملکرد می شوند.

-  با توجه به ترکیب گاز مایع، ممکن است این ترکیب در طول دوره 
ذخیره سازی در مخزن، دچار الیه بندی شود. این امر ممکن است 

منجر به تغییر در قدرت گرمایش ترکیب و متعاقبا تغییر در عملکرد 

آن شود.

اتصاالت هیدرولیک.

توجه: برای اینکه ضامنت چگالشی دستگاه پیش از نصب اتصاالت باطل 
نشود، سیستم گرمایشی را با استفاده از مواد پاک کننده رسوبات با دقت 

متیز کنید )لوله ها، رادیاتورها و غیره( تا هرگونه رسوب یا ته نشستی که 

به عملکرد بویلر صدمه می زند از بین برود.
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1.2 MAIN DIMENSIONS.

Fig. 1-2

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

N.B.:  connection group (optional)

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

785 450 310

CONNECTIONS

GAS DOMESTIC 
HOT WATER SYSTEM

G AC AF R M

3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

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

Fuel gas quality. The appliance has been 
designed to operate with 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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CAVO ALIMENTAZIONE
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Підключення до гідравлічної системи.

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

Як правило, рекомендується відповідна 
хімічна обробка води системи опалення, щоб 
захистити систему та пристрій від накипу 
(наприклад, осадку кальцію) та інших видів 
забруднення та шкідливих відкладень.

Гідравлічні з'єднання слід виконувати 
раціонально, керуючись точками приєднання 
на шаблоні котла. Злив запобіжного клапану 
повинен бути під'єднаний до зливної лійки. 
Інакше, у разі, якщо клапан буде задіяно і 
при цьому затоплено приміщення, виробник 
котельного агрегату не буде нести ніякої 
відповідальності.

Увага: для більш тривалого терміну 
роботи пристрою та його ефективності 
рекомендуємо встановити набір “дозатор 
поліфосфатів”, який попереджує утворення 
кальцієвого осаду.

Підключення до електричного живлення. 
Котельний агрегат “Nike Mini 28 kW Special” 
з усіма його складовими належить до рівня 
захисту IPX4D. Електрична безпека пристрою 
вважається досягнутою лише тоді, коли 
він ретельно під'єднаний до дієвої системи 
заземлення, виконаної у відповідності з 
чинними нормами 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 розетки. Кабель 
живлення повинен бути приєднаний до 
мережі в 220 В ±10% / 50 Гц, з дотриманням 
полярності L-N та заземленням , в 
цій мережі повинно бути передбачене 
загальнополярне відключення з категорією 
перенапруги класу III. У разі необхідності 
заміни кабелю живлення звертатися до 
кваліфікованого уповноваженого центру 
(наприкла д,  уповноваженої  Слу жби 
технічного обслуговування).  Кабель 
живлення повинен вкладатися як зазначено 

(Мал. 1-3). У разі необхідності заміни плавких 
запобіжників мережі на схемі регулювання 
використовувати запобіжники швидкі на 
3,15 A. Для загального живлення пристрою 
від електричної мережі забороняється 
використовувати адаптери, багатоканальні 
розетки та подовжувачі.

1.4 ДИСТАНЦІЙНІ КОМАНДИ 
ТА ХРОНОТЕРМОСТАТИ В 
ПРИМІЩЕННІ (ОПЦІЯ).

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 з'єднуються 
ус ь ог о  л и ше  2  п р ов од а м и .  Ув а ж но 
ознайомтеся з інструкціями з монтажу та 
використання додаткового комплектного 
набору.
• Цифровий хронотермостат Ввімкн.Вимкн. 

(On/Off). Хронотермостат дає змогу:
 - встановити значення температ ури 

приміщення: одне на протязі дня 
(температура комфорту) та інше на 
протязі ночі (знижена температура);

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

 - вибрати режим роботи з  кількох 
можливих:

 - р у ч н и й  р еж и м  ( з  р е г у л ь ов а н ою 
температурою).

 - автоматичний р ежим (з  з а даною 
програмою).

 - примусовий автоматичний режим (зі 
зміною запрограмованої температури на 
короткий проміжок часу).

 Хронотермостат одержує живлення від 2 
батарейок на 1,5 В типу LR 6 алкалін;

• Пульт "Amico Remoto"V2 (CARV2) для 
управління ро б отою кліматичного 
хронотермостату. Пульт CARV2 дозволяє 
корис т у в ачев і ,  крім  з а значених  у 
попередньому пункті функцій, тримати під 
контролем і особливо мати під рукою всю 
необхідну інформацію з роботи пристрою 
та установки опалення, з можливістю при 
бажанні внесення змін у задані раніше 
параметри без необхідності відвідання 
приміщення, в якому встановлено пристрій. 
Пульт оснащений самодіагностикою 
для відображення на дисплеї можливих 
аномалій в роботі котла. Кліматичний 
хронотермос т ат,  що вбудов аний в 
п ул ьт  д ис т а н ц і й ног о  у п р а в л і н н я , 
дозволяє пристосувати температ уру 
подачі установки до реальних потреб 

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

Підключення до електричної мережі CARV2 
або хронотермостату On/Off (Опція). 
Описані нижче операції треба виконувати 
після того, як пристрій відключено від напруги. 
У разі його використання хронотермостат 
приміщення On/Off треба приєднати на 
затискачі 40 та 41, усунувши перемичку X40 
(Мал. 3-2). Переконатися в тому, що контакт 
термостату On/Off є "чистим", незалежним 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.

Важлива інформація: у разі використання 
CARV2 обов'язково забезпечити наявність 
двох окремих ліній згідно діючих норм 
з електричних схем та установок. Усі 
трубопроводи котла ні в якому разі не 
повинні використовуватися як заземлення 
електричної або телефонної лінії. Отже, 
до приєднання котла до електромережі 
впевнитися в тому,  щоб це правило 
дотримувалося.

Мал. 1-3 Мал. 1-4
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Підключення до гідравлічної системи.

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

Як правило, рекомендується відповідна 
хімічна обробка води системи опалення, щоб 
захистити систему та пристрій від накипу 
(наприклад, осадку кальцію) та інших видів 
забруднення та шкідливих відкладень.

Гідравлічні з'єднання слід виконувати 
раціонально, керуючись точками приєднання 
на шаблоні котла. Злив запобіжного клапану 
повинен бути під'єднаний до зливної лійки. 
Інакше, у разі, якщо клапан буде задіяно і 
при цьому затоплено приміщення, виробник 
котельного агрегату не буде нести ніякої 
відповідальності.

Увага: для більш тривалого терміну 
роботи пристрою та його ефективності 
рекомендуємо встановити набір “дозатор 
поліфосфатів”, який попереджує утворення 
кальцієвого осаду.

Підключення до електричного живлення. 
Котельний агрегат “Nike Mini 28 kW Special” 
з усіма його складовими належить до рівня 
захисту IPX4D. Електрична безпека пристрою 
вважається досягнутою лише тоді, коли 
він ретельно під'єднаний до дієвої системи 
заземлення, виконаної у відповідності з 
чинними нормами 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 розетки. Кабель 
живлення повинен бути приєднаний до 
мережі в 220 В ±10% / 50 Гц, з дотриманням 
полярності L-N та заземленням , в 
цій мережі повинно бути передбачене 
загальнополярне відключення з категорією 
перенапруги класу III. У разі необхідності 
заміни кабелю живлення звертатися до 
кваліфікованого уповноваженого центру 
(наприкла д,  уповноваженої  Слу жби 
технічного обслуговування).  Кабель 
живлення повинен вкладатися як зазначено 

(Мал. 1-3). У разі необхідності заміни плавких 
запобіжників мережі на схемі регулювання 
використовувати запобіжники швидкі на 
3,15 A. Для загального живлення пристрою 
від електричної мережі забороняється 
використовувати адаптери, багатоканальні 
розетки та подовжувачі.

1.4 ДИСТАНЦІЙНІ КОМАНДИ 
ТА ХРОНОТЕРМОСТАТИ В 
ПРИМІЩЕННІ (ОПЦІЯ).

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 з'єднуються 
ус ь ог о  л и ше  2  п р ов од а м и .  Ув а ж но 
ознайомтеся з інструкціями з монтажу та 
використання додаткового комплектного 
набору.
• Цифровий хронотермостат Ввімкн.Вимкн. 

(On/Off). Хронотермостат дає змогу:
 - встановити значення температ ури 

приміщення: одне на протязі дня 
(температура комфорту) та інше на 
протязі ночі (знижена температура);

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

 - вибрати режим роботи з  кількох 
можливих:

 - р у ч н и й  р еж и м  ( з  р е г у л ь ов а н ою 
температурою).

 - автоматичний р ежим (з  з а даною 
програмою).

 - примусовий автоматичний режим (зі 
зміною запрограмованої температури на 
короткий проміжок часу).

 Хронотермостат одержує живлення від 2 
батарейок на 1,5 В типу LR 6 алкалін;

• Пульт "Amico Remoto"V2 (CARV2) для 
управління ро б отою кліматичного 
хронотермостату. Пульт CARV2 дозволяє 
корис т у в ачев і ,  крім  з а значених  у 
попередньому пункті функцій, тримати під 
контролем і особливо мати під рукою всю 
необхідну інформацію з роботи пристрою 
та установки опалення, з можливістю при 
бажанні внесення змін у задані раніше 
параметри без необхідності відвідання 
приміщення, в якому встановлено пристрій. 
Пульт оснащений самодіагностикою 
для відображення на дисплеї можливих 
аномалій в роботі котла. Кліматичний 
хронотермос т ат,  що вбудов аний в 
п ул ьт  д ис т а н ц і й ног о  у п р а в л і н н я , 
дозволяє пристосувати температ уру 
подачі установки до реальних потреб 

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

Підключення до електричної мережі CARV2 
або хронотермостату On/Off (Опція). 
Описані нижче операції треба виконувати 
після того, як пристрій відключено від напруги. 
У разі його використання хронотермостат 
приміщення On/Off треба приєднати на 
затискачі 40 та 41, усунувши перемичку X40 
(Мал. 3-2). Переконатися в тому, що контакт 
термостату On/Off є "чистим", незалежним 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.

Важлива інформація: у разі використання 
CARV2 обов'язково забезпечити наявність 
двох окремих ліній згідно діючих норм 
з електричних схем та установок. Усі 
трубопроводи котла ні в якому разі не 
повинні використовуватися як заземлення 
електричної або телефонної лінії. Отже, 
до приєднання котла до електромережі 
впевнитися в тому,  щоб це правило 
дотримувалося.

Мал. 1-3 Мал. 1-4
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Гидравлическое соединение.

Внимание: перед тем как произвести подсо-
единение бойлера, для сохранения гарантии 
конденсационного модуля, аккуратно очи-
стить всю тепловую установку (трубопро-
водную сеть, нагревающие тела и т.д.) соот-
ветствующими декапирующими средствами 
или антинакипинами в состоянии удалить 
загрязнения, которые могут ухудшить ра-
боту котла.

В обычном порядке рекомендуется прово-
дить химическую обработку воды тепловой 
установки с целью защиты системы и аппа-
рата от твердых отложений (например, на-
кипи), образования грязи и других вредных 
отложений. 

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

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

Подключение к электрической сети. Бойлер 
Nike Mini 28 кВт Special на весь агрегат имеет 
класс защиты IPX4D. Электрическая безопас-
ность агрегата обеспечивается только при его 
подсоединении к контуру заземления, вы-
полненному в соответствии с действующими 
нормами безопасности.

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

Убедитесь также, что параметры электри-
ческой сети соответствуют максимальной 
потребляемой мощности, величина которой 
указана на табличке номинальных данных, 
помещенной на стенке бойлера. Бойлеры 
поставляются со шнуром электропитания 
“X” без вилки. Кабель электропитания дол-
жен быть включен в электрическую сеть 
напряжением 230 В ±10% и частотой 50 Гц с 
соблюдением полярности L-N и заземления

, на данной сети должен быть предусмо-
трен однопозиционный переключатель III 
категории перенапряжения. В случае замены 

кабеля питания обратиться к квалифици-
рованному технику (например, к технику 
Авторизированного Сервисного центра). 
Кабель электропитания должен быть проло-
жен в соответствии с указаниями (Илл. 1-3). 
В случае необходимости замены плавкого 
предохранителя на регулировочном блоке ис-
пользуйте быстродействующий предохрани-
тель на силу тока 3,15 A. При подсоединении 
бойлера к сети электропитания запрещается 
использовать переходники, шайбы, предна-
значенные одновременно для нескольких 
устройств, и удлинители.

1.4 ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
И ХРОНОТЕРМОСТАТ 
ПОМЕЩЕНИЯ (ОПЦИЯ).

Бойлер предусмотрен для подключения хро-
нотермостатов помещения и дистанционного 
управления, которые доступны в факульта-
тивном комплекте (Илл. 1-4).
Все хронотермостаты Immergas подсоединя-
ются 2 проводами. Прочитать внимательно 
инструкцию по установке и эксплуатации 
оснащённую с данным комплектом.
• Цифровой хронотермостат Вкл/Выкл. Хро-

нотермостат позволяет:
 - установить два значения окружающей 

среды: один для дня (комфортная тем-
пература) и один для ночи (пониженная 
температура); 

 - устанавливать недельную программу с 
четырьмя ежедневными включениями и 
выключениями; 

 - выбрать желаемый режим работы среди 
различных вариантов:

 - ручной режим (с регулируемой темпера-
турой). 

 - автоматический режим (с установленной 
программой). 

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

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

• Дистанционное Управление Amico V2 
(CARV2) с работой климатического хро-
нотермостата. Панель CARV2 позволяет 
пользователю кроме вышеуказанных 
функций, иметь под контролем, а главное 
под рукой, всю необходимую информацию 
относительно работы агрегата и термиче-
ской установки с возможностью заменить 
в любой момент предварительно введённые 
параметры, не перемещаясь при этом туда, 
где был установлен агрегат. Панель оснаще-
на самоконтролем, который отображает на 
дисплее все возможные неполадки работы 

бойлера. Климатический хронотермостат 
встроен в панель дистанционного управле-
ния и позволяет регулировать температуру 
подачи установки, в зависимости от необ-
ходимости отопления помещения, таким 
образом, что бы получить требуемую тем-
пературу помещения с высокой точностью, 
а значит и с очевидной экономией затрат. 
Хронтермостат питается непосредственно 
от бойлера с помощью тех же 2 проводов, 
которые служат для передачи данных между 
бойлером и хронотермостатом.

Электрическое подключение CARV2или хро-
нотермостата Вкл/Выкл (Опция). Нижеопи-
санные операции должны быть произведены, 
после отключения напряжения от агрегата. 
Хронотермостат помещения Вкл/Выкл под-
ключается к клеммам 40 и 41, удаляя пере-
мычку X40 (Илл. 3-2). Убедиться, что контакт 
термостата Вкл/Выкл «сухого» типа, то есть 
не зависит от напряжения сети, в противном 
случае получит ущерб электронный блок 
регулирования. Если подключается CARV2 , 
необходимо подключить его к клеммам 40 
и 41, удаляя перемычку X40 на электронной 
плате, следует уделить особое внимания, 
чтобы не перепутать полярность соединений 
(Илл. 3-2). Подключение к неправильной 
фазе, хотя и не наносит ущерб Дистанцион-
ному Управлению ДругV2, но препятствует его 
работе. К бойлеру можно подключить только 
одно дистанционное управление.

Важно: в случае использования CARV2, 
необходимо предоставить две отдельных 
линии, согласно действующим нормативным 
требованиям, касающихся электрических 
установок. Все трубы бойлера никогда не 
должны использоваться, как клеммы заземле-
ния электропроводки или телефонной линии. 
Убедиться в этом перед электрическим под-
ключением бойлера.

Илл. 1-3 Илл. 1-4
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Branchement hydraulique.

avant d'effectuer les branchements de la chau-
dière, afin de ne pas faire déchoir la garantie sur 
le module à condensation, laver soigneusement 
l'installation thermique (tuyauteries, corps 
chauffants, etc.) avec des produits décapants ou 
désincrustants capables d'enlever d'éventuels 
résidus qui pourraient compromettre le bon 
fonctionnement de la chaudière.

En général, il est conseillé d'effectuer un 
traitement chimique de l'eau de l'installation 
thermique, selon la règlementation technique 
en vigueur, afin de préserver l'installation et 
l'appareil contre les incrustations (par exemple : 
dépôts de calcaire), contre la formation de boues 
et autres dépôts nocifs.

Les branchements hydrauliques doivent être 
effectués rationnellement en utilisant les attaches 
sur le gabarit de la chaudière. L'évacuation de 
la soupape de sécurité de la chaudière doit être 
branchée 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: pour préserver la durée et les caracté-
ristiques d'efficacité de l'appareil, il est conseillé 
l'installation du kit « doseur de polyphosphates » en 
présence d'eaux dont les caractéristiques peuvent 
provoquer l'apparition d'incrustations de calcaire.

Branchement électrique. La chaudière Nike 
Mini 28 kW Special a, pour tout l'appareil, un 
degré de protection IPX4D. La sécurité électrique 
de l'appareil est atteinte uniquement quand celui-
ci est parfaitement branché 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.

Vérifier de plus 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'alimentation spécial de type 
« X » sans fiche. Le câble d'alimentation doit être 
branché à un réseau de 230V ±10% / 50Hz en 
respectant la polarité L-N et le branchement de 
terre , sur ce réseau une déconnexion omni-
polaire avec une catégorie de surtension de classe 
III doit être prévue. En cas de remplacement du 
câble d'alimentation, contacter un technicien 
qualifié (par exemple  : le Service d'Assistance 
Technique Autorisé). 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 du 
réseau électrique, il n'est pas permis l'utilisation 
d'adaptateurs, de prises multiples et de rallonges.

1.4 COMMANDES À DISTANCE ET 
THERMOSTATS D'AMBIANCE 
PROGRAMMABLES (OPTION).

La chaudière est prédisposée pour l'application 
de thermostats ambiants 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 digital 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 sou-
haité entre les diverses possibilités :

 - 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 de 1,5V type LR 6 alcaline ;

• Commande Amie à DistanceV2 (CARV2) avec 
fonctionnement de thermostat programmable 
climatique. Le panneau du CARV2 permet à 
l'utilisateur, en plus des fonctions illustrées au 
point précédent, d'avoir sous contrôle et sur-
tout à portée de main, toutes les informations 
importantes relatives au fonctionnement de 
l'appareil et de l'installation thermique avec 
l'opportunité d'intervenir facilement sur les 
paramètres configurés précédemment, sans 
la nécessité de se déplacer à l'endroit où est 
installé l'appareil. Le panneau est équipé de dia-
gnostic automatique, pour afficher sur l'écran 
d'éventuelle anomalies de fonctionnement de la 
chaudière. Le thermostat programmable clima-
tique, incorporé au panneau à distance, permet 
d'adapter la température de refoulement de 
l'installation aux nécessités de la pièce à chauf-
fer, de façon à obtenir la valeur de température 
ambiante souhaitée avec une extrême précision 
et donc avec une économie évidente sur le coût 
de gestion. Le thermostat horloge est alimenté 
directement de la chaudière avec les mêmes 2 

fils qui servent à la transmission des données 
entre la chaudière et le thermostat horloge.

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 « propre », c'est-
à-dire indépendant de la tension de réseau ; dans 
le cas contraire, la carte électronique de réglage 
serait endommagée. L’éventuel CARV2 doit être 
branché aux bornes 40 et 41 en éliminant le 
pont X40 sur la carte électronique, en faisant 
attention de ne pas inverser la polarité dans les 
branchements (Fig. 3-2). Le branchement avec 
une polarité erronée, bien que cela n'endommage 
pas le CARV2, ne permet pas son fonctionnement. 
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 utili-
sation 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.

Fig. 1-3 Fig. 1-4
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تصفیه  حرارتی  سیستم  آب  موجود،  فنی  استانداردهای  طبق  است  الزم 

شیمیایی شود تا از سیستم و دستگاه در برابر رسوبات و ته نشست ها 

)مثال رسوبات آهکی، گل و الی یا سایر ته نشست ها( حفاظت شود.

اتصاالت آبی باید به شیوه درست و منطقی و با استفاده از چفت سازهای 

موجود در قالب بویلر انجام شوند. مجرای خروج شیر ایمنی بویلر باید یه 

یک قیف تخلیه متصل باشند. در غیر این صورت، اگر پس از به کار افتادن 

شیر تخلیه مایع نشت کند، مسئولیتی متوجه کارخانه سازنده نخواهد بود.

توجه: به منظور حفظ کارآیی دستگاه و با توجه به اینکه وجود آب می 
کننده  کیت "تامین  است  بهرت  شود،  گچی  رسوبات  ایجاد  به  منجر  تواند 

پلی فسفات" نصب شود.

اتصال الکرتیکی: بویلر Nike Mini 28 kW Special دارای درجه 
حفاظت IPX4D برای کل دستگاه می باشد. ایمنی الکرتیکی دستگاه 

تنها زمانی تامین می شود که طبق استانداردهای ایمنی، به یک سیستم 

ارتینگ کارآمد متصل شده باشد.

توجه: Immergas S.p.A در قبال خسارات یا صدمات بدنی ناشی از 
عدم اتصال بویلر به یک سیستم ارتینگ کارآمد، و همچنین صدمات ناشی 

از عدم رعایت استانداردهای مرجع، مسئولیتی را منی پذیرد.

اطمینان حاصل کنید که نصب الکرتونیکی با مشخصات حداکرث نیروی جذب 

شده که در صفحه داده های بویلر به آن اشاره شده است مطابقت دارد. 

بویلرها از یک کابل برق بدون دوشاخه نوع "X" استفاده می کنند. کابل 

برق باید به منبع تغذیه 230V ±10% / 50Hz وصل باشد و از 

؛ همچنین الزم است این  قطبش N-L و اتصال زمینی تبعیت کند 

شبکه از مدار شکن چندقطبی و اضافه ولتاژ کالس III برخوردار باشد. 

هنگام تعویض کابل برق رسانی، با یک کارشناس فنی دارای صالحیت متاس 

بگیرید )مثال با مرکز فنی خدمات پس از فروش Immergas(. کابل 

برق باید به شکلی که نشان داده شده است قرارداده شود )شکل 1-3(. 

در صورتی که فیوز اصلی تخته مدار چاپی تعویض می شود، از یک فیوز 

قطع رسیع 2A استفاده کنید. هرگز از آداپتور، پریز چندتایی و یا سیم 

های رابط به منظور تامین برق اصلی دستگاه استفاده نکنید.

کنرتل از راه دور و ترموستات اتاقی زماندار )اختیاری(.  4.1
برنامه  قابل  های  ترموستات  یا  دور  راه  از  کنرتل  از  استفاده  برای  بویلر 

ریزی اتاق آماده شده است، که به عنوان کیت های اختیاری عرضه می 

شوند. )شکل 1 ـ 4(

متصلند.  سیم  به 2  تنها   Immergas دار زمان  های  ترموستات  همه 

راهنامی کاربر و مونتاژ را که داخل کیت لوازم جانبی قرار دارد به دقت 

مطالعه کنید.

•  ترموستات های زمان دار دیجیتال روشن/خاموش. ترموستات قابل 
برنامه ریزی امکانات زیر را فراهم می کند:

-  تنظیم دو دما برای اتاق: یکی برای روز )دمای آسایش( و یکی   
برای شب )دمای پایین تر(؛

-  تنظیم برنامه هفتگی با قابلیت چهار بار خاموش و روشن شدن   
در روز؛

-  انتخاب حالت عملکرد مورد نیاز از بین گزینه های متنوع موجود:  
حالت دستی ) با دمای قابل تنظیم(.  -  

حالت اتوماتیک ) با برنامه تنظیم شده(.  -  
-  حالت اتوماتیک اجباری ) که به صورت لحظه ای دمای برنامه   

اتوماتیک را تغییر می دهد(.

قلیایی  باتری  دو  از  را  خود  نیاز  مورد  نیروی  دار  زمان    ترموستات 
1.5V LR 6 می گیرد؛

 Comando Amico RemotoV2 دستگاه کنرتل از راه دور  •
بر  عالوه  اقلیمی.  دار  زمان  ترموستات  کارکرد  با   ))CARV2

 CARV2 کارکردهایی که در نکته قبل به آنها اشاره شد، پانل

به کاربر اجازه می دهد تا همه اطالعات مهم مربوط به استفاده 

از دستگاه و سیستم گرمایشی را بررسی کندو این امکان را داشته 

باشد که بدون رفنت به محل نصب دستگاه، پارامرتهای از قبل تعیین 

شده را تغییر دهد. پانل مجهز به امکانات خودتشخیصی است تا 

بتواند هرگونه ناهنجاری را در عملکرد بویلر نشان دهد. ترموستات 

اقلیمی که در پانل قراردارد، امکان تطبیق دمای جریان سیستم با 

نیازهای واقعی اتاق را فراهم می کند. بدین ترتیب می توان دمای 

اتاق را به طور دقیق و به دلخواه تنظیم و در هزینه ها رصفه جویی 

منود. ترموستات زمان دار مستقیام توسط بویلر و از طریق هامن 2 

سیمی که وظیفه انتقال داده ها بین بویلر و ترموستات زمان دار را 

بر عهد دارند تغذیه می شود.

دار  زمان  ترموستات  روشن/خاموش  الکرتیکی  اتصال  یا   CARV2

)اختیاری(. کارهایی که در باال به آنها اشاره شد باید پس از حذف ولتاژ 
از دستگاه انجام شوند. هر نوع ترموستات اتاقی زماندار روشن/ خاموش 

شود )شکل  وصل  و 41  های 40  گیره  به   X40 جامپر حذف  با  باید 

2-3(. اطمینان حاصل کنید که نقطه متاس ترموستات روشن/خاموش از 
نوع "متیز"، یعنی مستقل از منبع اصلی باشد. در غیر این صورت تخته 

مدار چاپی آسیب خواهد دید. CARV2 باید با حذف جامپر X40 روی 

تابلوی مدار، به گیره های 40 و 41 وصل شود. مراقب باشید اتصاالت 

باعث  اشتباه  قطب  به  اتصال  ـ 2(.  نباشند )شکل 3  برعکس  ها  قطب 

آسیب به CARV2 منی شود ولی آن را از کار می اندازد. بویلر تنها می 

تواند به یک کنرتل از راه دور وصل باشد.

مهم: اگر کنرتل از راه دور CARV2 مورد استفاده قرار می گیرد، با رعایت 
قواعد مربوط به سیستم های الکرتونیکی دو خط جداگانه ایجاد کنید. هرگز 

نباید از لوله های بویلر برای اتصال سیستم الکرتونیکی یا خطوط تلفن به 

زمین استفاده کرد. پیش از ایجاد اتصاالت الکرتونیکی بویلر، از عدم وجود 

این خطر اطمینان حاصل منایید.

پروب خارجی )اختیاری(.  5.1
بویلر قابلیت استفاده از ترموستات اتاقی را دارد )شکل 1 ـ 5( که به 

صورت یک کیت اختیاری عرضه می شود. برای قرار دادن پروب خارجی، 

به دستورالعمل های مربوطه مراجعه کنید.

می توان پروب را مستقیام به سیستم الکرتونیکی بویلر متصل کرد. پروب به 

حداکرث دمای جریان سیستم اجازه می دهد تا به هنگام افزایش دمای خارجی، 

به طور اتوماتیک کاهش پیدا کند و بدین ترتیب گرمایی که به دستگاه عرضه 

می شود متناسب با تغییرات دمای خارجی تنظیم می شود. پروب خارجی 

همواره  باشد،  شده  وصل  استفاده  مورد  اتاقی  ترموستات  از  مستقل  اگر 

عمل خواهد کرد. موقعیت سوییچ انتخابگر در پانل کنرتل بویلر، ارتباط 

بین دمای جریان سیستم و دمای خارجی را مطابق با منحنی های منودار 

)شکل 6-1( تعیین می کند. اتصال الکرتونیکی پروب خارجی باید روی 
گیره های 38 و 39 روی تخته مدار چاپی صورت بگیرد. )شکل 3 ـ 2(.

شکل 1 ـ 4شکل 1 ـ 3
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Hydraulic connection.

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

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

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

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

Electrical connection: The Nike Mini 28 kW 
Special boiler has an IPX4D protection rating 
for the entire appliance. Electrical safety of the 
appliance is reached only when it is correctly 
connected to an efficient earthing system as 
specified by current safety standards.

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

Also ensure that the electrical installation 
corresponds to maximum absorbed power 
specifications as shown on the boiler data-plate. 
Boilers are supplied complete with an “X” type 
power cable without plug. The power supply 
cable must be connected to a 230V ±10% / 50Hz 
mains supply respecting L-N polarity and earth 
connection; , this network must also have a 
multi-pole circuit breaker with class III over-
voltage category. When replacing the power 
supply cable, contact a qualified technician (e.g. 
the Immergas After-Sales Technical Assistance 
Service). The power cable must be laid as shown 
(Fig. 1-3). In the event of mains fuse replacement 
on the P.C.B., use a 2A quick-blow fuse. For the 
main power supply to the appliance, never use 
adapters, multiple sockets or extension leads.

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

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

thermostat allows:
 - set two room temperature value: one for 

daytime (comfort temperature) and one for 
nighttime (lower temperature);

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

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

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

changing the temperature of the automatic 
programme).

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

• Comando Amico Remoto Remote Control 
Device V2 (CARV2) with climate chrono-
thermostat function. In addition to the 
functions described in the previous point, the 
CARV2 panel enables the user to control all the 
important information regarding operation 
of the appliance and the heating system with 
the opportunity to easily intervene on the 
previously set parameters, without having 
to go to where the appliance is installed. 
The panel is provided with self-diagnosis to 
display any boiler functioning anomalies. 
The climate chrono-thermostat incorporated 
into the remote panel enables the system flow 
temperature to be adjusted to the actual needs 
of the room being heated, in order to obtain 
the desired room temperature with extreme 
precision and therefore with evident saving in 
running costs. The chrono-thermostat is fed 
directly by the boiler by means of the same 2 
wires used for the transmission of data between 
boiler and chrono-thermostat.

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 
supply, 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). 3-2). Connection with 
the wrong polarity prevents functioning, but 
without damaging the CARV2 The boiler can only 
be connected to one remote control.

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 
elimination of this risk before making the boiler 
electrical connections.

Fig. 1-3 Fig. 1-4

POWER SUPPLY CABLE
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1.5 ЗОВНІШНІЙ ДАТЧИК (ОПЦІЯ).
Котельний агрегат передбачає використання 
зовнішнього датчика (Мал. 1-5), що надається 
у складі додаткового комплекту (Опція). 
Для установки зовнішнього датчика 
користуватися інструкціями, наведеними у 
відповідному листі інструкцій.
Датчик приєднується безпосередньо до 
електричної схеми котельного агрегату 
і  дозв оляє  а втоматично зниж у в ати 
максимальну температ уру подачі при 
підвищенні зовнішньої температ у ри 
приміщення, щоб пристосовувати подачу 
тепла агрегатом до змін температ ури 
зовнішнього середовища. Зовнішній датчик 
працює завжди, якщо він приєднаний, 
н е з а л е ж н о  в і д  н а я в н о с т і  т а  т и п у 
хронотермостату, що використовується. 
Відповідність між температурою подачі 
системи та зовнішньою температурою 
визначається положенням перемикача, що 
встановлений на панелі приладів котла, 
згідно кривих, наведених у наступному 
графіку (Мал. 1-6). Електричне з'єднання 
зовнішнього датчика слід виконувати на 
затискачі 38 та 39 на електронній схемі 
котельного агрегату (Мал. 3-2).

1.6 ВЕНТИЛЯЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ. 
Дуже важливо, щоб приміщення, в якому 
встановлено котел, мало необхідний приплив 
повітря, як для нормального горіння газу, 
так і для провітрювання приміщення. 
Натуральний приплив повітря повинен 
відбуватися напряму через:
- постійні вентиляційні люки з приміщення 

на вулицю;
- вентиляційні трубопроводи, одиночні або 

загальні розгалужені.
Повітря для вентиляції повинно поступати 
безпосередньо з вулиці, з зони, вільної від 
забруднень. Натуральний приплив повітря 
дозволяється також непрямим шляхом, через 
забір повітря з приміщень, що прилягають 
до вентильованого. Для більш детальної 
інформації щодо вентиляції приміщень 
приймати до уваги передбачене чинними 
нормативами з подальшими доповненнями 
та змінами.

В и в е д е н н я  з а д у ш л и в о г о  п о в і т ря . 
У приміщеннях, де встановлені газові 
пристрої, може виникнути необхідність 
не лише в припливі повітря для горіння, а 
також і в виведенні задушливого повітря, з 
подальшим вводом такої ж кількості чистого 
і не задушливого повітря. Для виконання 
цього необхідно дотримуватися вимог 
чинних технічних правил та нормативів.

1.7 ДИМОВІ КАНАЛИ.
Газові пристрої, що мають приєднання для 
виведення димових газів, повинні мати пряме 
сполучення з камінами або димоходами, що 
відповідають нормам безпеки.
Л и ш е  у  р а з і  в і д с у т н о с т і  о с т а н н і х 
дозволяється виведення продуктів горіння 
напряму назовні; але і в цьому випадку 
необхідно дотримуватися відповідних норм 
для терміналів тяги та чинних місцевих 
розпоряджень.

Сполучення з камінами або димоходами. 
Приєднання пристроїв до камінів або 
димоходів здійснюється за допомогою 
димових каналів.
У разі наявності попередньо зроблених 
димоходів їх слід ретельно вичистити, 
оскільки шлаки та окалина, якщо вони є, при 
від'єднанні від стінок під час роботи можуть 
закрити прохід димових газів та створити 
дуже небезпечну ситуацію для користувача.
Димові канали повинні сполучатися з каміном 
або димоходом у тому ж приміщенні, в якому 
встановлено пристрій, або в прилягаючому 
до нього, і повинні відповідати вимогам, 
передбаченим нормативами.

1.8 ДИМОХОДИ / КАМІНИ.
Для пристроїв з натуральною тягою можна 
використовувати одиночні каміни або 
загальні розгалужені димоходи.

Одиночні каміни. Одиночні каміни повинні 
мати розміри, що відповідають вимогам 
чинного законодавства.

Заг а льні  р озг а л у жені  димоходи.  У 
багатоповерхових будинках для виведення 
продуктів горіння при натуральній тязі 
можна використовувати загальні розгалужені 
димоходи (з.р.д.). Загальні розгалужені 
димоходи нової конструкції повинні бути 
спроектовані згідно методу розрахунків та у 
відповідності з чинними нормативами.

Димарі. Під димарем мається на увазі верхня 
частина одиночного каміна або загального 
розгалуженого димоходу. Він служить для 
полегшення розсіювання продуктів горіння, 
в тому числі і при несприятливих погодних 
умовах, а також захищає від потрапляння 
сторонніх предметів.
Димар повинен відповідати чинним нормам.
Квота виводу, що відповідає верхній точці 
каміна/димоходу, незалежно від наявності 
чи відсутності димаря, повинна бути поза 
"зоною зворотнього потоку", щоб попередити 
у творення контротисків, які б могли 
заважати вільному виведенню в атмосферу 
продуктів горіння. Отже, необхідно слідувати 
установленим мінімальним висотам, 
передбаченим нормою.

Пряме виведення назовні. Пристрої з 
натуральною тягою, що передбачені для 
сполучення з каміном або димоходом, можуть 
виводити продукти горіння і безпосередньо 
назовні за допомогою трубопроводу на стінах 
зовнішнього периметру будинку. В такому 
разі виведення виконується за допомогою 
труби виведення, з зовнішнього боку до неї 
приєднується термінал тяги. 

Труба виведення. Труба виведення повинна 
відповідати тим самим вимогам, що 
передбачені для димових каналів, а також 
чинним технічним нормам.

Розташування терміналів виведення. 
Термінали виводу повинні:
- розташовуватися на стінах зовнішнього 

периметру будинку;
- розташовуватися так, щоб відповідати 

мінімальним відстаням, передбаченим 
чинним технічним нормативом.

Виведення продуктів горіння з пристроїв з 
натуральною тягою в закритих приміщеннях 
з відкритим дахом. В закритих приміщеннях 
з відкритим дахом (вентиляційні колодязі, 
шахти, двори та подібне), що закриті з 
усіх боків, дозволяється пряме виведення 
продуктів горіння пристроїв з натуральною 
або примусовою тягою та витратою тепла від 
4 до 35 кВт, при умові відповідності умовам 
чинних технічних нормативів.

Важлива інформація: заборонено навмисне 
вимикати пристрій контролю за виведенням 
димових газів. Кожні частина або компонент 
пристрою у разі поломки слід замінити 
виключно запчастинами від виробника. У разі 
частого вмикання пристрою для контролю за 
виведенням димових газів перевірити трубу 
виведення димових газів та вентиляцію 
приміщення, в якому встановлено котел.

Мал. 1-5 Мал. 1-6

П о л о ж е н н я  р е г у л ю в а н н я 
користувачем температури опалення
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1.5 ЗОВНІШНІЙ ДАТЧИК (ОПЦІЯ).
Котельний агрегат передбачає використання 
зовнішнього датчика (Мал. 1-5), що надається 
у складі додаткового комплекту (Опція). 
Для установки зовнішнього датчика 
користуватися інструкціями, наведеними у 
відповідному листі інструкцій.
Датчик приєднується безпосередньо до 
електричної схеми котельного агрегату 
і  дозв оляє  а втоматично зниж у в ати 
максимальну температ уру подачі при 
підвищенні зовнішньої температ у ри 
приміщення, щоб пристосовувати подачу 
тепла агрегатом до змін температ ури 
зовнішнього середовища. Зовнішній датчик 
працює завжди, якщо він приєднаний, 
н е з а л е ж н о  в і д  н а я в н о с т і  т а  т и п у 
хронотермостату, що використовується. 
Відповідність між температурою подачі 
системи та зовнішньою температурою 
визначається положенням перемикача, що 
встановлений на панелі приладів котла, 
згідно кривих, наведених у наступному 
графіку (Мал. 1-6). Електричне з'єднання 
зовнішнього датчика слід виконувати на 
затискачі 38 та 39 на електронній схемі 
котельного агрегату (Мал. 3-2).

1.6 ВЕНТИЛЯЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ. 
Дуже важливо, щоб приміщення, в якому 
встановлено котел, мало необхідний приплив 
повітря, як для нормального горіння газу, 
так і для провітрювання приміщення. 
Натуральний приплив повітря повинен 
відбуватися напряму через:
- постійні вентиляційні люки з приміщення 

на вулицю;
- вентиляційні трубопроводи, одиночні або 

загальні розгалужені.
Повітря для вентиляції повинно поступати 
безпосередньо з вулиці, з зони, вільної від 
забруднень. Натуральний приплив повітря 
дозволяється також непрямим шляхом, через 
забір повітря з приміщень, що прилягають 
до вентильованого. Для більш детальної 
інформації щодо вентиляції приміщень 
приймати до уваги передбачене чинними 
нормативами з подальшими доповненнями 
та змінами.

В и в е д е н н я  з а д у ш л и в о г о  п о в і т ря . 
У приміщеннях, де встановлені газові 
пристрої, може виникнути необхідність 
не лише в припливі повітря для горіння, а 
також і в виведенні задушливого повітря, з 
подальшим вводом такої ж кількості чистого 
і не задушливого повітря. Для виконання 
цього необхідно дотримуватися вимог 
чинних технічних правил та нормативів.

1.7 ДИМОВІ КАНАЛИ.
Газові пристрої, що мають приєднання для 
виведення димових газів, повинні мати пряме 
сполучення з камінами або димоходами, що 
відповідають нормам безпеки.
Л и ш е  у  р а з і  в і д с у т н о с т і  о с т а н н і х 
дозволяється виведення продуктів горіння 
напряму назовні; але і в цьому випадку 
необхідно дотримуватися відповідних норм 
для терміналів тяги та чинних місцевих 
розпоряджень.

Сполучення з камінами або димоходами. 
Приєднання пристроїв до камінів або 
димоходів здійснюється за допомогою 
димових каналів.
У разі наявності попередньо зроблених 
димоходів їх слід ретельно вичистити, 
оскільки шлаки та окалина, якщо вони є, при 
від'єднанні від стінок під час роботи можуть 
закрити прохід димових газів та створити 
дуже небезпечну ситуацію для користувача.
Димові канали повинні сполучатися з каміном 
або димоходом у тому ж приміщенні, в якому 
встановлено пристрій, або в прилягаючому 
до нього, і повинні відповідати вимогам, 
передбаченим нормативами.

1.8 ДИМОХОДИ / КАМІНИ.
Для пристроїв з натуральною тягою можна 
використовувати одиночні каміни або 
загальні розгалужені димоходи.

Одиночні каміни. Одиночні каміни повинні 
мати розміри, що відповідають вимогам 
чинного законодавства.

Заг а льні  р озг а л у жені  димоходи.  У 
багатоповерхових будинках для виведення 
продуктів горіння при натуральній тязі 
можна використовувати загальні розгалужені 
димоходи (з.р.д.). Загальні розгалужені 
димоходи нової конструкції повинні бути 
спроектовані згідно методу розрахунків та у 
відповідності з чинними нормативами.

Димарі. Під димарем мається на увазі верхня 
частина одиночного каміна або загального 
розгалуженого димоходу. Він служить для 
полегшення розсіювання продуктів горіння, 
в тому числі і при несприятливих погодних 
умовах, а також захищає від потрапляння 
сторонніх предметів.
Димар повинен відповідати чинним нормам.
Квота виводу, що відповідає верхній точці 
каміна/димоходу, незалежно від наявності 
чи відсутності димаря, повинна бути поза 
"зоною зворотнього потоку", щоб попередити 
у творення контротисків, які б могли 
заважати вільному виведенню в атмосферу 
продуктів горіння. Отже, необхідно слідувати 
установленим мінімальним висотам, 
передбаченим нормою.

Пряме виведення назовні. Пристрої з 
натуральною тягою, що передбачені для 
сполучення з каміном або димоходом, можуть 
виводити продукти горіння і безпосередньо 
назовні за допомогою трубопроводу на стінах 
зовнішнього периметру будинку. В такому 
разі виведення виконується за допомогою 
труби виведення, з зовнішнього боку до неї 
приєднується термінал тяги. 

Труба виведення. Труба виведення повинна 
відповідати тим самим вимогам, що 
передбачені для димових каналів, а також 
чинним технічним нормам.

Розташування терміналів виведення. 
Термінали виводу повинні:
- розташовуватися на стінах зовнішнього 

периметру будинку;
- розташовуватися так, щоб відповідати 

мінімальним відстаням, передбаченим 
чинним технічним нормативом.

Виведення продуктів горіння з пристроїв з 
натуральною тягою в закритих приміщеннях 
з відкритим дахом. В закритих приміщеннях 
з відкритим дахом (вентиляційні колодязі, 
шахти, двори та подібне), що закриті з 
усіх боків, дозволяється пряме виведення 
продуктів горіння пристроїв з натуральною 
або примусовою тягою та витратою тепла від 
4 до 35 кВт, при умові відповідності умовам 
чинних технічних нормативів.

Важлива інформація: заборонено навмисне 
вимикати пристрій контролю за виведенням 
димових газів. Кожні частина або компонент 
пристрою у разі поломки слід замінити 
виключно запчастинами від виробника. У разі 
частого вмикання пристрою для контролю за 
виведенням димових газів перевірити трубу 
виведення димових газів та вентиляцію 
приміщення, в якому встановлено котел.

Мал. 1-5 Мал. 1-6

П о л о ж е н н я  р е г у л ю в а н н я 
користувачем температури опалення
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1.5 ВНЕШНИЙ ПРОБНИК 
(ФАКУЛЬТАТИВНО)

На бойлер возможна установка внешнего 
зонда (Илл. 1-5) который имеется в наличии 
в виде факультативного комплекта. При 
установке внешнего датчика ознакомьтесь с 
вкладышем с инструкциями.
Настоящий зонд подсоединяется непосред-
ственно к бойлеру и позволяет автоматиче-
ски уменьшать максимальную температуру 
подачи водопроводной воды при повышении 
внешней температуры, таким образом, тепло 
поставляемое установкой зависит от внешней 
температуры Внешний датчик действует 
всегда, вне зависимости от наличия и от 
вида подключенного хронотермостата по-
мещения. Соотношение между температурой 
подаваемой воды на установку и внешней 
температурой, определяется положением 
рукоятки на приборном щитке бойлера, 
согласно кривым, указанным на диаграмме 
(Илл. 1-6). Электрическое подключение зонда 
должно происходить с помощью клемм 38 и 
39 на электрической плате бойлера (Илл. 3-2).

1.6 ПРОВЕТРИВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Необходимо чтобы в помещении, куда уста-
навливается бойлер, был доступ для такого 
количества воздуха, которое необходимо для 
настройки горения газа и проветривания 
помещения. Естественный доступ воздуха 
происходит прямым путём через:
- постоянные отверстия в стенах проветри-

ваемого помещения, выходящего наружу;
- каналы вентиляции, отдельные или общие 

с разветвлениями.
Воздух для вентиляции должен поступать не-
посредственно снаружи, вдали от источников 
загрязнения. Натуральный доступ воздуха 
может быть также произведён косвенным пу-
тём, посредством забора воздуха в смежных 
помещениях. Более подробная информация 
о проветривании помещений приводится в 
действующем стандарте и его последующих 
изменениях и дополнениях.

Удаление отработанного воздуха. В по-
мещениях, в которых установлены газовый 
агрегаты, кроме забора воздуха для горения, 
может быть также необходимо удаление 
отработанного воздуха, с последующим за-
бором такого же количества чистого и не 
отработанного воздуха. Настоящие условия 
должны быть созданы в соответствии с пред-
писаниями с действующими техническими 
нормативными требованиям.

1.7 ДЫМОВЫЕ КАНАЛЫ.
Газовые агрегаты, оснащённые креплением 
для трубы дымодудаления, должны быть 
непосредственно подключены к высокоэфек-
тивными каминам дымоходам или дымовым 
каналам.
Только при их отсутствии, допускается вывод 
продуктов сгорания непосредственно на-
ружу, если это соответствует предписаниям 
нормы вытяжных устройств и с действующи-
ми местными правилами.

Подключение к дымоходам и дымовым 
каналам. Подключение агрегатов к дымоходу 
или к камину при помощи дымового канала.
Если уже существуют уже установленные 
дымоходы, они должны быть полностью очи-
щены от шлаков, так как при их отслоении 
во время работы может закупорить проход 
дыма, создавая высокоопасные ситуации для 
пользователя.
Дымовые каналы должны быть подключе-
ны к дымоходу или к дымовой трубе в том 
же помещении, где установлен агрегат или 
в крайнем случае в смежном помещении, 
которое соответствует требованиям нормы.

1.8 ДЫМОХОДЫ / ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ.
Для агрегатов с натуральной вытяжкой могут 
быть установлены отдельные дымоходы или 
общие раветвлённые дымовые трубы.

Отдельные дымоходы. Размеры дымоходов 
должны быть рассчитаны согласно действу-
ющим стандартам.

Общие разветвлённые дымовые трубы. В 
многоэтажных зданиях, для удаления про-
дуктов сгорания с натуральной вытяжкой, 
могут быть использованы общие разветвлён-
ные дымовые трубы. Разветвлённые дымовые 
трубы новой конструкции должны быть 
построены согласно способам и расчётам, 
требуемых нормой.

Дымники. Под термином дымник подраз-
умевается устройство расположенное в верх-
ней части отдельного дымохода или общей 
разветвлённой дымовой трубы. Настоящее 
устройтсво упрощает вывод рассеивание 
продуктов сгорания даже усложнённых атмос-
ферных условиях и предотвращает попадание 
посторонних тел.
Настоящее устройство должно соответство-
вать нормативным требованиям.
Уровень разблокирования, соответствующий 
оголовку дымохода/дымовой трубы, в неза-
висимости от дымника, должен быть за "зоной 
обратного потока", во избежания образования 
обратного давление, предотвращающего 
свободный вывод в атмосферу продуктов 
сгорания. Поэтому необходимо применять 
минимальную длину, указанную в стандарте, 
в зависимости от наклона ската крыши.

Прямой вывод наружу. Агрегаты с нату-
ральной вытяжкой, которые предусмотрены 
для подключения к дымовой трубе или ды-
моходу, могут выводить продукты сгорания 
наружу посредством канала, проходящего 
через периметральные стены здания. В этом 
случае вывод происходит за счёт выхлопной 
трубы, к которой снаружи подключен вы-
тяжной вывод. 

Выхлопная труба Выхлопная труба должна 
соответствовать требованиям, перечислен-
ным для дымовых каналов, с дополнитель-
ными предусмотрениями настоящих техни-
ческих нормативных требований.

Установка вытяжных устройств. Вытяжные 
устройства должны быть:
- установлены на наружных стенах здания;
- установлены, соблюдая минимальные 

расстояния, указанные в действующих 
технических нормативных требованиях.

Вывод продуктов сгорания из аппарата 
натуральной вытяжкой в закрытых по-
мещениях или на открытом воздухе. В по-
мещениях на открытом воздухе и закрытие 
со всех сторон (вентиляционные шахты, 
шахты, дворы и так далее), допустим прямой 
вывод продуктов сгорания с натуральной или 
форсированной вытяжкой с расходом тепла 
от 4 и до 35 КВатт, если при этом соблюдены 
технические нормативные требования.

Важно: запрещено добровольно выводить 
из эксплуатации, устройство, контролирую-
щее вывод дыма. При повреждении каждой 
детали настоящего устройства, должна быть 
произведена замена на оригинальные запча-
сти. При частом срабатывании контрольного 
устройства вывода дыма, проверить дымовой 
канал и проветривание помещения, в кото-
ром расположен бойлер.

Илл. 1-5 Илл. 1-6

Положение регулятора 
пользователя температуры 
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1.5 SONDE EXTERNE (OPTION).
La chaudière est prédisposée pour l'application de 
la sonde extérieure (Fig. 1-5) qui est disponible 
comme kit en option. Pour le positionnement de la 
sonde externe, se référer au feuillet d'instructions 
correspondant.
La sonde peut être branchée directement à l'instal-
lation électrique de la chaudière et permet de dimi-
nuer automatiquement la température maximum de 
refoulement à l'installation lorsque la température 
extérieure augmente afin d'adapter la chaleur 
fournie à l'installation en fonction de la variation 
de la température extérieure. La sonde externe 
agit toujours quand elle est connectée indépen-
damment de la présence ou du type de thermostat 
d'ambiance programmable utilisé. L'association 
entre température de refoulement à l'installation 
et température extérieure est déterminée par la 
position du sélecteur présent sur le tableau de bord 
de la chaudière, selon le courbes représentées sur le 
diagramme (Fig. 1-6). Le branchement électrique de 
la sonde extérieure doit se faire aux bornes 38 et 39 
sur la carte électronique de la chaudière (Fig. 3-2).

1.6 VENTILATION DES LOCAUX. 
Il est indispensable qu’il y ait assez d’air dans le local 
où est installée la chaudière, pour une combustion 
régulière du gaz et la ventilation du local. L'afflux 
naturel de l'air doit s’effectuer par voie direct à 
travers des :
- des ouvertures permanentes percées sur les murs 

donnant vers l'extérieur du local à ventiler ;
- conduits de ventilation, simples ou collectifs 

ramifiés.
L'air de ventilation doit être directement prélevé 
à l'extérieur, dans une zone éloignée de sources 
polluantes. L'afflux naturel de l'air est également 
possible par voie indirecte, par prélèvement de 
l'air de locaux contigus à celui à ventiler. Pour de 
plus amples informations relatives à la ventilation 
des locaux, se conformer à ce qui est prescrit dans 
la réglementation en vigueur, modifications et 
ajouts successifs.

Évacuation de l'air vicié. Dans les locaux où sont 
installés des appareils au gaz, il peut être également 
nécessaire, en plus de l'introduction d'air combu-
rant, d'évacuer l'air vicié, en introduisant ensuite 
la même quantité d'air propre et non vicié. Cela 
doit être effectué en respectant la prescription des 
normes techniques en vigueur.

1.7 CONDUITS DE FUMÉE.
Les appareils au gaz, munis de raccord pour le 
tuyau d’évacuation des fumées, doivent avoir 
un raccordement direct aux cheminées ou aux 
conduits d’évacuation des fumées d’efficacité sûre.
Il n’est permis d’évacuer les produits de la com-
bustion directement vers l'extérieur que s’il n’y en 
a pas, pourvu que les prescriptions de la norme 
relative aux terminaux de tirage et les règlements 
locaux en vigueur soient respectés.

Raccordement à des cheminées ou à des 
conduits d’évacuation des fumées. Le raccor-
dement des appareils à une cheminée ou à un 
conduit d’évacuation des fumées s’effectue à l’aide 
de conduits de fumée.
Dans le cas de raccordements avec des conduits 
d’évacuation des fumées préexistants, ils doivent 
être parfaitement propres car les déchets, si 
existants, en se détachant des parois pendant le 
fonctionnement, pourraient boucher le passage 
des fumées, en causant des situations extrêmement 
dangereuses pour l'utilisateur.
Les conduits de fumée doivent être reliés à la 
cheminée ou au conduit d’évacuation des fumées 
dans le même local où est installé l'appareil ou, 
tout au plus, dans le local contigu, et ils doivent 
répondre aux exigences de la norme.

1.8 CONDUITS D'ÉVACUATION DE 
FUMÉES /CHEMINÉES.

Pour les appareils à tirage naturel, on peut avoir 
des cheminées simples et des conduits d’évacua-
tion des fumées collectifs ramifiés.

Cheminées simples. Les cheminées simples 
doivent être dimensionnées dans le respect de 
la réglementation en vigueur.

Conduits d’évacuation des fumées collectifs 
ramifiés. Dans les bâtiments à plusieurs étages, 
pour l'évacuation par tirage naturel des produits 
de la combustion, on peut utiliser des conduits 
collectifs ramifiés (c.c.r.). Le CCR de nouvelle 
construction doit être conçu en suivant la métho-
dologie de calcul et les impératifs de la norme.

Cheminées. On appelle cheminée le dispositif 
situé au couronnement d'une cheminée simple 
ou d'un conduit d’évacuation des fumées col-
lectif ramifié. Ce dispositif facilite la dispersion 
des produits de la combustion, même avec des 
conditions atmosphériques hostiles, et empêche 
la déposition de corps étrangers.
Il doit satisfaire les exigences conformément à 
la norme.
La cote d’évacuation, correspondant au sommet 
de la cheminée/conduit d’évacuation des fumées, 
indépendamment d'éventuelles cheminées, doit 
être en dehors de la « zone de reflux », afin d'éviter 
la formation de contre-pressions qui empêchent 
la libre évacuation des produits de la combustion 
dans l'atmosphère. Il est donc nécessaire d'adop-
ter les hauteurs minimales indiquées dans la 
norme, en fonction de la pente du pan.

Évacuation directe vers l'extérieur. Les appa-
reils à tirage naturel, prévus pour être raccordés 
à une cheminée ou à un conduit d’évacuation 
des fumée, peuvent évacuer les produits de la 
combustion directement vers l'extérieur, par 
un conduit traversant les parois extérieures de 
l'édifice. Dans ce cas, l’évacuation s’effectue à 
l’aide d'un conduit d’évacuation, auquel est relié, 
à l'extérieur, un terminal de tirage. 

Conduit d’évacuation. Le conduit d’évacuation 
doit répondre aux mêmes exigences, énumérées 
pour les conduits d’évacuation des fumées, et 
aux prescriptions ultérieures, conformément à 
la réglementation technique en vigueur.

Positionnement des terminaux de tirage. Les 
terminaux de tirage doivent :
- être situés sur les murs périmétraux externes 

du bâtiment ;
- être positionnés de façon à ce que les distances 

respectent les valeurs minimums reportées par 
la règlementation technique en vigueur.

Évacuation des produits de la combustion des 
appareils à tirage naturel entre les espaces fer-
més à ciel ouvert. Dans les espaces à ciel ouvert 
fermés de tous les côtés (puits de ventilation, cou-
rettes, cours et similaires), 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 autorisée, 
pourvu que soient respectées les conditions de 
la règlementation technique en vigueur.

Important  : il est interdit de mettre volontai-
rement hors d'usage le dispositif de contrôle 
d’évacuation des fumées. Toute pièce détériorée 
de ce dispositif doit être remplacé par des pièces 
de rechange originales. En cas d’interventions 
répétées du dispositif de contrôle d’évacuation 
des fumées, vérifier le conduit d’évacuation des 
fumées et la ventilation du local où est située la 
chaudière.

Fig. 1-5 Fig. 1-6

Position du réglage utilisateur de la 
température de chauffage

7

45

31

58

ده
کنن

ب 
ص
ن

بر
ار
ک

ری
دا
گه
و ن

یر 
عم

ت

تهویه اتاق ها.   6.1
در اتاقی که بویلر در آن نصب می شود، رضوری است هوای کافی برای 

احرتاق گاز و تهویه اتاق در جریان باشد. جریان طبیعی هوا باید به طرق 

زیر اتفاق بیافتد:

-  روزنه های ثابت روی دیوارهای اتاق برای تهویه که به فضای بیرون 
منتهی می شوند؛

لوله های تهویه از نوع تکی یا انشعابی.  -
به  محیطی  و  خارج  از فضای  مستقیامً  باید  تهویه  برای  نیاز  مورد  هوای 

دور از منابع آلودگی تهیه شود. جریان طبیعی هوا همچنین می تواند به 

صورت غیرمستقیم از طریق ورود هوا از اتاق های مجاور اتفاق بیافتد. برای 

اطالعات بیشرت در مورد تهویه اتاق ها به استانداردهای جاری و اصالحیه 

ها و ضمیمه های مربوطه مراجعه کنید.

تخلیه هوای ناپاک. در اتاق هایی که تاسیسات گاز نصب شده است، ممکن 
است عالوه بر ورود هوای الزم برای احرتاق، تخلیه هوای ناپاک و سپس 

ورود دوباره هوای پاک به هامن میزان رضوری باشد. این امر باید با پیروی 

از مقررات فنی جاری صورت بپذیرد.

کانال های دودکش.  7.1
تاسیسات گاز متصل به لوله تخلیه دود باید به صورت مستقیم به دودکش 

های ایمن و مطمنئ وصل شده باشند.

در صورت نبود این موارد، می توان محصوالت احرتاق را به صورت مستقیم 

به بیرون هدایت کرد به این رشط که مقررات استاندارد برای ترمینال دودکش 

و قوانین جاری رعایت شوند.

اتصال به دودکش ها اتصال تاسیسات به دودکش ها از طریق کانال های 
دودکش اتفاق می افتد.

در صورت اتصال به دودکش هایی که از قبل وجود داشتند، باید از متیزی 

ممکن  شده  کنده  دیوار  های  تکه  چراکه  کنید  حاصل  اطمینان  آن  کامل 

است راه خروج دود را بگیرد و رشابط خطرناکی برای کاربر به وجود آورد.

کانال های دودکش باید در هامن اتاقی که تاسیسات در آن نصب شده، یا 

حداکرث، از طریق اتاق مجاور به دودکش متصل و رشایط ترصیح شده در 

این مقررات رعایت شود.

دودکش ها.  8.1
برای تاسیساتی که دارای تهویه طبیعی هستند، می توان از دودکش های 

تکی یا انشعابی استفاده کرد.

دودکش های تکی. ابعاد دودکش های تکی باید در تطابق با استانداردهای 

جاری باشد.

دودکش های انشعابی در ساختامن ها با طبقات زیاد، می توان از دودکش 

های انشعابی برای تهویه طبیعی محصوالت احرتاق استفاده کرد. دودکش 

های جدید باید با استفاده از روش محاسبه و مقررات مربوطه طراحی شوند.

تکی  دودکش  روی  که  است  ابزاری  کالهک  یا  رسپوش  دودکش.  رسپوش 

یا انشعابی را می پوشاند. این ابزار انتشار محصوالت احرتاق را، حتی در 
رشایط نامساعد آب و هوایی، آسانرت و از ورود اجسام خارجی به درون 

دودکش جلوگیری می کند.

این قطعه باید با رشایط ذکر شده در مقررات مربوطه در تطابق باشد.

برای جلوگیری از ایجاد فشار متقابل که مانع انتشار محصوالت احرتاق به 

فضا می شود، ارتفاع خروجی در باالی دودکش، سوای از رسپوش، باید بیشرت 

از "ناحیه جریان برگشتی" باشد. بنابراین الزم است که بسته به شیب سقف 

از حداقل ارتفاع قید شده در شکل ها و مقررات استفاده کرد.

تخلیه مستقیم به بیرون. تاسیسات تهویه طبیعی متصل به دودکش می 
تواند محصوالت احرتاق را به صورت مستقیم و از طریق لوله ای که از 

دیوارهای ساختامن می گذرد به فضای بیرون تخلیه کند. در این وضعیت، 

متصل  بیرون  در  تخلیه  ترمینال  به  که  خروجی  دودکش  طریق  از  تخلیه 

است اتفاق می افتد. 

دودکش خروجی. دودکش خروجی باید مطابق رشایط قید شده در مقررات 

جاری و هامن الزاماتی باشد که کانال دودکش از آن تبعیت می کند.

نصب ترمینال های جریان هوا. ترمینال های جریان هوا باید:

روی دیوارهای خارجی ساختامن نصب شوند؛  -
-  طبق حداقل فاصله که در استانداردهای فنی جاری تعیین شده قرار 

بگیرند.

خروج دود در تاسیسات تهویه مصنوعی در محیط های بسته روباز. در 
فضاهایی که از اطراف بسته اما بدون سقف هستند )چاله های تهویه، 

محوطه حیاط و غیره(، خروج مستقیم گاز دودکش برای دستگاه های گاز 

جریان هوای طبیعی یا مصنوعی با دامنه توان حرارتی 4 تا 35 کیلو وات، 

به رشط رعایت استانداردهای فنی جاری مجاز است.

مهم: از کار انداخنت یا کنار گذاشنت عمدی دستگاه کنرتل خروج دود ممنوع 
است. در صورت خراب شدن قطعات این دستگاه، باید آن ها را با قطعات 

یدکی اصلی جایگزین کرد. در صورت مداخله مکرر دستگاه کنرتل خروج دود، 

خروجی دودکش و تهویه اتاقی که بویلر در آن قرار دارد را بررسی کنید.

شکل 1 ـ 6شکل 1 ـ 5

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

1.6 VENTILATION OF THE ROOMS. 
In the room in which the boiler is installed it is 
necessary that at least as much air flows as that 
requested for by normal combustion of the gas 
and ventilation of the room. Natural air flow must 
take place directly through:
- permanent openings in the walls of the room 

to be ventilated that lead towards the outside;
- ventilation pipes, individual or branched type.
The air used for ventilation must be withdrawn 
directly from outside, in an area away from 
sources of pollution. Natural air flow is also 
allowed indirectly by air intake from adjoining 
rooms. For further information relative to 
ventilation of the rooms follow that indicated 
by the standards in force and the following 
modifications and integrations.

Evacuation of foul air. In the rooms where 
the gas appliances are installed it may also be 
necessary, as well as the intake of combustion 
agent air, to evacuate foul air, with consequent 
intake of a further equal amount of clean air. This 
must be realised respecting the provisions of the 
technical regulations in force.

1.7 FLUE DUCTS.
The gas appliances with attachment for the flue 
gas discharge pipe must have direct connection 
to chimneys or safely efficient flues.
The combustion products can be discharged 
directly outside only if these are missing, as long 
as the standard regulations for the flue terminal 
are respected as well as the existing laws.

Connection to chimneys or f lues.  The 
connection of the appliances to a chimney or 
flue takes place by means of flue ducts.
In the event of fittings with pre-existing flues, these 
must be perfectly clean because the detachment 
of any waste from the walls during functioning, 
could block the passage of flue gases, thus causing 
extremely dangerous situations for the user.
The flue ducts must be connected to the chimney 
or flue in the same room in which the appliance 
is installed or, at most, in the adjoining room and 
must comply with the requirements indicated by 
the regulation.

1.8 FLUES/CHIMNEYS.
For the appliances with natural draught 
individual chimneys and branched flues can 
be used.

Individual chimneys. The individual flues must 
be dimensioned with respect to the standard 
in force.

Branched flues. In buildings with lots of floors, 
branched flues can be used for the natural 
draught evacuation of combustion products. New 
flues must be designed following the calculation 
method and provisions of the regulation.

Chimney caps. The chimney cap is a device 
positioned on the top of an individual chimney 
or branched collective flue. This device promotes 
the dispersion of combustion products, even in 
adverse weather conditions, and prevents the 
deposit of foreign bodies.
It must satisfy the requisites set forth in the 
relative regulation.
The outlet quota, corresponding to the top of the 
chimney/flue, independently of any caps, must 
be out of the “backflow area”, in order to prevent 
the formation of counter-pressures that impede 
the free discharge of the combustion products 
into the atmosphere. It is therefore necessary 
to use the minimum heights indicated in the 
figures stated in the regulation, depending on 
the slope of the roof.

Direct exhaust outside. The natural draught 
appliances, envisioned to be connected to a 
chimney or a flue, can discharge the combustion 
products directly to the outside, through a 
pipe passing through the perimeter walls of 
the building. In this case discharge takes place 
through an exhaust flue, which is connected to 
a draught terminal at the outside. 

Exhaust flue. The exhaust flue must be in 
compliance with the same requisites listed for 
the flue ducts, with further provisions stated in 
the regulation in force.

Positioning the draught terminals. The draught 
terminals must:
- be installed on external perimeter walls of the 

building;
- be positioned according to the minimum 

distances specified in current technical 
standards.

Fume exhaust of forced draught appliances 
in closed open-top environments. In spaces 
closed on all sides with open tops (ventilation 
pits, courtyards etc.), direct flue gas exhaust 
is allowed for natural or forced draught gas 
appliances with a heating power range from 4 to 
35 kW, provided the conditions as per the current 
technical standards are respected.

Important: it is prohibited to put the fumes 
exhaust control device out of order voluntarily. 
Every piece of this device must be replaced using 
original spare parts if they have deteriorated. In 
the case of repeated interventions of the fumes 
exhaust control device, check the fumes exhaust 
flue and the ventilation of the room in which the 
boiler is located.

Fig. 1-5 Fig. 1-6

Position of the central heating 
temperature user adjustment
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1.9 ЗАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ.
Після виконання приєднання котла 
перейти до заповнення системи через 
кран заповнення (Мал. 2-2). Заповнення 
слід виконувати повільно, щоб дати змогу 
бульбашкам повітря вийти через душники 
котла та системи опалення. В котлі вбудовано 
автоматичний клапан-вантуз, розташований 
на циркуляторі. Відкрити душники радіаторів. 
Душники радіаторів слід закрити, коли з них 
починає виходити лише вода.
Кран наповнення слід закрити, коли 
манометр котла показує приблизно 1,2 бар.

N.B.:під час виконання цих операцій задіяти 
насос циркуляції на певні інтервали часу, за 
допомогою головного вимикача на панелі 
приладів. Випустити повітря з насосу 
циркуляції, відкривши передню заглушку при 
ввімкненому двигуні.
Після цього знову закрутити заглушку.

1.10 ВВІД В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ГАЗОВОЇ 
СИСТЕМИ.

Для вводу в експлуатацію системи слід 
приймати до уваги чинні нормативи. Вони 
розділяють всі системи, а отже і правила їх 
вводу в експлуатацію, на три категорії: нові 
системи, модифіковані системи, повторно 
активовані системи. 
Зокрема, для нових газових систем слід:
- відкрити вікна та двері;
- уникати присутності відкритої іскри або 

вогню;
- п р о в е с т и  в и в е д е н н я  п о в і т р я  з 

трубопроводів;
- перевірити герметичність системи згідно 

вказівок, що приведені у нормативі.

1.11 ВВІД В ЕКСПЛУАТАЦІЮ КОТЛА 
(ВВІМКНЕННЯ).

Для надання Декларації відповідності 
повинні бути виконані наступні вимоги щодо 
встановлення та вводу в експлуатацію котла:
- перевірити герме тичніс ть сис теми 

згідно вказівок, що приведені у чинному 
нормативі;

- перевірити, щоб газ системи відповідав 
тому, для якого передбачений котел;

- ввімкнути котел та перевірити правильність 
вмикання;

перевірити подачу газу та відповідні 
параметри тиску згідно вказаним в 
посібнику (парагр. 3.16);

- перевірити дос татніс ть вентиляції 
приміщення;

- перевірити існуючу тягу під час роботи 
пристрою, наприклад, за допомогою 
тягоміра, встановленого зразу ж на виході 
продуктів горіння пристрою;

- перевірити, щоб у приміщенні не було 
залишків продуктів горіння, в тому числі 
під час роботи електричних вентиляторів, 
якщо вони встановлені;

- перевірити спрацювання захисного 
пристрою на випадок відсутності газу та 
відповідний проміжок часу спрацювання;

- перевірити спрацювання загального 
вимикача, встановленого на лінії перед 
котлом;

Якщо хоча б по одній з наведених вище 
перевірок отримано негативний результат, 
котел не можна вводити в експлуатацію.

Мал. 1-7

Напір на систему.

1.12 ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС.
Котельні агрегати постачаються з вбудованим 
циркулятором з електричним регулюванням 
швидкості на три положення.
З циркулятором, встановленим на першу 
швидкість, котел не працює як треба. 
Для оптимальної роботи котельного 
агрегату на нових системах (монотруба та 
модулі) рекомендується використовувати 
циркуляторний насос, встановлений на 
максимальну швидкість. Циркулятор вже 
оснащений конденсатором.

Розблокування насосу в разі необхідності. 
Якщо після тривалого простою циркулятор 
блокується, необхідно відкрутити передню 
заглушку та прокрутити викруткою вал 
двигуна. Цю операцію слід виконувати дуже 
обережно, щоб не пошкодити вал.

1.13 КОМПЛЕКТИ В НАЯВНОСТІ ЗА 
ЗАПИТОМ.

• Комплект перекривних кранів системи (за 
запитом). Котельний агрегат передбачає 
встановлення відсічних клапанів системи, 
які можна вставити в труби подачі та 
повернення вузла приєднання. Цей 
комплект дуже корисний при проведенні 
технічного обслуговування, оскільки 
дозволяє випорожнити лише котел без 
необхідності опорожнювання всієї системи.

• Комплект для розділення системи на зони 
(за запитом). У тому разі, коли користувач 
бажає розділити систему опалення на зони 
(максимум три) з можливістю регулювання 
окремо кожної зони та кращої подачі води в 
кожну зону, Immergas за запитом постачає 
комплекти для розділення систем на зони. 

• Комплект дозатора поліфосфатів (за 
запитом). Дозатор поліфосфатів знижує 
рівень утворення кальцієвого осаду, 
підтримуючи з часом початкові умови 
теплового обміну та виробництво гарячої 
води для домашнього вжитку. Котельний 
а г р е г ат  пе р ед б ача є  в и ко рис т а н н я 
комплекту дозатора поліфосфатів.

Описані вище комплекти постачаються 
укомплектовані та в супроводі листа з 
інструкціями для їх монтажу та використання.

Пропускна здатність (л/год.)
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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 виключе-
ним байпасом

 D = Доступна висота напору на 
другій швидкості з включе-
ним байпасом
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1.9 ЗАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ.
Після виконання приєднання котла 
перейти до заповнення системи через 
кран заповнення (Мал. 2-2). Заповнення 
слід виконувати повільно, щоб дати змогу 
бульбашкам повітря вийти через душники 
котла та системи опалення. В котлі вбудовано 
автоматичний клапан-вантуз, розташований 
на циркуляторі. Відкрити душники радіаторів. 
Душники радіаторів слід закрити, коли з них 
починає виходити лише вода.
Кран наповнення слід закрити, коли 
манометр котла показує приблизно 1,2 бар.

N.B.:під час виконання цих операцій задіяти 
насос циркуляції на певні інтервали часу, за 
допомогою головного вимикача на панелі 
приладів. Випустити повітря з насосу 
циркуляції, відкривши передню заглушку при 
ввімкненому двигуні.
Після цього знову закрутити заглушку.

1.10 ВВІД В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ГАЗОВОЇ 
СИСТЕМИ.

Для вводу в експлуатацію системи слід 
приймати до уваги чинні нормативи. Вони 
розділяють всі системи, а отже і правила їх 
вводу в експлуатацію, на три категорії: нові 
системи, модифіковані системи, повторно 
активовані системи. 
Зокрема, для нових газових систем слід:
- відкрити вікна та двері;
- уникати присутності відкритої іскри або 

вогню;
- п р о в е с т и  в и в е д е н н я  п о в і т р я  з 

трубопроводів;
- перевірити герметичність системи згідно 

вказівок, що приведені у нормативі.

1.11 ВВІД В ЕКСПЛУАТАЦІЮ КОТЛА 
(ВВІМКНЕННЯ).

Для надання Декларації відповідності 
повинні бути виконані наступні вимоги щодо 
встановлення та вводу в експлуатацію котла:
- перевірити герме тичніс ть сис теми 

згідно вказівок, що приведені у чинному 
нормативі;

- перевірити, щоб газ системи відповідав 
тому, для якого передбачений котел;

- ввімкнути котел та перевірити правильність 
вмикання;

перевірити подачу газу та відповідні 
параметри тиску згідно вказаним в 
посібнику (парагр. 3.16);

- перевірити дос татніс ть вентиляції 
приміщення;

- перевірити існуючу тягу під час роботи 
пристрою, наприклад, за допомогою 
тягоміра, встановленого зразу ж на виході 
продуктів горіння пристрою;

- перевірити, щоб у приміщенні не було 
залишків продуктів горіння, в тому числі 
під час роботи електричних вентиляторів, 
якщо вони встановлені;

- перевірити спрацювання захисного 
пристрою на випадок відсутності газу та 
відповідний проміжок часу спрацювання;

- перевірити спрацювання загального 
вимикача, встановленого на лінії перед 
котлом;

Якщо хоча б по одній з наведених вище 
перевірок отримано негативний результат, 
котел не можна вводити в експлуатацію.

Мал. 1-7

Напір на систему.

1.12 ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС.
Котельні агрегати постачаються з вбудованим 
циркулятором з електричним регулюванням 
швидкості на три положення.
З циркулятором, встановленим на першу 
швидкість, котел не працює як треба. 
Для оптимальної роботи котельного 
агрегату на нових системах (монотруба та 
модулі) рекомендується використовувати 
циркуляторний насос, встановлений на 
максимальну швидкість. Циркулятор вже 
оснащений конденсатором.

Розблокування насосу в разі необхідності. 
Якщо після тривалого простою циркулятор 
блокується, необхідно відкрутити передню 
заглушку та прокрутити викруткою вал 
двигуна. Цю операцію слід виконувати дуже 
обережно, щоб не пошкодити вал.

1.13 КОМПЛЕКТИ В НАЯВНОСТІ ЗА 
ЗАПИТОМ.

• Комплект перекривних кранів системи (за 
запитом). Котельний агрегат передбачає 
встановлення відсічних клапанів системи, 
які можна вставити в труби подачі та 
повернення вузла приєднання. Цей 
комплект дуже корисний при проведенні 
технічного обслуговування, оскільки 
дозволяє випорожнити лише котел без 
необхідності опорожнювання всієї системи.

• Комплект для розділення системи на зони 
(за запитом). У тому разі, коли користувач 
бажає розділити систему опалення на зони 
(максимум три) з можливістю регулювання 
окремо кожної зони та кращої подачі води в 
кожну зону, Immergas за запитом постачає 
комплекти для розділення систем на зони. 

• Комплект дозатора поліфосфатів (за 
запитом). Дозатор поліфосфатів знижує 
рівень утворення кальцієвого осаду, 
підтримуючи з часом початкові умови 
теплового обміну та виробництво гарячої 
води для домашнього вжитку. Котельний 
а г р е г ат  пе р ед б ача є  в и ко рис т а н н я 
комплекту дозатора поліфосфатів.

Описані вище комплекти постачаються 
укомплектовані та в супроводі листа з 
інструкціями для їх монтажу та використання.

Пропускна здатність (л/год.)
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максимальній швидкості з 
виключеним байпасом

 B = Доступна висота напору на 
максимальній швидкості з 
включеним байпасом

 C = Доступна висота напору на 
другій швидкості з виключе-
ним байпасом

 D = Доступна висота напору на 
другій швидкості з включе-
ним байпасом
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1.9 ЗАПОЛНЕНИЕ УСТАНОВКИ.
После подключения бойлера, приступить 
к заполнению установки с помощью крана 
заполнения (Илл. 2-2). Заполнение должно 
происходить медленно, давая, таким обра-
зом, возможность выйти пузырькам воздуха 
через выпуск воздуха бойлера и системы 
отопления. Бойлер имеет клапан для выхода 
воздуха установленный на циркуляционном 
насосе. Открыть клапаны для выхода воздуха 
на радиаторах. Клапаны для выхода воздуха 
на радиаторах должны быть тогда закрыты, 
когда выходит только вода.
Закрыть кран наполнения, когда манометр 
показывает около 1,2 бар.

Примечание: во время этих операций, под-
ключить на отдельные интервалы к работе 
циркуляционный насос, с помощью общего 
выключателя на приборном щитке. Выпу-
стить воздух из циркуляционного насоса, 
откручивая верхнюю заглушку и оставляя 
включенным двигатель.
Закрутить колпачок в конце операции.

1.10 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОВОЙ 
УСТАНОВКИ.

Для подключения установки необходимо 
учитывать требования стандарта. Который 
разделяет системы, и следовательно операции 
по запуску, на три категории:новые установ-
ки, модифицированные установки и заново 
подключенные установки. 
В частности, для газовых систем нового ис-
полнения, таких как:
- открыть окна и двери;
- предотвратить наличие искр и открытого 

огня;
- приступить к выдуванию воздуха, находя-

щегося в трубопроводе;
- проверить непроницаемость внутренней 

установки, согласно указанием норматив-
ных требований.

1.11 ПРИВЕДЕНИЕ БОЙЛЕРА В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ (ВКЛЮЧЕНИЕ).

Для получения Декларации о Соответствии 
необходимо соблюдать следующие условия 
для приведения бойлеров в эксплуатацию:
- проверить непроницаемость внутренней 

установки, согласно указанием норматив-
ных требований;

- проверить соответствие используемого 
газа, с тем на который настроен бойлер;

- включить бойлер и проверить правиль-
ность зажигания;

- проверить что газовый расход и соот-
ветствующее давление, отвечает тем, что 
указаны в паспорте (параг. 3.16);

- проверить правильное проветривание по-
мещений;

- проверить существующую вытяжку во вре-
мя регулярной работы агрегата, например 
при помощи тягомера, расположенного сра-
зу на выходе продуктов сгорания агрегата;

- проверить, что в помещение не происходит 
переполнение продуктов сгорания, даже во 
время работы электровентиляторов;

- проверить включение защитного устрой-
ства, в случае отсутствия газа и затраченное 
на это время;

- проверить действие рубильника, установ-
ленного перед бойлером.

Если всего одна из этих проверок имеет 
негативный результат, котёл не может быть 
подключён.

Илл. 1-7

Напор, достигаемый в системе.

1.12 ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС.
Бойлеры серии предоставляются со встро-
енным циркуляционным насосом с элек-
трическим трёхпозиционным регулятором 
скорости.
Когда на циркуляционном насосе установлена 
первая скорость, бойлер не работает в нор-
мальном режиме. 
Для оптимальной работы бойлера на новый 
установках рекомендуется (монотруба и мо-
дуль) использовать циркуляционный насос 
на максимальной скорости. Циркуляционный 
насос уже оснащён конденсатором.

При разблокировании насоса. Если, после 
долгого простоя насос оказывается заблоки-
рованным, необходимо отвернуть переднюю 
крышку и провернуть отверткой вал двигате-
ля. Эту операцию следует выполнять с крайней 
осторожностью, чтобы не повредить насос.

1.13 КОМПЛЕКТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ПО ЗАКАЗУ.

• Комплект запорных вентилей для отопитель-
ной системы ( по запросу). Конструкция бой-
лера позволяет установить запорные вентили 
на трубе подачи воды в отопительную систему 
и на трубе возврата воды из системы. Такая 
установка очень удобна с точки зрения работ 
по техобслуживанию, потому что позволяет 
слить воду из одного бойлера, оставляя при 
этом ее в системе.

• Комплект зоновой системы (опция). В том 
случае, если вы желаете разделить систему ото-
пления на несколько зон (не более трёх) для 
их отдельного обслуживания с отдельными на-
стройками и для поддержания высокой подачи 
воды для каждой зоны, Immergas поставляет 
в виде опции комплект для зонной системы. 

• Комплект дозатора полифосфатов (опция). 
Дозатор полифосфатов предотвращает обра-
зование известковых отложений и сохраняет 
неизменными во времени первоначальные 
характеристики теплообмена и ГВС. Кон-
струкция бойлера разработана с учетом воз-
можности установки дозатора полифосфатов.

Вышеуказанные комплекты предоставляются 
вместе с инструкционным листом для установки 
и эксплуатации.

Производительность (л/ч)
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 A = Напор, достигаемый в си-
стеме на третей скорости 
(с отключенным байпасом)

 B = Напор, достигаемый в си-
стеме на третей скорости 
(с подключенным байпасом)

 C = Напор, достигаемый в си-
стеме на второй скорости 
(с отключенным байпасом)

 D = Напор, достигаемый в си-
стеме на второй скорости 
(с подключенным байпасом)
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1.9 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 
automatique situé sur le circulateur. 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 
actionnant l'interrupteur général situé sur le 
tableau de bord. Purger la pompe de circulation 
en dévissant le bouchon avant, en maintenant le 
moteur en fonction.
Visser de nouveau le bouchon après l'opération.

1.10 MISE EN FONCTION DE 
L'INSTALLATION DE GAZ.

Pour la mise en service de l'installation, il faut se 
référer à la norme en vigueur. Celle-ci subdivise 
les installations, et donc les opérations de mise 
en service, en trois catégories : installations 
nouvelles, installations modifiées, installations 
réactivées. 
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 

libres ;
- 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 ;

1.11 MISE EN FONCTION DE LA 
CHAUDIÈRE (ALLUMAGE.)

Afin d'obtenir la Déclaration de Conformité 
prévue, il faut accomplir les actions suivantes 
pour la mise en service de la chaudière :
- 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 ;

- allumer la chaudière et vérifier le correct 
démarrage ;

- vérifier que le débit du gaz et les pressions 
correspondantes soient conformes à celles 
indiquées sur le livret (par. 3.16);

- vérifier la ventilation correcte des locaux ;
- vérifier le tirage existant pendant le fonctionne-

ment régulier de l’appareil, à l'aide, par exemple, 
d'un déprimomètre, situé immédiatement à la 
sortie des produits de la combustion de l’appa-
reil ;

- vérifier qu'il n'y ait pas de remous de produits 
de la combustion dans le local, même pendant 
le fonctionnement d'éventuels électro-ventila-
teurs ;

- 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 ;

Si seulement un de ces contrôles était négatif, 
la chaudière ne devrait pas être mise en service.

Fig. 1-7

Hauteur manométrique disponible sur l'installation.

1.12 POMPE DE CIRCULATION.
Les chaudières sont fournies avec un circulateur 
incorporé et un régulateur électrique de vitesse 
à trois positions.
Avec le circulateur en première vitesse, la chau-
dière 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.

Éventuel déblocage 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.

1.13 KITS DISPONIBLES SUR DEMANDE.
• Kit robinets d’arrêt de l'installation (sur 

demande). La chaudière est prédisposée pour 
l'installation des robinets de fermeture instal-
lation à insérer sur les tuyaux de départ et de 
retour du groupe de raccordement. Ce kit est 
très utile au moment de l'entretien, parce qu'il 
permet de vider uniquement la chaudière sans 
devoir vider aussi toute l'installation.

• Kit installations à zone (sur demande). Si l'on 
souhaite diviser l'installation de chauffage en 
plusieurs zones (maximum trois) pour les ser-
vir séparément avec des réglages indépendants 
et pour maintenir un débit d'eau élevé pour 
chaque zone, Immergas fournit sur demande 
le kit installations à zone. 

• 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 avec la 
notice d'instructions pour leur montage et leur 
utilisation.

Débit (l/h)
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 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

 H = 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 
activéPu
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پر کردن دستگاه.  9.1
پس از نصب بویلر، پر کردن دستگاه را از طریق شیر پر کردن انجام دهید 

منافذ  طریق  از  هوا  های  حباب  اینکه  از  اطمینان  برای  )تصویر 2-2(. 
بویلر و سیستم گرمایش خارج شده اند، پر کردن باید با رسعت پایین انجام 

گیرد. بر روی پمپ گردشی بویلر یک شیر تهویه خودکار توکار وجود دارد. 

شیر های تهویه رادیاتور را باز کنید. شیر های تهویه رادیاتور را تنها زمانی 

ببندید که آب پس دهند.

وقتی مانومرت بویلر تقریباً به 1.2 بار رسید، شیر پر کردن را ببندید.

توجه: در طول این عملیات، پمپ گردش را به طور متناوب با استفاده 
از سویچ اصلی که روی پانل کنرتل قرار دارد روشن کنید. پمپ گردش را 

از طریق شل کردن رسپوش جلو و روشن نگه داشنت موتور تخلیه منایید.

پس از کامل شدن عملیات، رسپوش را ببندید.

راه اندازی سیستم گاز.  10.1
برای راه اندازی سیستم به استاندارد مراجعه فرمایید: سیستم ها و عملیات 

راه اندازی به سه دسته تقسیم می شود: سیستم های جدید، سیستم های 

اصالح شده، سیستم هایی که مجددا فعال شده اند. 

به خصوص برای سیستم های گازی جدید:

پنجره ها و درها را باز کنید؛  -
از جرقه یا شعله های بدون حفاظ اجتناب کنید؛  -

متام هوا را از لوله ها خارج کنید؛  -
-  بررسی کنید که سیستم داخلی به درستی و مطابق با مشخصات فنی 

بسته شده باشد.

راه اندازی بویلر )اشتعال(.  11.1
برای صدور اعالمیه تطابق پیش بینی شده، باید موارد زیر را به منظور راه 

اندازی بویلر اجرا کنید:

-  بررسی کنید که سیستم داخلی به درستی و مطابق با مقررات جاری 
بسته شده باشد؛

-  مطمنئ شوید که نوع گاز مورد استفاده با تنظیامت بویلر مطابقت 
دارد؛

بویلر را روشن کرده، درستی اشتعال را چک کنید؛  -
-  مطمنئ شوید که میزان جریان گاز و مقدار فشار مربوطه با آنچه در 

راهنام آمده است مطابقت دارند )پاراگراف 3.16(؛

تهویه صحیح اتاق ها را بررسی کنید؛  -
-  تهویه کنونی دستگاه را به هنگام عملکرد عادی آن بررسی کنید؛ 
برای مثال، فشارسنجی را که در خروجی محصوالت احرتاق دستگاه 

قرار دارد بررسی کنید؛

برگشتی  جریان  ها،  فن  کردن  کار  هنگام  حتی  که  کنید  -  بررسی 
محصوالت احرتاق به درون اتاق وجود نداشته باشد؛

-  اطمینان حاصل کنید که در صورت قطع گاز، دستگاه ایمنی فعال 
می شود و زمان فعال شدن آن را بررسی کنید؛

-  فعال سازی سوئیچ اصلی که در قسمت باالی بویلر قرار دارد را چک 
کنید.

راه  نباید  را  بویلر  باشد،  منفی  ها  بررسی  این  از  یکی  نتیجه  وقتی  حتی 

اندازی کرد.

پمپ گردش.  12.1
بویلرها مجهز به یک پمپ گردش توکار با کنرتل رسعت برقی -3موقعیته 

می باشند.

اگر پمپ گردش بر روی رسعت اول باشد، بویلر دست کار نخواهد کرد. 

برای اطمینان از عملکرد بهینه بویلر، در دستگاه های جدید )تک لوله و 

واحد( استفاده از پمپ در حداکرث رسعت توصیه می شود. پمپ گردشی 

از قبل به یک خازن متصل است.

شکل 1 ـ 7

هد موجود در دستگاه.

تخلیه پمپ. اگر به دنبال یک دوره عدم فعالیت، پمپ گردش مسدود شده 
باشد، رسپوش جلو را باز کنید و شفت موتور را با پیچ گوشتی باز کنید. 

هنگام انجام این کار مواظب باشید تا به موتور آسیبی نرسد.

کیت های موجود در صورت درخواست.  13.1
•  کیت شیر های بسنت دستگاه )در صورت درخواست(. بویلر به گونه 
ای طراحی شده است که نصب شیرهای واسط دستگاه روی لوله 

های رفت و برگشت مجموعه اتصال قرار گیرد. این کیت به ویژه 

در تعمیر و نگهداری کاربرد باالیی دارد زیرا این امکان را به وجود 

می آورد که بویلر بدون نیاز به تخلیه کل دستگاه، به طور جداگانه 

آب کشی شود.

•  کیت ناحیه سیستم )در صورت درخواست( اگر سیستم گرمایش به 
چند ناحیه )حداکرث سه( تقسیم شود، برای بهم مرتبط کردن این 

بخش ها که تنظیامت متفاوتی دارند و برای حفظ نرخ جریان باالی 

آب برای هر بخش، Immergas کیت های ناحیه سیستم را در 

صورت درخواست عرضه می کند. 

•  کیت تامین کننده پلی فسفات )در صورت درخواست( دیسپنرس پلی 
فسفات تشکیل رسوب گچی را کاهش داده، تبادل حرارت و رشایط 

تولید آب گرم داخلی را به خوبی حفظ می کند. بویلر برای استفاده 

از کیت دیسپنرس پلی فسفات آماده شده است.

کیت های فوق الذکر به صورت کامل همراه با راهنامی نصب و استفاده 

ارائه می شوند.

)l/h( نرخ جریان

)k
Pa

د )
ه

فشار موجود دستگاه با   =  A  
حداکثر سرعت بدون بای پس

فشار موجود دستگاه با   =  B  
حداکثر سرعت با بای پس

فشار موجود دستگاه با   =  C  
سرعت ثانویه بدون بای پس

فشارموجود دستگاه با   =  D  
سرعت ثانویه با بای پس
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1.9 SYSTEM FILLING.
Once the boiler is connected, proceed with 
system filling via the filling valve (Fig. 2-2). 
Filling is performed at low speed to ensure 
release of air bubbles in the water via the boiler 
and heating system vents. The boiler has a built-
in automatic venting valve on the circulator. 
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.

N.B.: during these operations start up the 
circulation pump at intervals, acting on the main 
switch positioned on the control panel. Vent the 
circulation pump by loosening the front cap and 
keeping the motor running.
Tighten the cap after the operation.

1.10 GAS SYSTEM START-UP.
To start up the system, make reference to the 
Standard: This divides the systems and therefore 
the start-up operations into three categories: new 
systems, modified systems, re-activated systems. 
In particular, for new gas systems:
- open windows and doors;
- avoid presence of sparks or open flames;
- bleed all air from the pipelines;
- check that the internal system is properly sealed 

according to specifications.

1.11 BOILER START-UP (IGNITION).
To issue the required Declaration of Conformity, 
the following must be performed for boiler 
start-up:
- check that the internal system is properly sealed 

according to the regulations in force;
- make sure that the type of gas used corresponds 

to boiler settings;
- switch the boiler on and check correct ignition;
- make sure that the gas flow rate and relevant 

pressure values comply with those given in the 
manual (par. 3.16);

- check the correct ventilation of the rooms;
- check the existing draught during normal 

functioning of the appliance, e.g. a draught 
gauge positioned at the exit of the appliance 
combustion products;

- check that there is no backflow of combustion 
products into the room, even during 
functioning of fans;

- ensure that the safety device intervenes in the 
event of gas supply failure and check the relative 
intervention time;

- check activation of the main switch located 
upstream of the boiler.

The boiler must not be started up even if only 
one of the checks should be negative.

Fig. 1-7

Head available to the system.

1.12 CIRCULATION PUMP.
The boilers are supplied with a built-in circulation 
pump with 3-position electric speed control.
The boiler does not operate correctly with the 
circulation pump on first speed. 
To ensure optimal boiler operation, in the case 
of new systems (single pipe and module) it is 
recommended to use the pump at maximum 
speed. The circulation pump is already fitted 
with a capacitor.

Pump release. If, after a prolonged period of 
inactivity, the circulation pump is blocked, 
unscrew the front cap and turn the motor shaft 
using a screwdriver. Take great care during this 
operation to avoid damage to the motor.

1.13 KITS AVAILABLE ON REQUEST.
• System cut-off valves kit (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 particularly useful for maintenance as 
it allows the boiler to be drained separately 
without having to empty the entire system.

• Zone system kit (on request). If the heating 
system is to be divided into several zones (max. 
three), in order to interlock them with separate 
adjustments and to keep water flow rate high 
for each zone, Immergas supplies zone system 
kits by request. 

• Polyphosphate dispenser kit (on request). 
The polyphosphate dispenser reduces the 
formation of lime-scale and preserves the 
original heat exchange and domestic hot water 
production conditions. The boiler is prepared 
for application of the polyphosphate dispenser 
kit.

The above-mentioned kits are supplied complete 
with instructions for assembly and use.

Flow rate (l/h)

H
ea

d 
(k

Pa
)

 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.
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 A = قوة ضخ هيدروليكي متاحة داخل الشبكة 
على أقصى سرعة مع عدم استخدام 

ممر فرعى
 B = قوة ضخ هيدروليكي متاحة داخل الشبكة 
على أقصى سرعة مع استخدام ممر 

فرعى
 C  = قوة ضخ هيدروليكي متاحة داخل الشبكة 

على درجة السرعة الثانية مع عدم 
استخدام ممر فرعى

 D = قوة ضخ هيدروليكي متاحة داخل الشبكة 
على درجة السرعة الثانية مع استخدام 

ممر فرعى

ضخ الهيدروليكي )كيلو باسكال(
قوة ال
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1.14 СКЛАДОВІ КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТУ.

Мал. 1 - 8

Умовні позначення:
 1 - Запальник
 2 - Датчик потоку води для домашнього вжитку
 3 - Газовий клапан
 4 - Кран наповнення системи
 5 - Термостат димових газів
 6 - Витяжка димових газів
 7 - Датчик подачі
 8 - Запобіжний термостат
 9 - Посудина наповнення системи
 10 - Камера горіння
 11 - Циркулятор котла
 12 - Запобіжний клапан 3 бар
 13 - By-pass
 14 - Клапан триходовий (моторизований)
 15 - Кран випорожнення системи
 16 - Основний обмінник
 17 - Свічки ввімкнення та збору даних
 18 - Клапан випуску повітря 
 19 - Обмінник води для домашнього вжитку

N.B.:  вузол підключення (опція)
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1.14 СКЛАДОВІ КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТУ.

Мал. 1 - 8

Умовні позначення:
 1 - Запальник
 2 - Датчик потоку води для домашнього вжитку
 3 - Газовий клапан
 4 - Кран наповнення системи
 5 - Термостат димових газів
 6 - Витяжка димових газів
 7 - Датчик подачі
 8 - Запобіжний термостат
 9 - Посудина наповнення системи
 10 - Камера горіння
 11 - Циркулятор котла
 12 - Запобіжний клапан 3 бар
 13 - By-pass
 14 - Клапан триходовий (моторизований)
 15 - Кран випорожнення системи
 16 - Основний обмінник
 17 - Свічки ввімкнення та збору даних
 18 - Клапан випуску повітря 
 19 - Обмінник води для домашнього вжитку

N.B.:  вузол підключення (опція)
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1.14 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ БОЙЛЕРА.

Илл. 1- 8

Условные обозначения:
 1 - Горелка
 2 - Регулятор потока ГВС
 3 - Газовый клапан
 4 - Кран заполнения системы
 5 - Реле давления дыма
 6 - Вытяжной кожух
 7 - Зонд подачи
 8 - Предохранительное реле давления
 9 - Расширительный бак установки.
 10 - Камера сгорания
 11 - Циркуляционный насос бойл-ера
 12 - Предохранительный клапан 3 бар
 13  -  Байпас
 14 - Трехходовой клапан (моторизированный)
 15 - Кран слива воды из системы
 16 - Первичный теплообменник
 17 - Свечи зажегания и свечи-детекторы
 18 - Клапан стравливания воздуха 
 19 - Теплообменник ГВС

Примечание: блок подключения (факультативно)
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1.14 COMPOSANTS DE LA CHAUDIÈRE.

Fig. 1- 8

Légende :
 1 - Brûleur
 2 - Fluxostat sanitaire
 3 - Soupape de gaz
 4 - Robinet de remplissage installation
 5 - Thermostat fumées
 6 - Hotte fumées
 7 - Sonde refoulement
 8 - Thermostat de sécurité
 9 - Vase d'expansion installation
 10 - Chambre de combustion
 11 - Circulateur chaudière
 12 - Soupape de sécurité 3 bar
 13 - Bypass
 14 - Soupape 3 voies (motorisée)
 15 - Robinet de vidange installation
 16 - Échangeur primaire
 17 - Électrodes d’allumage et de détection
 18 - Soupape purge d'air 
 19 - Échangeur sanitaire

N.B. :  groupe raccordement (option)
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اجزای بویلر.  1.14

شکل 1 ـ 8

راهنام:

مشعل  -  1  
سوئیچ جریان آب گرم خانگی  -  2  

شیر گاز  -  3  
شیر پر کردن دستگاه  -  4  

ترموستات ایمنی دودکش  -  5  
هود دود  -  6  

پروب تحویل  -  7  
ترموستات ایمنی  -  8  

مخزن انبساط دستگاه  -  9  
اتاقک احرتاق  -  10  

پمپ گردشی بویلر  -  11  
شیر ایمنی 3 بار  -  12  

کنارگذر  -  13  
شیر سه راهه )موتوری(  -  14  

شیر تخلیه دستگاه  -  15  
مبدل حرارتی اصلی  -  16  

الکرتود اشتعال و شناساگر  -  17  
شیر تخلیه   -  18  

مبدل حرارتی آب گرم خانگی  -  19  

گروه اتصال )اختیاری( توجه:  
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1.14 BOILER COMPONENTS.

Fig. 1- 8

Key:
 1 - Burner
 2 - Domestic hot water flow switch
 3 - Gas valve
 4 - System filling valve
 5 - Flue safety thermostat
 6 - Fumes hood
 7 - Delivery probe
 8 - Safety thermostat
 9 - System expansion vessel
 10 - Combustion chamber
 11 - Boiler circulator pump
 12 - 3 bar safety valve
 13 - By-pass
 14 - Three-way valve (motorised)
 15 - System draining valve
 16 - Primary heat exchanger
 17 - Ignition and detection electrodes
 18 - Vent valve 
 19 - DHW heat exchanger

N.B.:  connection group (optional)
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2 ІНСТРУКЦІЇ З 
ВИКОРИСТАННЯ ТА  
ТЕХНІЧНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ

2.1 ВИКОРИСТАННЯ ЗА 
ПРИЗНАЧЕННЯМ.

Котли опалювальні газові Immergas сконструйовані 
відповідно загальновизнаних правил техніки безпеки. 
При неналежному використанні або використанні 
не за призначенням, може виникати небезпека для 
здоров’я та життя користувача або третіх осіб, а також 
небезпека руйнування приладів і інших матеріальних 
цінностей.
Котли опалювальні газові використовуються лише 
для замкнутих систем водяного опалення та підігріву 
сантехнічної води. Інше використання, або таке, що 
виходить за його межі, важається використанням не 
за призначенням. За можливі ушкодження в наслідок 
використання не за призначенням виробник/поста-
чальник відповідальності не несе. Весь ризик лежить 
тільки на користувачі.
До використання за призначенням належить також 
дотримання правил безпеки, що зазначені в посібнику 
з експлуатації й монтажу, а також всієї іншої діючої 
документації, і приписів щодо виконання оглядів і 
техобслуговування.
Увага!
Будь-яке неправильне використання заборонене.

2.2 ПРАВИЛА ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ 
ТА ЗБЕРІГАННЯ.

Котли опалювальні газові ТМ Immergas повинні 
транспортуватись в оригінальній упаковці відповідно 
до правил, що зазначені на упаковці за допомогою 
міжнародних стандартизованих піктограм.
Температура зовнішнього повітря при транспорту-
ванні повинна бути від - 40 до +40 °С. Так як всі котли 
проходять контроль функціонування, то наявність 
не великої кількості води в теплообміннику цілком 

можливе. При дотриманні правил транспортування 
наявна вода не призводить до виходу з ладу узлів котла.

2.3 ВТОРИННА ПЕРЕРОБКА ТА 
УТИЛІЗАЦІЯ.

Ваш газовий опалювальний котел Immergas та його 
транспортувальна упаковка здебільшого складаються з 
матеріалів, які придатні до вторинного використання.

Котел.
Ваш газовий опалювальний котел Immergas, а також 
приналежності не належать до побутових відходів. 
Простежте за тим, щоб старий котел і, можливо, наявні 
приналежності, були належним чином утилизовані.
Упаковка
Утилізацію транспортувальної упаковки надайте 
спеціалізованому підприємству, що встановило котел.

Увага!
Будь ласка, дотримуйтесь встановлених законом 
діючих внутрішньодержавних приписів.

2.4 ПРИБИРАННЯ, ЧИСТКА ТА 
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Увага: теплові системи підлягають періодичному 
технічному обслуговуванню (з цього приводу див. в 
даному посібнику розділ для техніка, відповідний пункт 
з “контролю та щорічного технічного обслуговування 
пристрою”) та регулярній перевірці енергетичної 
ефективності згідно чинних загальнонаціональних, 
регіональних та місцевих нормативів.
Слідування цим правилам та нормативам гарантує 
підтримання з часом характеристик безпеки, 
експлуатаційних якостей та надійності, якими 
відрізняється котельний агрегат.
Рекомендуємо Вам вкласти річний контракт на чистку 
та технічне обслуговування з техніком у Вашій зоні.

2.5 ВЕНТИЛЯЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ.
Дуже важливо, щоб приміщення, в якому встановлено 
котел, мало необхідний приплив повітря, як для 
нормального горіння газу, так і для провітрювання 
приміщення. Вимоги та вказівки щодо вентилювання, 

димових каналів, камінів та димарів приведені 
у парагр. 1.6, 1.7 та 1.8. У випадку виникнення 
сумнівів щодо правильного вентилювання звернутися 
до уповноваженого кваліфікованого технічного 
персоналу.

2.6 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ.
Не встановлювати підвісний котел в місцях, де він буде 
знаходитися під прямою дією випаровувань від місць 
приготування їжі.
Запобігати користуванню котлом з боку дітей та 
непідготовлених осіб.
У разі тимчасової дезактивації котла слід:
a) випорожнити гідросистему, якщо не передбачено 

використання засобів проти замерзання;
б) відключити подачу електричного, гідро- та 

газового живлення.
При виконанні робіт та технічному обслуговуванню 
структур поблизу від трубопроводів або пристроїв 
виведення вимкнути пристрій, а після завершення 
робіт перевірити ефективність роботи трубопроводів 
та пристроїв з боку кваліфікованого персоналу.
Не використовувати легкозаймисті речовини для 
чистки пристрою та його частин.
Не залишати посудини з легкозаймистими речовинами 
у приміщенні, де встановлено котел.
Заборонено і дуже небезпечно закривати, навіть 
частково, отвори забору повітря для вентилювання 
приміщення, в якому встановлено котел.
Крім того, категорично заборонено з причин безпеки 
використання у тому ж приміщенні аспіраторів, 
камінів або схожих на них пристроїв одночасно з 
роботою котла, за виключенням випадків, коли в 
приміщенні передбачені додаткові вентиляційні 
отвори для забезпечення потреб у повітрі. Для 
розрахунків та виконання цих отворів звертатися 
до кваліфікованого технічного персоналу. Зокрема, 
відкритий камін повинен мати окрему систему подачі 
повітря.
Якщо ні, не можна встановлювати котел у цьому ж 
самому приміщенні.

2.7 ЩИТОК УПРАВЛІННЯ.

Мал. 2-1

Умовні позначення:
 1 - Світлодіод присутності полум'я
 2 - Світлодіод роботи в режимі гарячої води для домашніх 

потреб
 3 - Світлодіод роботи в режимі опалювання
 4 - Світлодіод температури - Аномалія недостатньої 

циркуляції
 5 - Світлодіод температури - Аномалія датчика подачі
 6 - Світлодіод температури - Аномалія блоку вмикання

 7 - Світлодіод температури - Блокування перевищення встановленої 
температури

 8 - Світлодіод температури - Блокування термостату димових газів
 9 - Перемикач Stand-by-Гарячої води для домашніх потреб / 

Дистанційний пульт управління - Гаряча вода для домашніх 
потреб та Опалювання-Reset

 10 - Перемикач температури гарячої води для домашніх потреб
 11 - Світлодіод температури опалювання
 12 - Манометр котла
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ОБСЛУГОВУВАННЯ

2.1 ВИКОРИСТАННЯ ЗА 
ПРИЗНАЧЕННЯМ.

Котли опалювальні газові Immergas сконструйовані 
відповідно загальновизнаних правил техніки безпеки. 
При неналежному використанні або використанні 
не за призначенням, може виникати небезпека для 
здоров’я та життя користувача або третіх осіб, а також 
небезпека руйнування приладів і інших матеріальних 
цінностей.
Котли опалювальні газові використовуються лише 
для замкнутих систем водяного опалення та підігріву 
сантехнічної води. Інше використання, або таке, що 
виходить за його межі, важається використанням не 
за призначенням. За можливі ушкодження в наслідок 
використання не за призначенням виробник/поста-
чальник відповідальності не несе. Весь ризик лежить 
тільки на користувачі.
До використання за призначенням належить також 
дотримання правил безпеки, що зазначені в посібнику 
з експлуатації й монтажу, а також всієї іншої діючої 
документації, і приписів щодо виконання оглядів і 
техобслуговування.
Увага!
Будь-яке неправильне використання заборонене.

2.2 ПРАВИЛА ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ 
ТА ЗБЕРІГАННЯ.

Котли опалювальні газові ТМ Immergas повинні 
транспортуватись в оригінальній упаковці відповідно 
до правил, що зазначені на упаковці за допомогою 
міжнародних стандартизованих піктограм.
Температура зовнішнього повітря при транспорту-
ванні повинна бути від - 40 до +40 °С. Так як всі котли 
проходять контроль функціонування, то наявність 
не великої кількості води в теплообміннику цілком 

можливе. При дотриманні правил транспортування 
наявна вода не призводить до виходу з ладу узлів котла.

2.3 ВТОРИННА ПЕРЕРОБКА ТА 
УТИЛІЗАЦІЯ.

Ваш газовий опалювальний котел Immergas та його 
транспортувальна упаковка здебільшого складаються з 
матеріалів, які придатні до вторинного використання.

Котел.
Ваш газовий опалювальний котел Immergas, а також 
приналежності не належать до побутових відходів. 
Простежте за тим, щоб старий котел і, можливо, наявні 
приналежності, були належним чином утилизовані.
Упаковка
Утилізацію транспортувальної упаковки надайте 
спеціалізованому підприємству, що встановило котел.

Увага!
Будь ласка, дотримуйтесь встановлених законом 
діючих внутрішньодержавних приписів.

2.4 ПРИБИРАННЯ, ЧИСТКА ТА 
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Увага: теплові системи підлягають періодичному 
технічному обслуговуванню (з цього приводу див. в 
даному посібнику розділ для техніка, відповідний пункт 
з “контролю та щорічного технічного обслуговування 
пристрою”) та регулярній перевірці енергетичної 
ефективності згідно чинних загальнонаціональних, 
регіональних та місцевих нормативів.
Слідування цим правилам та нормативам гарантує 
підтримання з часом характеристик безпеки, 
експлуатаційних якостей та надійності, якими 
відрізняється котельний агрегат.
Рекомендуємо Вам вкласти річний контракт на чистку 
та технічне обслуговування з техніком у Вашій зоні.

2.5 ВЕНТИЛЯЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ.
Дуже важливо, щоб приміщення, в якому встановлено 
котел, мало необхідний приплив повітря, як для 
нормального горіння газу, так і для провітрювання 
приміщення. Вимоги та вказівки щодо вентилювання, 

димових каналів, камінів та димарів приведені 
у парагр. 1.6, 1.7 та 1.8. У випадку виникнення 
сумнівів щодо правильного вентилювання звернутися 
до уповноваженого кваліфікованого технічного 
персоналу.

2.6 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ.
Не встановлювати підвісний котел в місцях, де він буде 
знаходитися під прямою дією випаровувань від місць 
приготування їжі.
Запобігати користуванню котлом з боку дітей та 
непідготовлених осіб.
У разі тимчасової дезактивації котла слід:
a) випорожнити гідросистему, якщо не передбачено 

використання засобів проти замерзання;
б) відключити подачу електричного, гідро- та 

газового живлення.
При виконанні робіт та технічному обслуговуванню 
структур поблизу від трубопроводів або пристроїв 
виведення вимкнути пристрій, а після завершення 
робіт перевірити ефективність роботи трубопроводів 
та пристроїв з боку кваліфікованого персоналу.
Не використовувати легкозаймисті речовини для 
чистки пристрою та його частин.
Не залишати посудини з легкозаймистими речовинами 
у приміщенні, де встановлено котел.
Заборонено і дуже небезпечно закривати, навіть 
частково, отвори забору повітря для вентилювання 
приміщення, в якому встановлено котел.
Крім того, категорично заборонено з причин безпеки 
використання у тому ж приміщенні аспіраторів, 
камінів або схожих на них пристроїв одночасно з 
роботою котла, за виключенням випадків, коли в 
приміщенні передбачені додаткові вентиляційні 
отвори для забезпечення потреб у повітрі. Для 
розрахунків та виконання цих отворів звертатися 
до кваліфікованого технічного персоналу. Зокрема, 
відкритий камін повинен мати окрему систему подачі 
повітря.
Якщо ні, не можна встановлювати котел у цьому ж 
самому приміщенні.

2.7 ЩИТОК УПРАВЛІННЯ.

Мал. 2-1

Умовні позначення:
 1 - Світлодіод присутності полум'я
 2 - Світлодіод роботи в режимі гарячої води для домашніх 

потреб
 3 - Світлодіод роботи в режимі опалювання
 4 - Світлодіод температури - Аномалія недостатньої 

циркуляції
 5 - Світлодіод температури - Аномалія датчика подачі
 6 - Світлодіод температури - Аномалія блоку вмикання

 7 - Світлодіод температури - Блокування перевищення встановленої 
температури

 8 - Світлодіод температури - Блокування термостату димових газів
 9 - Перемикач Stand-by-Гарячої води для домашніх потреб / 

Дистанційний пульт управління - Гаряча вода для домашніх 
потреб та Опалювання-Reset

 10 - Перемикач температури гарячої води для домашніх потреб
 11 - Світлодіод температури опалювання
 12 - Манометр котла
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2 ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКС-
ПЛУАТАЦИИ И  
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

2.1 ЧИСТКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ.
Внимание: тепловые установки должны быть 
подвержены периодическому техобслужива-
нию (по настоящей теме в инструкциях при-
ведены указания в разделе, предназначенного 
для техника, в пункте “ежегодная проверка и 
техобслуживание прибора”) и проверки исте-
чению срока энергической эффективности в 
соответствии с национальными, областными 
и местными нормативными требованиями.
Это позволит обеспечить неизменность с 
течением времени таких характеристик, от-
личающих данный бойлер, как надежность и 
эффективность функционирования.

2.2 ПРОВЕТРИВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ.
Необходимо чтобы в помещении, куда уста-
навливается бойлер, был доступ для такого 
количества воздуха, которое необходимо 
для настройки горения газа, потребляемого 
агрегатом и проветривания помещения. 
Предписания относительно проветривания, 
дымовых каналов, дымоходов и дымников, 
приведены в параг. 1.6, 1.7 и 1.8. При появ-
лении сомнений в правильной вентиляции, 
обратиться к техническому квалифициро-
ванному персоналу.

2.3 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ.

Подвесной бойлер не должен подвергаться 
прямому воздействию пара, поднимающе-
гося с кухонной плиты.
Запрещается эксплуатация бойлера детьми 
и лицами, не имеющими опыта работы с по-
добными устройствами.
При временном отключении бойлера не-
обходимо:
a) слить воду из отопительной системы за 

исключением того случая, когда пред-
усмотрено использование антифриза;

b) отключить агрегат от газовой магистрали, 
водопровода и сети электропитания.

В случае проведения каких-либо работ 
вблизи воздуховодов или устройств дымоу-
даления, по их завершению следует поручить 
квалифицированному специалисту проверку 
функционирования этих воздуховодов или 
устройств.
Не производите чистку агрегата или его 
частей легко воспламеняемыми веществами.
Не оставляйте огнеопасные вещества или 
содержащие их емкости в помещении, в 
котором установлен бойлер.
Запрещено и опасно загораживать даже ча-
стично воздухозаборник для проветривания 
помещения, где установлен бойлер.
А также запрещено в связи с высокой опас-
ностью, работа бойлера в одном помещении 
с вытяжкой, камином и подобными агрега-
тами, одновременной с бойлером, если не 
предусмотрены дополнительные отводы, 
размеры которых должны соответствовать 
необходимому количеству воздуха. Для 
предоставления размеров добавочных от-
водов, обратиться к техническому квали-
фицированному персоналу. В частности, 
открытый камин должны иметь собственную 
подачу воздуха.

В обратном случае, бойлер не может быть 
установлен в настоящем помещении.

• Внимание: эксплуатация любого устрой-
ства, потребляющего электроэнергию, 
подразумевает соблюдение некоторых 
фундаментальных норм:

 - нельзя касаться агрегата мокрыми или 
влажными частями тела; также нельзя де-
лать этого, если вы стоите на полу босыми 
ногами.

 - нельзя дергать за электрические кабели; 
не допускайте, чтобы агрегат подвергал-
ся воздействию атмосферных агентов 
(дождь, солнце и т.д.);

 - шнур электропитания не должен заме-
няться самим пользователем;

 - в случае повреждения кабеля выключите 
устройство и для замены кабеля обращай-
тесь исключительно к квалифицирован-
ному специалисту;

 - в случае принятия решения о неисполь-
зовании агрегата в течение продолжи-
тельного времени, выключите рубильник 
электропитания.

2.4 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.

Илл. 2-1

Условные обозначения:
 1 - Светодиод наличия пламени
 2 - Светодиод функции ГВС
 3 - Светодиод функции нагрева
 4 - Светодиод температуры - Аномалия недостаточ-

ная циркуляция
 5 - Светодиод температуры - Неисправность термо-

пары
 6 - Светодиод температуры - Неисправность блоки-

ровки зажигания

 7 - Светодиод температуры - Блокирование по сверхтемпературе
 8 - Светодиод температуры - Блокировка реле давления дыма
 9 - Переключатель Стендбай /ГВС Дистанционное управление - ГВС 

и Нагрев-Сброс
 10 - Регулятор ГВС
 11 - Регулятор температуры отопления
 12  -  Манометр бойлера
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2 INSTRUCTIONS  
D'UTILISATION ET  
D'ENTRETIEN

2.1 NETTOYAGE ET ENTRETIEN.
Attention : les installations thermiques doivent 
être soumises à un entretien périodique (à ce 
propos, voir dans ce manuel, dans la section 
dédiée au technicien, le point correspondant au 
« contrôle et entretien annuel de l'appareil ») et 
à un contrôle périodique de l'efficacité énergé-
tique, en respectant les dispositions nationales, 
régionales ou locales en vigueur.
Ceci permet de maintenir inaltérées dans le 
temps les caractéristiques de sécurité, le ren-
dement et le fonctionnement qui distinguent 
la chaudière.

2.2 VENTILATION DES LOCAUX.
Il est indispensable qu’il y ait assez d’air dans 
les locaux où est installée la chaudière pour une 
combustion régulière du gaz consommé par l'ap-
pareil et la ventilation du local. Les prescriptions 
relatives à la ventilation, aux conduits d’évacua-
tion des fumées et aux cheminées, sont indiquées 
dans les par. 1.6, 1.7 e 1.8. En cas de doutes sur 
la ventilation correcte, s’adresser à du personnel 
technique professionnellement qualifié.

2.3 AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX.
Ne pas exposer la chaudière suspendue à des 
vapeurs directes des plans de cuisson.
Interdire l'utilisation de la chaudière aux enfants 
et aux personnes inexpérimentées.
Dès que l'on décide la désactivation temporaire 
de la chaudière, il faudra :
a) procéder à la vidange de l'installation 

hydrique, 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 aux alentours des conduits ou des dispo-
sitifs d'évacuation des fumées et leurs accessoires, 
éteindre l'appareil et une fois que les travaux sont 
terminés, faire vérifier l'efficacité des conduits ou 
des dispositifs par un personnel professionnel-
lement qualifié.
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'appareil.
Il est interdit et dangereux de boucher, même 
partiellement, les prises d'air pour la ventilation 
du local où est installée la chaudière.
Il est également interdit, pour sa dangerosité, 
de faire fonctionner, dans le même local, des 
aspirateurs, cheminées ou similaires, en même 
temps que la chaudière, à moins qu'il n'y ait pas 
des ouvertures supplémentaires dimensionnées 
de façon à satisfaire les besoins supplémentaires 
d'air. Pour le dimensionnement de ces ouver-
tures supplémentaires, s’adresser à du personnel 
technique professionnellement qualifié. En 

particulier, une cheminée ouverte doit avoir sa 
propre alimentation d'air.
Dans le cas contraire, la chaudière ne peut pas 
être installée dans le même local.

• Attention: l'utilisation de n'importe quel 
composant qui nécessite 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 les câbles électriques, ne pas 
laisser exposé l'appareil aux agents atmos-
phériques (pluie, soleil, etc.);

 - le câble d'alimentation de l'appareil ne doit 
pas être remplacé par l'utilisateur;

 - en cas de dommages sur le câble, éteindre 
l'appareil et contacter exclusivement un 
personnel professionnellement qualifié pour 
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'alimen-
tation.

2.4 PANNEAU DE COMMANDES.

Fig. 2-1

Légende :
 1 - LED présence flamme
 2 - LED fonction sanitaire
 3 - LED fonction chauffage
 4 - LED température – Anomalie circulation insuffisante
 5 - LED température – Anomalie sonde refoulement
 6 - LED température – Anomalie blocage à l’allumage

 7 - LED température – Blocage surchauffe
 8 - LED température – Blocage thermostat des fumées
 9 - Sélecteur Standby-Sanitaire / Commande à distance – Sanitaire et 

Chauffage-Réinitialisation
 10 - Sélecteur température eau chaude sanitaire
 11 - Sélecteur température chauffage
 12 -  Manomètre de la chaudière
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دستوالعمل استفاده و نگهداری2  

نظافت و نگهداری.  1.2
توجه: سیستم های حرارتی باید به طور منظم و دوره ای مورد تعمیر و 
نگهداری قرار گیرند )در این زمینه، رجوع کنید به بخش مربوط به مهندس 

تعمیرات، »کنرتل و نگهداری ساالنه دستگاه«( و با توجه به مقررات جاری 

ملی، منطقه ای یا محلی از نظر رصفه جویی در مرصف انرژی بررسی شوند.

به این ترتیب اطمینان حاصل می شود که مشخصات ایمنی، کارکرد و عملکرد 

بهینه بویلر همواره ثابت است.

تهویه اتاق ها.  2.2
در اتاقی که بویلر در آن نصب می شود، رضوری است هوای کافی برای 

احرتاق گاز و تهویه اتاق در جریان باشد. رشایط و مقررات مربوط به تهویه، 

کانال های دودکش، دودکش، و رسپوش در پاراگراف های 1.6، 1.7، و 

1.8 ذکر شده است. اگر در مورد تهویه صحیح دچار تردید هستید، به 
کارکنان حرفه ای و مجاز مراجعه کنید.

هشدارهای عمومی.  3.2
گاز  اجاق  صفحه  از  حاصل  بخارات  معرض  در  هرگز  را  دیواری  بویلر 

قرار ندهید.

کار با بویلر توسط اشخاص غیرمتخصص یا کودکان اکیداً ممنوع است.

اگر الزم بود بویلر را به طور موقت خاموش کنید، به این ترتیب عمل منایید:

الف(  در صورت عدم استفاده از ضد یخ، سیستم گرمایش را خالی کنید؛

ب(    جریان برق، آب و گاز را قطع کنید.

در صورت تعمیرات یا کار با دستگاه هایی که در نزدیکی کانال کشی یا 

وسایل تخلیه دودکش و تجهیزات مرتبط قرار دارند، دستگاه را خاموش کنید 

و در تکمیل عملیات اطمینان حاصل کنید که یک کارشناس فنی مجرب 
کارایی کانال کشی و دیگر لوازم را بررسی کرده است.

اشتعال  قابل  مواد  با  را  آن  به  متصل  های  بخش  یا  دستگاه  خود  هرگز 

پاک نکنید.

هرگز ظروف یا مواد قابل اشتعال را در محیطی که دستگاه در آن قرار 

دارد رها نکنید.

مسدود کردن ورود هوا، حتی به صورت جزئی، برای تهویه اتاقی که بویلر 

در آن نصب شده است، ممنوع و خطرناک است.

به دلیل خطرناک بودن، استفاده از ابزارهای مکشی، دودکش ها، یا سایر 

ابزارهای مشابه در اتاقی که بویلر در آن قرار دارد ممنوع است مگر آنکه 

تعبیه شده  مورد نیاز  ابعاد کافی برای ورود هوای  روزنه های اضافی با 

باشد. برای ابعاد مورد نظر برای این روزنه ها، با کارکنان فنی مجرب و 

مجاز متاس بگیرید. علی الخصوص، آتش و شعله روباز باید منبع هوای 

خواص خود را داشته باشد.

در غیر این صورت، بویلر را منی توان در هامن اتاق نصب کرد.

مستلزم  کنند  می  کار  برق  نیروی  با  که  لوازمی  از  استفاده  •  دقت: 
رعایت برخی اصول اولیه است:

-  دستگاه را با دست خیس یا عضوی از بدن که خیس است ملس   
نکنید؛ از ملس دستگاه با پای برهنه خودداری کنید؛

-  هرگز سیم های برق را نکشید و از قرار دادن دستگاه در معرض   
عوامل محیطی )باران، نور خورشید و غیره( خودداری منایید؛

کاربر مجاز به تعویض سیم برق دستگاه منی باشد؛  -  
-  در صورت آسیب دیدن سیم، دستگاه را خاموش کنید و برای   

تعویض با کارشناسان صالحیتدار متاس بگیرید؛

-  اگر قرار است دستگاه برای یک دوره زمانی خاص بدون استفاده   
باشد، کلید اصلی برق را قطع کنید.

پانل کنرتل.  4.2

شکل 2 ـ 1

راهنام:

چراغ وجود شعله  -  1  
چراغ آب گرم خانگی  -  2  

چراغ گرمایش  -  3  
چراغ دما – اختالل گردش ناکافی  -  4  
چراغ دما – اختالل پروب جریان  -  5  

چراغ دما – اختالل انسداد احرتاق  -  6  

چراغ دما – انسداد دمای بیش از حد  -  7  
چراغ دما - انسداد پررش سوئیچ گاز دودکش  -  8  

انتخابگر استندبای - آب خانگی/کنرتل از راه دور - آب خانگی و گرمایش -   -  9  
)Reset( بازنشانی

انتخابگر دمای آب گرم خانگی  -  10  
انتخابگر دمای گرمایش مرکزی  -  11  

فشارسنج دودکش  -  12  
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2 INSTRUCTIONS FOR USE 
AND MAINTENANCE

2.1 CLEANING AND MAINTENANCE.
Attention: the heating systems must undergo 
periodical maintenance (regarding this, see 
the section dedicated to the maintenance 
engineer, relating to “yearly appliance check 
and maintenance”) and regular energy efficiency 
checks in compliance with national, regional or 
local provisions in force.
This ensures that the optimal safety, performance 
and operation characteristics of the boiler remain 
unchanged over time.

2.2 VENTILATION OF THE ROOMS.
In the room in which the boiler is installed it 
is necessary that at least as much air flows as 
that requested for by normal combustion of the 
gas and ventilation of the room. The provisions 
relative to ventilation, the flue ducts, chimneys 
and caps are stated in Par. 1.6, 1.7 and 1.8. If 
in doubt regarding correct ventilation, refer to 
professional, qualified staff.

2.3 GENERAL WARNINGS.
Never expose the wall-mounted boiler to direct 
vapours from a cooking surface.
Use of the boiler by unskilled persons or children 
is strictly prohibited.
If temporary shutdown of the boiler is required, 
proceed as follows:
a) drain the heating system if anti-freeze is not 

used;
b) shut-off all electrical, water and gas supplies.
In the case of work or maintenance to structures 
located in the vicinity of ducting or devices 
for flue extraction and relative accessories, 
switch off the appliance and on completion of 
operations ensure that a qualified technician 
checks efficiency of the ducting or other devices.
Never clean the appliance or connected parts 
with easily flammable substances.
Never leave containers or flammable substances 
in the same environment as the appliance.
It is prohibited and dangerous to obstruct the air 
intake, even partially, for the ventilation of the 
room in which the boiler is installed.
Due to the danger, functioning is also prohibited 
in the same room as suction devices, chimneys 
or similar at the same time as the boiler unless 
there are additional openings dimensioned in a 
way to satisfy the further necessity for air. For the 
dimensioning of these additional openings, refer 
to qualified technical staff. In particular, an open 
fire must have its own air supply.
On the contrary, the boiler cannot be installed 
in the same room.

• Attention: the use of components involving use 
of electrical power requires some fundamental 
rules to be observed:

 - do not touch the appliance with wet or 
moist parts of the body; do not touch when 
barefoot;

 - never pull electrical cables or leave the 
appliance exposed to weathering (rain, 
sunlight, etc.);

 - the appliance power cable must not be 
replaced by the user;

 - in the event of damage to the cable, switch 
off the appliance and contact exclusively 
qualified staff for replacement;

 - if the appliance is not to be used for a certain 
period, disconnect the main power switch.

2.4 CONTROL PANEL.

Fig. 2-1

Key:
 1 - Flame presence LED
 2 - Domestic hot water LED
 3 - Heating LED
 4 - Temperature LED – Insufficient circulation anomaly
 5 - Temperature LED – Flow probe anomaly
 6 - Temperature LED – Ignition block anomaly

 7 - Temperature LED – Overheating block
 8 - Temperature LED - Flue gas pressure switch block
 9 - Stand-by-Domestic water / Remote Control - Domestic water 

and Heating-Reset Selector
 10 - Domestic hot water temperature selector
 11 - Central heating temperature selector
 12 - Boiler pressure gauge

 10
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• Увага:  використання будь-якого пристрою, 
що живиться від електричної енергії, вимагає 
дотримання певних фундаментальних правил, серед 
яких:

 - не торкатися пристрою мокрими та вологими 
частинами тіла; не торкатися приладу босяком;

 - не тягнути за електричний провід, не залишати 
прилад під прямою дією атмосферних явищ (дощ, 
сонце і т.д..);

 - користувач не повинен замінювати кабель 
живлення пристрою;

 - у  р а з і  пош кодження  каб елю живлення 
вимкнути пристрій і звернутися виключно до 
уповноваженого кваліфікованого персоналу з 
запитом щодо його заміни;

 - в разі довготривалого невикористання пристрою 
слід вимкнути електричний вимикач живлення.

2.8 ВМИКАННЯ КОТЛА.
Перед вмиканням перевірити, щоб система була 
наповнена водою, щоб стрілка манометру (12) 
вказувала на величину між 1 ÷ 1,2 бар.
- Відкрити газовий кран, що встановлено на лінії перед 

котлом.
- Повертати загальний перемикач (9) до положення 

"Гаряча вода/ Пульт управління Amico Remotoб 
Версія 2" (Sanitario/Comando Amico RemotoV2) 
(CARV2) ( ) або "Гаряча вода та Опалювання 
(Sanitario e Riscaldamento) ( ).

N.B.: При встановленні головного перемикача (9) в 
одне з вищезазначених положень наявність напруги 
буде відмічено вмиканням у постійному режимі одного 
зі світлодіодів від 4 до 8, що вказують на температуру 
води на виході з основного теплообмінника.

Увага: вмикання одного зі світлодіодів від 4 до 8 вказує 
на наявність аномалії, про яку йдеться у наступному 
параграфі.

Робота котла у режимі гарячої води для домашніх 
потреб або в режимі опалювання відмічається 
відповідно вмиканням у постійному режимі 
світлодіодів 2 або 3 (при відсутності дистанційних 
команд).

• Функціонування Дистанційного пульту управління 
(Oпція). При перемикачі (9) у положенні ( ) 
та приєднаному Дистанційному пульті, перемикачі 
котла (10) та (11) вимкнені. Параметри регулювання 
котла встановлюються з пульту Дистанційного 
пульту управління. Про приєднання Дистанційного 
пульту свідчить тимчасове та постійне ввімкнення 
світлодіодів 2 та 3 ( ). У присутності 
Дистанційного пульту на пульті управління також 
відображаються показання щодо температури та 
можливих аномалій.

• Функціонування без Дистанційного пульту. З 
перемикачем (9) у положенні ( ) перемикач 
регулювання опалення (11) вимкнено, температура 
гарячої води для домашніх потреб регулюється 
перемикачем (10). При перемикачеві в положенні (

) перемикач регулювання опалювання (11) 
служить для регулювання температури радіаторів, а 
для гарячої води використовується той же перемикач 
(10). При повертанні за годинниковою стрілкою 
температура збільшується, а при повертанні проти 
годинникової стрілки зменшується.

З цього моменту котельний агрегат працює в 
автоматичному режимі. При відсутності запиту на 
тепло (опалення чи гаряча вода для домашніх потреб) 
котел переходить в режим "очікування", при цьому 
котел живиться без присутності полум'я (світлодіод 
температури котла ввімкнений). Кожного разу при 
ввімкненні запальника на присутність полум'я вказує 

зелений світлодіод 1 ( ), що вмикається.

N.B.: При активації функції захисту проти замерзання 
котел може вмикатися автоматично.

2.9 СИГНАЛИ НЕПОЛАДОК ТА 
АНОМАЛІЙ.

Котельний агрегат Nike Mini 28 kW Special вказує 
на наявність аномалії за допомогою вмикання у 
режимі блимання одного зі світлодіодів від 4 до 
8, або ж світлодіодів 1 та 2 разом зі світлодіодом 
7. Щодо дистанційних команд, код помилки буде 
відображений за допомогою цифрового коду, перед 
яким зазначається літера "E" (напр., CARV2 = Exx)

Сигнал аномалії Світлодіод 
у режимі блимання

Дисплей 
дистанційний

Недостатня циркуляція Світлодіод 4 ( ) 27

Аномалія датчика подачі Світлодіод 5 ( ) 05

Блокування з причини відсутності 
вмикання Світлодіод 6 ( ) 01

Блокування запобіжного 
термостату (при перевищенні 
заданої температури).

Світлодіод 7 ( ) 02

Блокування термостату димових газів. Світлодіод 8 ( ) 03

Блокування опору контактів. Світлодіоди 2 ( ) та 7 ( ) у 
блимальному режимі одночасно

04

Блокування перешкоди полум'я Світлодіоди 1 ( ) та 7 ( ) у 
блимальному режимі одночасно

20

Втрата зв'язку з Дистанційним 
пультом управління

Світлодіоди 2 та 3 блимають по 
черзі ( ) 31

Циркуляція води недостатня. Має місце при 
перенагріванні котла з причин недостатньої циркуляції 
води в основній системі; причиною цього може бути: 

- недостатня циркуляція системи; перевірити, щоб 
не було закритих проміжних відсічних кранів 
на системі опалення, а також щоб система була 
повністю вільною від повітря (звільнена від повітря);

- заблокований циркулятор; необхідно провести 
зблокування циркулятора.

Якщо таке блокування відбувається дуже часто, 
викликати уповноважену технічну службу (наприклад, 
Центр технічного обслуговування).

Аномалія датчика подачі Якщо плата виявляє 
аномалію датчика подачі NTC, котел не вмикається; 
необхідно викликати уповноважену технічну службу 
(наприклад, з Центру технічного обслуговування).

Блокування вмикання При кожному запиті на 
опалення приміщення або виробництво гарячої води 
котельний агрегат вмикається автоматично. Якщо 
таке вмикання не відбувається на протязі 10 секунд 
після вмикання запальника, котел залишається у 
режимі очікування на протязі 30 сек., повторює 
спробу, у разі негативного результату при другій 
спробі вмикається "блокування вмикання" (світлодіод 
6 у режимі блимання). Для дезактивації "блокування 
вмикання" необхідно повернути головний перемикач 
(9) у положення "Перезапуск"/Reset на одну мить. Таку 
спробу перезапуску можна повторювати до 5 разів 
підряд, після чого ця функція дезактивується на протязі 
наступної години; можна повторити спробу через 
кожну годину по 5 разів за одну спробу. При вимиканні 
та вмиканні пристрою можна повторити спробу 5 
разів підряд. При першому вмиканні або вмиканні 
після тривалого простою пристрою може виникнути 

необхідність у виводі його з “блокування вмикання”. 
Якщо таке блокування відбувається дуже часто, 
викликати уповноважену технічну службу (наприклад, 
Центр технічного обслуговування).

Блок ув ання з апо біжного термо с т ат у (при 
перевищенні заданої температ ури).  Під час 
нормальної роботи пристрою, якщо з причини якоїсь 
аномалії відбувається надмірне нагрівання всередині, 
або має місце аномалія контролю за полум'ям, 
котел переходить в режим блокування з причини 
перевищення встановленої температури (світлодіод 7 
у режимі блимання). 

Для дезактивації  "блокування перевищення 
температ ури" необхідно поверну ти головний 
перемикач (9) у положення "Перезапуск"/Reset на одну 
мить. Якщо таке блокування відбувається дуже часто, 
викликати уповноважену технічну службу (наприклад, 
Центр технічного обслуговування).

Блокування термостату димових газів. Може мати місце 
у тому випадку, якщо труба виведення димових газів не 
працює як слід. Котел переходить у режим очікування 
на 30 хвилин, після чого у разі відновлення нормальних 
умов роботи починає працювати у звичайному режимі без 
необхідності перезапуску. У разі 3 блокувань підряд котел 
блокується, після чого необхідно виконати перезапуск для 
відновлення його роботи. У будь-якому разі необхідно 
викликати уповноваженого техніка (наприклад, з 
Центру технічного обслуговування) для вирішення 
аномалії.

Блокування опору контактів. Може мати місце 
у випадку пошкодження запобіжного термостату 
(перевищення встановленої температури). Котел не 
запускається; необхідно викликати уповноважену 
технічну службу (наприклад, Центр технічного 
обслуговування).

Блокування перешкоди полум'я. Може 
мати місце у випадку розсіювання мережі даних або 
аномалії контролю за полум'ям. Котел не запускається; 
необхідно викликати уповноважену технічну службу 
(наприклад, Центр технічного обслуговування).
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• Увага:  використання будь-якого пристрою, 
що живиться від електричної енергії, вимагає 
дотримання певних фундаментальних правил, серед 
яких:

 - не торкатися пристрою мокрими та вологими 
частинами тіла; не торкатися приладу босяком;

 - не тягнути за електричний провід, не залишати 
прилад під прямою дією атмосферних явищ (дощ, 
сонце і т.д..);

 - користувач не повинен замінювати кабель 
живлення пристрою;

 - у  р а з і  пош кодження  каб елю живлення 
вимкнути пристрій і звернутися виключно до 
уповноваженого кваліфікованого персоналу з 
запитом щодо його заміни;

 - в разі довготривалого невикористання пристрою 
слід вимкнути електричний вимикач живлення.

2.8 ВМИКАННЯ КОТЛА.
Перед вмиканням перевірити, щоб система була 
наповнена водою, щоб стрілка манометру (12) 
вказувала на величину між 1 ÷ 1,2 бар.
- Відкрити газовий кран, що встановлено на лінії перед 

котлом.
- Повертати загальний перемикач (9) до положення 

"Гаряча вода/ Пульт управління Amico Remotoб 
Версія 2" (Sanitario/Comando Amico RemotoV2) 
(CARV2) ( ) або "Гаряча вода та Опалювання 
(Sanitario e Riscaldamento) ( ).

N.B.: При встановленні головного перемикача (9) в 
одне з вищезазначених положень наявність напруги 
буде відмічено вмиканням у постійному режимі одного 
зі світлодіодів від 4 до 8, що вказують на температуру 
води на виході з основного теплообмінника.

Увага: вмикання одного зі світлодіодів від 4 до 8 вказує 
на наявність аномалії, про яку йдеться у наступному 
параграфі.

Робота котла у режимі гарячої води для домашніх 
потреб або в режимі опалювання відмічається 
відповідно вмиканням у постійному режимі 
світлодіодів 2 або 3 (при відсутності дистанційних 
команд).

• Функціонування Дистанційного пульту управління 
(Oпція). При перемикачі (9) у положенні ( ) 
та приєднаному Дистанційному пульті, перемикачі 
котла (10) та (11) вимкнені. Параметри регулювання 
котла встановлюються з пульту Дистанційного 
пульту управління. Про приєднання Дистанційного 
пульту свідчить тимчасове та постійне ввімкнення 
світлодіодів 2 та 3 ( ). У присутності 
Дистанційного пульту на пульті управління також 
відображаються показання щодо температури та 
можливих аномалій.

• Функціонування без Дистанційного пульту. З 
перемикачем (9) у положенні ( ) перемикач 
регулювання опалення (11) вимкнено, температура 
гарячої води для домашніх потреб регулюється 
перемикачем (10). При перемикачеві в положенні (

) перемикач регулювання опалювання (11) 
служить для регулювання температури радіаторів, а 
для гарячої води використовується той же перемикач 
(10). При повертанні за годинниковою стрілкою 
температура збільшується, а при повертанні проти 
годинникової стрілки зменшується.

З цього моменту котельний агрегат працює в 
автоматичному режимі. При відсутності запиту на 
тепло (опалення чи гаряча вода для домашніх потреб) 
котел переходить в режим "очікування", при цьому 
котел живиться без присутності полум'я (світлодіод 
температури котла ввімкнений). Кожного разу при 
ввімкненні запальника на присутність полум'я вказує 

зелений світлодіод 1 ( ), що вмикається.

N.B.: При активації функції захисту проти замерзання 
котел може вмикатися автоматично.

2.9 СИГНАЛИ НЕПОЛАДОК ТА 
АНОМАЛІЙ.

Котельний агрегат Nike Mini 28 kW Special вказує 
на наявність аномалії за допомогою вмикання у 
режимі блимання одного зі світлодіодів від 4 до 
8, або ж світлодіодів 1 та 2 разом зі світлодіодом 
7. Щодо дистанційних команд, код помилки буде 
відображений за допомогою цифрового коду, перед 
яким зазначається літера "E" (напр., CARV2 = Exx)

Сигнал аномалії Світлодіод 
у режимі блимання

Дисплей 
дистанційний

Недостатня циркуляція Світлодіод 4 ( ) 27

Аномалія датчика подачі Світлодіод 5 ( ) 05

Блокування з причини відсутності 
вмикання Світлодіод 6 ( ) 01

Блокування запобіжного 
термостату (при перевищенні 
заданої температури).

Світлодіод 7 ( ) 02

Блокування термостату димових газів. Світлодіод 8 ( ) 03

Блокування опору контактів. Світлодіоди 2 ( ) та 7 ( ) у 
блимальному режимі одночасно

04

Блокування перешкоди полум'я Світлодіоди 1 ( ) та 7 ( ) у 
блимальному режимі одночасно

20

Втрата зв'язку з Дистанційним 
пультом управління

Світлодіоди 2 та 3 блимають по 
черзі ( ) 31

Циркуляція води недостатня. Має місце при 
перенагріванні котла з причин недостатньої циркуляції 
води в основній системі; причиною цього може бути: 

- недостатня циркуляція системи; перевірити, щоб 
не було закритих проміжних відсічних кранів 
на системі опалення, а також щоб система була 
повністю вільною від повітря (звільнена від повітря);

- заблокований циркулятор; необхідно провести 
зблокування циркулятора.

Якщо таке блокування відбувається дуже часто, 
викликати уповноважену технічну службу (наприклад, 
Центр технічного обслуговування).

Аномалія датчика подачі Якщо плата виявляє 
аномалію датчика подачі NTC, котел не вмикається; 
необхідно викликати уповноважену технічну службу 
(наприклад, з Центру технічного обслуговування).

Блокування вмикання При кожному запиті на 
опалення приміщення або виробництво гарячої води 
котельний агрегат вмикається автоматично. Якщо 
таке вмикання не відбувається на протязі 10 секунд 
після вмикання запальника, котел залишається у 
режимі очікування на протязі 30 сек., повторює 
спробу, у разі негативного результату при другій 
спробі вмикається "блокування вмикання" (світлодіод 
6 у режимі блимання). Для дезактивації "блокування 
вмикання" необхідно повернути головний перемикач 
(9) у положення "Перезапуск"/Reset на одну мить. Таку 
спробу перезапуску можна повторювати до 5 разів 
підряд, після чого ця функція дезактивується на протязі 
наступної години; можна повторити спробу через 
кожну годину по 5 разів за одну спробу. При вимиканні 
та вмиканні пристрою можна повторити спробу 5 
разів підряд. При першому вмиканні або вмиканні 
після тривалого простою пристрою може виникнути 

необхідність у виводі його з “блокування вмикання”. 
Якщо таке блокування відбувається дуже часто, 
викликати уповноважену технічну службу (наприклад, 
Центр технічного обслуговування).

Блок ув ання з апо біжного термо с т ат у (при 
перевищенні заданої температ ури).  Під час 
нормальної роботи пристрою, якщо з причини якоїсь 
аномалії відбувається надмірне нагрівання всередині, 
або має місце аномалія контролю за полум'ям, 
котел переходить в режим блокування з причини 
перевищення встановленої температури (світлодіод 7 
у режимі блимання). 

Для дезактивації  "блокування перевищення 
температ ури" необхідно поверну ти головний 
перемикач (9) у положення "Перезапуск"/Reset на одну 
мить. Якщо таке блокування відбувається дуже часто, 
викликати уповноважену технічну службу (наприклад, 
Центр технічного обслуговування).

Блокування термостату димових газів. Може мати місце 
у тому випадку, якщо труба виведення димових газів не 
працює як слід. Котел переходить у режим очікування 
на 30 хвилин, після чого у разі відновлення нормальних 
умов роботи починає працювати у звичайному режимі без 
необхідності перезапуску. У разі 3 блокувань підряд котел 
блокується, після чого необхідно виконати перезапуск для 
відновлення його роботи. У будь-якому разі необхідно 
викликати уповноваженого техніка (наприклад, з 
Центру технічного обслуговування) для вирішення 
аномалії.

Блокування опору контактів. Може мати місце 
у випадку пошкодження запобіжного термостату 
(перевищення встановленої температури). Котел не 
запускається; необхідно викликати уповноважену 
технічну службу (наприклад, Центр технічного 
обслуговування).

Блокування перешкоди полум'я. Може 
мати місце у випадку розсіювання мережі даних або 
аномалії контролю за полум'ям. Котел не запускається; 
необхідно викликати уповноважену технічну службу 
(наприклад, Центр технічного обслуговування).
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2.5 ВКЛЮЧЕНИЕ БОЙЛЕРА.
Перед включением, убедитесь, что в систему 
залита вода - стрелка манометра (12) должна 
показывать величину между 1 ÷ 1,2 бар.
- Откройте вентиль подачи газа на входе 

бойлера.
- Повернуть главный переключатель (9), 

устанавливая в положение ГВС/Дистанци-
онное Управление Amico V2 (CARV2) (
) или ГВС и Отопление ( ).

Примечание: После установки главного 
переключателя (9) в одну из этих позиций 
наличие напряжения обозначается вклю-
чением немигающего светодиода, а именно 
одного из светодиодов от 4 до 8, которые 
указывают температуру воды на выходе из 
главного обменника.

Внимание: мигание одного из светодиодов с 
4 по 8 означает наличие аномалии, для объ-
яснения которой обратиться к следующему 
параграфу.

Работа бойлера на этапе ГВС и на этапе 
разогрева обозначается соответственно 
включением светодиода 2 или светодиода 3 
(при отсутствии удаленного управления).

• Работа с Дистанционным Управлением 
Amico (Опция). Когда переключатель (9) 
находится в положении ( ) и под-
ключено Дистанционное Управление, то 
переключатели бойлера (10) и (11) от-
ключены. Параметры настройки бойлера 
устанавливаются с панели управления 
Дистанционное Управление. Соединение 
Дистанционного Управления указано 
одновременным включением немигающих 
светодиодов 2 и 3 ( ). Также при 
наличии Дистанционного Управления на 
панели управления поддерживаются ука-
зания температуры и возможные аномалии.

• Функционироваение без Дистанционного 
Управления. Когда регулятор (9) нахо-
дится в положении ( ), регулятор 
отопления (11) отключён, температура 
ГВС настраивается регулятором (10). 
Когда регулятор находится в положении (

) регулятор отопления (11) служит 
для настройки температуры радиаторов, и 
для ГВС используется регулятор (10). По-
ворачивая регулятор по часовой стрелке, 
температура увеличивается , против часо-
вой стрелки, уменьшается.

Начиная с этого момента бойлер, работает 
в автоматическом режиме. При отсутствии 
запроса тепла (отопления или производства 
горячей воды), бойлер переходит в состояние 
“ожидания” то есть бойлеру подается пита-
ние, но отсутствует пламя (включен светоди-
од, соответствующий температуре бойлера). 
Каждый раз, когда горелка включается, ото-
бражается состояние пламени посредством 
включения зеленого светодиода 1 ( ).

Примечание: Бойлер может автоматически 
перейти в рабочий режим в том случае, если 
запустится функция защиты от замерзания.

2.6 ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЛОМКАХ И 
НЕИСПРАВНОСТЯХ.

Бойлер Nike Mini 28 кВт Special сигнализи-
рует аномалию с помощью мигания одного 
из светодиодов с 4 по 8 или светодиода 1 и 
2 вместе со светодиодом 7. На дистанцион-
ном управлении код ошибки отображается 
посредством цифрового кода, идущего за 
буквой Е (напр. CARV2 = Exx).

Отображённая неполадка Светодиод 
мигает

Удаленный 
дисплей

Недостаточная циркуляция СИД 4 ( ) 27

Неисправность термопары. СИД 5 ( ) 05

Блокировка зажигания СИД 6 ( ) 01

Блокировка предохранительного 
термостата (перегрев) СИД 7 ( ) 02

Блокировка реле давления дыма 
дыма СИД 8 ( ) 03

Блокировка сопротивления кон-
тактов

СИД 2 ( ) и 7 ( ) мигают 
одновременно

04

Блокировка при помехах пламени СИД 1 ( ) и 7 ( ) мигают 
одновременно

20

Потеря коммуникации Дистанци-
онного Управления

СИДы 2 и 3 мигают попеременно 
( ) 31

Недостаточная циркуляция воды. Это происходит 
в случае перегрева бойлера, вызванного недоста-
точной циркуляцией воды; причины этого могут 
быть следующие: 

- недостаточная циркуляция воды в системе; убе-
дитесь, что отопительная система не перекрыта 
каким-нибудь вентилем и что в ней нет воздуш-
ных пробок (воздух стравлен);

- заблокирован циркуляционный насос; необходи-
мо принять меры по его разблокировке.

Если подобное явление часто повторяется, обрати-
тесь к квалифицированному специалисту (напри-
мер, из Сервисной службы фирмы).

Неисправность термопары. Если при включении 
электронный блок обнаружит неисправность тер-
мопары N T C , включения бойлера не произойдет. 
В этом случае следует обращаться к квалифици-
рованному специалисту (например, из Сервисной 
службы фирмы). 

Блокирование включения. При каждом запросе на 
обогрева помещения или производство ГВС, проис-
ходит автоматическое зажигание горелки бойлера. 
Если в течение 10 секунд не произойдет зажигания 
горелки, бойлер переходит в режим ожидания в 
течение 30 сек., потом производится повторная 
попытка, если и она не удалась, происходит “бло-
кировка зажигания“ бойлера (мигающий светодиод 
6). Чтобы удалить''блокирование зажигания'', необ-
ходимо повернуть главный регулятор (9), временно 
устанавливая в положение Сброса. Данную неис-
правность можно сбросить до 5 раз подряд, после 
чего, доступ к данной функции не предоставляется 
возможным, в течение не менее одного часа, по-
сле чего бойлер осуществляет 1 попытку каждый 
час, максимальное число попыток – 5. Отключив 
напряжение и перезапустив оборудование, вновь 
предоставляется возможность осуществить 5 по-
пыток. При первом включении агрегата или после 

его продолжительного простоя может потребо-
ваться устранение “блокировки зажигания”. Если 
подобное явление часто повторяется, обратитесь к 
квалифицированному специалисту (например, из 
Сервисной службы фирмы).

Блокировка предохранительного термостата 
(перегрев). Если, в нормальном режиме работы, 
имеет место значительный внутренний перегрев, 
или из-за неисправности контроля пламени проис-
ходит блокировка бойлера по перегреву (мигающий 
светодиод 7). Чтобы удалить''блокирование сверх-
температуры'', необходимо повернуть главный 
регулятор (9), временно устанавливая в положение 
Сброса. Если подобное явление часто повторяется, 
обратитесь к квалифицированному специалисту 
(например, из Сервисной службы фирмы).

Блокировка реле давления дыма. Обнаруживает-
ся, если канала дымоудаления не функционирует 
должны образом. Бойлер переходит в режим ожи-
дания на 30 минут, после чего, если нормальные 
условия восстановлены, работа возобновляется 
без необходимости сброса. При 3 последующих 
блокированиях, бойлер блокируется, и для запуска 
необходимо выполнить сброс. Тем не менее, не-
обходимо вызвать квалифицированного техника 
(например, из Службы Технической Поддержки 
компании) для решения неполадки.

Блокировка сопротивления контактов. Про-
веряется в случае поломки предохранительного 
термостата (перегрев). Бойлер не включается; в 
этом случае следует обращаться к квалифициро-
ванному специалисту (например, из Сервисной 
службы фирмы).

Блокировка при помехах пламени. Возникает в 
случае потерь на данном контуре или при непо-
ладках контроля пламени. Бойлер не включается; 
в этом случае следует обращаться к квалифици-
рованному специалисту (например, из Сервисной 
службы фирмы).
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2.5 ALLUMAGE DE LA CHAUDIÈRE.
Avant l'allumage, vérifier que l'installation soit 
pleine d'eau en contrôlant que l'aiguille du 
manomètre (12) indique une valeur comprise 
entre 1 ÷ 1,2 bar.
- Ouvrir le robinet du gaz en amont de la chau-

dière.
- Tourner le sélecteur général (9) en le mettant 

sur Sanitaire/Commande Ami à distanceV2 
(CARV2) ( ) ou Sanitaire et Chauffage (

).
N.B.  : Une fois que le sélecteur général (9) est 
positionné sur une de ces positions, la présence 
de tension est signalée par l'allumage fixe d'un 
des LED, de 4 à 8, indiquant la température de 
l'eau en sortie de l'échangeur principal.

Attention: l'allumage clignotant d'une des LED, 
de 4 à 8, indique la présence d’une anomalie 
indiquée au paragraphe suivant.

Le fonctionnement de la chaudière, en phase 
sanitaire et en phase chauffage, est signalé respec-
tivement par l'allumage fixe de la LED 2 ou de la 
LED 3 (en l’absence de commandes à distance).

• Fonctionnement avec Commande à distance 
(Option). Avec le sélecteur (9) en position (

) et la Commande à distance reliée, les 
sélecteurs de la chaudière (10) et (11) sont ex-
clus. Les paramètres de réglage de la chaudière 
sont configurables du tableau de commandes 
de la Commande à distance. Le raccordement 
à la Commande à distance est indiqué par 
l'allumage simultané et fixe des LED 2 et 3 (

). Même avec la Commande à distance 
sur le tableau de commandes, les indications de 
température et des éventuelles anomalies sont 
maintenues.

• Fonctionnement sans Commande à distance. 
Avec le sélecteur (9) en position ( ) le 
sélecteur de réglage du chauffage (11) est exclu, 
la température de l'eau sanitaire est réglée par 
le sélecteur (10). Avec le sélecteur en position 
( ) le sélecteur de réglage du chauffage 
(11) sert pour régler la température des radia-
teurs, alors que pour l'eau sanitaire on utilise 
toujours le sélecteur (10). En tournant les sélec-
teurs dans le sens des aiguilles d’une montre, 
la température augmente, dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre, elle diminue.

A 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 (LED correspondante à la tempéra-
ture de la chaudière allumée). Chaque fois que le 
brûleur s'allume, l’état de la flamme présente est 
visualisé par la LED verte 1 ( ) allumée.

N.B. : Il est possible que la chaudière se mette en 
marche automatiquement si la fonction antigel 
s'active.

2.6 SIGNALISATIONS DES PANNES ET 
DES ANOMALIES.

La chaudière Nike Mini 28 kW Special signale 
une éventuelle anomalie en faisant clignoter une 
des LED, de 4 à 8, ou des LED 1 et 2 associées 
à la LED 7. Sur les éventuelles commandes à 
distance, le code erreur sera visualisé à l’aide 
d’un code numérique précédé de la lettre E (par 
ex. CARV2 = Exx).

Anomalie signalée Led 
clignotante

Écran à dis-
tance

 Circulation insuffisante LED 4 ( ) 27

Anomalie sonde refoulement LED 5 ( ) 05

Blocage allumage raté LED 6 ( ) 01

Blocage du thermostat de sécurité 
(surchauffe) LED 7 ( ) 02

Blocage thermostat de fumées LED 8 ( ) 03

Blocage résistance contacts Les LED 2 ( ) et 7 ( ) clignotent 
simultanément

04

Blocage flamme parasite Les LED 1 ( ) et 7 ( ) clignotent 
simultanément

20

Perte de la communication com-
mande à distance

Les LED 2 et 3 clignotent en alter-
nance ( ) 31

Circulation de l'eau insuffisante. Se vérifie s'il y 
a une surchauffe de la chaudière due à une mau-
vaise 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.
Si le phénomène se produit souvent, contacter 
un technicien qualifié (par exemple le Service 
d'Assistance Technique).

Anomalie de la sonde de refoulement. Si la 
carte détecte une anomalie sur la sonde NTC 
de refoulement de l'installation, la chaudière 
ne démarre pas  ; il est nécessaire de contacter 
un technicien qualifié (par exemple : le Service 
d'Assistance Technique).

Blocage à l'allumage. À chaque demande de 
chauffage ambiant ou de production d'eau chaude 
sanitaire, la chaudière s'allume automatiquement. 
Si, dans les 10 secondes, l'allumage du brûleur 
n'a pas lieu, la chaudière reste en attente pendant 
30s, essaie de nouveau et, si cela ne marche pas à 
la deuxième tentative, elle se met en « blocage à 
l'allumage » (LED 6 clignotante). Pour éliminer 
le « blocage à l’allumage », il est nécessaire de 
tourner le sélecteur général (9) en le mettant 
momentanément sur Réinitialisation. Il est 
possible de réinitialiser l'anomalie 5 fois de suite, 
après quoi la fonction est interdite pendant au 
moins une heure, on gagne une tentative toutes 
les heures, avec un maximum de 5 tentatives. En 
éteignant et en rallumant l'appareil, on retrouve 
les 5 tentatives. Au premier allumage ou après 
une inactivité prolongée de l'appareil, il peut 
être nécessaire d'intervenir pour l'élimination 
du « blocage à l'allumage ». Si le phénomène se 

produit souvent, contacter un technicien qualifié 
(par exemple le Service d'Assistance Technique).

Blocage du thermostat de sécurité (surchauffe). 
Lors du régime de fonctionnement normal, s'il 
se produit une surchauffe interne importante, 
ou bien une anomalie sur la section contrôle 
de la flamme, la chaudière se met en blocage 
surchauffe (LED 7 clignotante). Pour éliminer le 
« blocage surchauffe », il est nécessaire de tourner 
le sélecteur général (9) en le mettant momenta-
nément sur Réinitialisation. Si le phénomène se 
produit souvent, contacter un technicien qualifié 
(par exemple le Service d'Assistance Technique).

Blocage thermostat fumées. Il se produit si le 
conduit d'évacuation des fumées ne fonctionne 
pas correctement. La chaudière se met en attente 
pendant 30 minutes, après quoi, en cas de réta-
blissement des conditions normales de fonction-
nement, elle repart sans être réinitialisée. Dans 
le cas de 3 blocages consécutifs, la chaudière se 
bloque et il est nécessaire de la réinitialiser pour 
la faire repartir. Il est de toute façon indispensable 
d’appeler un technicien certifié (par exemple : le 
Service d’Assistance Technique) pour résoudre 
l'anomalie.

Blocage résistance contacts. Il se produit en cas 
de panne au thermostat de sécurité (surchauffe). 
La chaudière ne démarre pas; il est nécessaire de 
contacter un technicien qualifié (par exemple le 
Service d'Assistance Technique).

Blocage flamme parasite. Se vérifie en cas de dis-
persion du circuit de détection ou d'anomalie du 
contrôle de la flamme. La chaudière ne démarre 
pas; il est nécessaire de contacter un technicien 
qualifié (par exemple le Service d'Assistance 
Technique).
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اشتعال بویلر.  5.2
پیش از اشتعال، مطمنئ شوید که سیستم گرمایش با آب پر شده است و 

مانومرت )12( روی فشار 1 ÷ 1.2 بار را نشان می دهد.

-  شیر گاز اصلی بویلر را باز کنید.
 Comando/سوئیچ انتخابگر اصلی )9(را روی آب گرم خانگی  -
( یا آب گرم  ( )Amico RemotoV2 )CARV2

( قرار دهید. خانگی و گرمایش مرکزی )

توجه: هنگامی که سوئیچ انتخابگر اصلی )9( روی یکی از این گزینه ها قرار 
گرفت، وجود ولتاژ از طریق روشن شدن یکی از چراغ های 4 تا 8 نشان داده 

می شود و این نشان دهنده دمای آب خروجی از مبدل حرارتی اصلی است.

توجه: اگر هر یک از چراغ های 4 تا 8 رشوع به چشمک زدن کنند، نشان 

می دهد که مشکلی به وجود آمده است. به پاراگراف بعدی مراجعه کنید.

کارکرد بویلر در حالت آب خانگی و حالت گرمایش مرکزی به ترتیب با 

روشن شدن چراغ 2 یا چراغ 3 نشان داده می شود )البته در صورت نبود 

کنرتل از راه دور(.

 )9( انتخابگر  سوئیچ  وقتی  )اختیاری(.  دور  راه  از  کنرتل  با  •  کار 
بویلر  به  راه  از  کنرتل  و  داشته  قرار   ) ( وضعیت  در 

می  غیرفعال  و )11(  انتخابگر )10(  های  سوئیچ  باشد،  متصل 

 Remote شوند. پارامرتهای تنظیامت بویلر از طریق پانل کنرتل

Friend Control تنظیم می شوند. اتصال به کنرتل از راه دور 
( نشان داده می  با روشن شدن چراغ های 2 و 3 )
شوند. همچنین در صورت متصل بودن کنرتل از راه دور، منایش دما 

و هرگونه اشکال و خرابی از طریق پانل کنرتل انجام می گیرد.
•  کار بدون کنرتل از راه دور وقتی سوئیچ انتخابگر )9( در وضعیت 
( قرار داشته باشد، سوئیچ انتخابگر تنظیم گرمایش  (
سوئیچ  وسیله  به  گرم خانگی  آب  دمای  و  افتد  می  کار  از   )11(
انتخابگر )10( تنظیم می شود. وقتی سوئیچ انتخابگر در وضعیت 

( قرار داشته باشد، سوئیچ انتخابگر تنظیم گرمایش  (
)11( برای تنظیم دمای رادیاتورها به کار می رود، درحالیکه انتخابگر 
)10( همچنان برای آب گرم خانگی استفاده می شود. سوئیچ های 
انتخابگر را در جهت عقربه ساعت برای افزایش دما و در خالف 

جهت عقربه ساعت برای کاهش آن استفاده کنید.

از این لحظه به بعد بویلر به صورت خودکار کار می کند. اگر نیازی به 

گرمایش )تولید حرارت یا آب گرم خانگی( نباشد، بویلر به حالت »استند 

بای« می رود، یعنی بویلر بدون آنکه شعله ای در آن وجود داشته باشد 

روشن و در حال کار است )چراغ مربوط به دمای بویلر روشن(. هر بار 

که بویلر روشن می شود، عالمت مربوط به وجود شعله توسط چراغ سبز 

( نشان داده می شود. ( 1

توجه: اگر کارکرد ضد یخ فعال شده باشد، بویلر ممکن است به صورت 
خودکار روشن شود.

عیب یابی.  6.2
طریق  از  را  اختالل  وجود   Nike Mini 28 kW Special بویلر

چشمک زدن یکی از چراغ های 4 تا 8 یا یکی از چراغ های 1 و 2 همراه 

 E با چراغ 7 نشان می دهد. کد خطا به صورت عدد قبل یا بعد از حرف
.)CARV2 = Exx روی کنرتل از راه دور منایش داده می شود )برای مثال

چراغ اختالل اعالم شده
جشمک زن

منایش از راه دور

(گردش ناکافی 27چراغ 4 )

(اختالل پروب جریان 05چراغ 5 )

(عدم انسداد احرتاق 01چراغ 6 )

(انسداد ترموستات ایمنی )دمای بیش از حد( 02چراغ 7 )

(اختالل ترموستات ایمنی دودکش 03چراغ 8 )

( همزمان چشمک انسداد مقاومت اتصاالت ( و 7 ) چراغ های 2 )

می زنند
04

( همزمان چشمک انسداد شعله رسبار ( و 7 ) چراغ های 1 )

می زنند
20

عدم ارتباط با کنرتل از راه دور.
چراغ های 2 و 3 به طور متناوب چشمک می زنند 

) (31

گردش ناکافی آب. این امر زمانی رخ می دهد که بویلر به دلیل جریان 

ناکافی آب در مدار اولیه بیش از حد گرم شود. دالیل آن عبارتند از: 

جریان کم سیستم؛ بررسی کنید که هیچ دستگاه خاموشی روی مدار   -
گرمایش بسته نشده باشد و نیز اینکه سیستم خالی از هوا باشد )خالء(؛

پمپ مسدود شده است؛ پمپ را باز کنید.  -
اگر این پدیده مکرراً اتفاق می افتد، برای کمک با کارشناس فنی واجد رشایط 

.)Immergas متاس بگیرید )مثالً خدمات کمک رسانی فنی پس از فروش

سیستم  جریان  پروب  در  غیرعادی  حالتی  برد  اگر  تحویل.  پروب  اختالل 
NTC را تشخیص دهد )کد 05(، بویلر روشن منی شود. برای کمک با 
یک کارشناس فنی صالحیتدار متاس بگیرید )مثال خدمات کمک رسانی فنی 

.)Immergas پس از فروش

قفل اشتعال. با هر درخواست برای گرمایش اتاق یا تولید آب گرم، بویلر 
به صورت خودکار مشتعل می شود. اگر مشعل تا 10 ثانیه روشن نشود، 

بویلر برای 30 ثانیه در وضعیت استندبای باقی می ماند، دوباره تالش می 

کند، و اگر تالش دوم نتیجه نداد وارد وضعیت »انسداد احرتاق« می شود 

)چشمک زدن چراغ 6(. برای رفع »انسداد احرتاق« انتخابگر اصلی )9( 
را باید برای مدتی در وضعیت بازنشانی )Reset( قرار داد. اختالل را 
می توان 5 بار متناوب بازنشانی کرد و بعد حداقل به مدت یک ساعت 

باید از انجام این کار پرهیز شود. می توان هر یک ساعت و برای حداکرث 

5 بار تالش منود. با خاموش و روشن کردن دستگاه 5 تالش مجدداً صورت 
می گیرد. هنگام راه اندازی یا پس از عدم فعالیت طوالنی مدت شاید رفع 

»انسداد احرتاق« رضوری باشد. اگر این پدیده مکرراً اتفاق می افتد، برای 
کمک با کارشناس فنی واجد رشایط متاس بگیرید )مثالً خدمات کمک رسانی 

.)Immergas فنی پس از فروش

اگر  بویلر،  کار  هنگام  حد(.  از  بیش  )دمای  ایمنی  ترموستات  انسداد 
نقصی باعث دمای بیش از حد در داخل دستگاه و در لوله خروجی شود 

یا اختاللی در قسمت کنرتل شعله رخ دهد، انسداد دمای بیش از حد در 
بویلر اتفاق می افتد )چشمک زدن چراغ 7(. برای رفع »انسداد دمای 

بیش از حد« انتخابگر اصلی )9( را باید برای مدتی در وضعیت بازنشانی 

)Reset( قرار داد. اگر این پدیده مکرراً اتفاق می افتد، برای کمک با 
کارشناس فنی واجد رشایط متاس بگیرید )مثالً خدمات کمک رسانی فنی 

.)Immergas پس از فروش

انسداد ترموستات ایمنی دودکش. این امر زمانی اتفاق می افتد که لوله 
تخلیه دود به درستی کار منی کند. بویلر برای 30 دقیقه وارد وضعیت 

استندبای می شود و پس از آن، اگر رشایط کارکرد صحیح بازگشته باشد، 

بدون نیاز به بازنشانی مجدداً راه اندازی می شود. در صورت 3 انسداد 

پشت رس هم، بویلر دچار انسداد می شود و برای راه اندازی مجدد باید 

با  مشکل  این  حل  برای  که  است  الزم  حال،  این  با  منود.  بازنشانی  را  آن 

کارشناس فنی مجرب متاس بگیرید )مثالً خدمات کمک رسانی فنی پس از 

.)Immergas فروش

در  نقصی  که  دهد  می  رخ  زمانی  امر  این  اتصاالت.  مقاومت  انسداد 
ترموستات ایمنی )دمای باال( وجود داشته باشد. به عالوه، بویلر رشوع به 

کار منی کند و باید با کارشناس فنی مجاز متاس گرفت )مثال خدمات پس 

.)Immergas از فروش

انسداد شعله رسبار. این اتفاق در صورت نشت در مدار تشخیص یا حالت 
غیرعادی در واحد کنرتل شعله رخ می دهد. به عالوه، بویلر رشوع به کار 

منی کند و باید با کارشناس فنی مجاز متاس گرفت )مثال خدمات پس از 

.)Immergas فروش
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2.5 IGNITION OF THE BOILER.
Before ignition make sure the central heating 
system is filled with water and that the pressure 
gauge (12) indicates a pressure of 1 - 1.2 bar;
- Open the gas cock upstream from the boiler.
- Turn the main selector switch (9) to Domestic 

Hot Water/Comando Amico RemotoV2 
(CARV2) ( ) or Domestic Hot Water 
and Central heating( ).

N.B.: Once the main selector switch has been 
placed (9) on one of these positions, the presence 
of voltage is indicated by the switch-on with a 
fixed light of one of the LEDS from 4 to 8, which 
indicate the temperature of the output water from 
the main heat exchanger.

Attention: if any one of the LEDs 4 to 8 starts 
flashing, this means that there is a fault. Refer to 
the next paragraph.

Functioning of the boiler in domestic water mode 
and in heating mode is indicated respectively by 
the switch-on of LED 2 or LED 3 with a fixed light 
(in absence of remote controls).

• Operation with Remote Control (Optional). 
With selector switch (9) in position (
) and Remote Control connected to the boiler 
selector switches (10) and (11) excluded. The 
boiler adjustment parameters are set from the 
control panel of the Remote Friend Control. 
Connection to the Remote Control is indicated 
by the contemporary fixed switch-on of LEDs 
2 and 3 ( ). Also in the presence 
of Remote Control the indications of the 
temperature and any faults are maintained on 
the control panel.

• Operation without Remote Control. With 
the selector switch (9) in position ( ) 
the heating adjustment selector switch (11) is 
cut out, the domestic hot water temperature 
is regulated by selector switch (10). With 
the selector switch in position ( ) the 
heating adjustment selector switch (11) is used 
to regulate the temperature of radiators, while 
selector (10) continues to be used for domestic 
hot water. Turn the selector switches clockwise 
to increase the temperature and anti-clockwise 
to decrease it.

From this moment the boiler functions 
automatically. With no demand for heat (heating 
or domestic hot water production) the boiler 
goes to “standby” function, equivalent to the 
boiler being powered without presence of 
flame (LED corresponding to the ignited boiler 
temperature). Each time the boiler lights up, the 
relative flame present symbol is displayed by the 
green LED 1 ( ).

N.B.: The boiler may start-up automatically if the 
anti-freeze function is activated.

2.6 TROUBLESHOOTING.
The Nike Mini 28 kW Special boiler signals an 
anomaly by flashing of one of the LEDs from 4 
to 8 or LEDs 1 and 2 coupled to LED 7. The error 
code will be displayed on any remote control by 
a numerical code preceded or followed by the 
letter E (e.g. CARV2 = Exx).

Anomaly signalled LED 
flashing Remote display

Insufficient circulation LED 4 ( ) 27

Flow probe anomaly LED 5 ( ) 05

No ignition block LED 6 ( ) 01

Safety thermostat block (over-
temperature) LED 7 ( ) 02

Flue safety thermostat block LED 8 ( ) 03

Contacts resistance block LEDs 2 ( ) and 7 ( ) flash at the 
same time

04

Parasite flame block LEDs 1 ( ) and 7 ( ) flash at the 
same time

20

Loss of remote control 
communication

LEDs 2 and 3 flash alternately 
( ) 31

Insufficient water circulation. This occurs 
if there is overheating in the boiler due to 
insufficient water circulating in the primary 
circuit; the causes can be: 

- low system circulation; check that no shut-off 
devices are closed on the heating circuit and 
that the system is free of air (deaerated);

- pump blocked; free the pump.
If this phenomenon occurs frequently, contact 
a qualified technician for assistance (e.g. After-
Sales Technical Assistance Service).

Delivery probe anomaly. If the board detects an 
anomaly on the system NTC flow probe (code 
05) the boiler will not start; contact a qualified 
technician for assistance (e.g. After-Sales 
Technical Assistance Service).

Ignition block. The boiler lights up with 
each demand for room heating or hot water 
production. If the burner does not ignite within 
10 seconds, the boiler remains in stand-by 
for 30 seconds, tries again and if the second 
attempt fails it goes into “ignition block” (LED 
6 flashing). To eliminate “ignition block” the 
main selector (9) must be temporarily turned 
to the Reset position. The anomaly can be reset 
5 consecutive times, after which the function is 
inhibited for at least one hour. It is possible to try 
once every hour, for a maximum of 5 attempts. 
By switching the appliance on and off the 5 
attempts are re-acquired. On commissioning 
or after extended appliance downtime, it may 
be necessary to eliminate the “ignition block”. 
If this phenomenon occurs frequently, contact 
a qualified technician for assistance (e.g. After-
Sales Technical Assistance Service).

Safety thermostat block (overheating). During 
operation, if a fault causes excessive overheating 
internally, in the exhaust, or an anomaly occurs 
in the flame control section, an overheating 

block is triggered in the boiler (LED 7 flashing). 
To eliminate the “overheating block” the main 
selector (9) must be temporarily turned to the 
Reset position. If this phenomenon occurs 
frequently, contact a qualified technician for 
assistance (e.g. After-Sales Technical Assistance 
Service).

Flue safety thermostat block. This occurs if 
the fumes evacuation pipe does not function 
correctly. The boiler goes into stand-by for 
30 minutes, after which, if normal working 
conditions are restored, it re-starts without 
having to be reset. In the case of 3 consecutive 
blocks, the boiler itself blocks and it must be reset 
in order to re-start. It is nevertheless necessary 
to call a qualified technician (e.g. After-Sales 
Technical Assistance Service) in order to solve 
the problem.

Contacts resistance block. This occurs in the 
case of faults to the safety thermostat over-
temperature). The boiler does not start and 
a technician must be called (e.g. After-Sales 
Service).

Parasite flame block. This occurs in case of a 
leak on the detection circuit or anomaly in the 
flame control unit. The boiler does not start and 
a technician must be called (e.g. After-Sales 
Service).
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Втрата зв'язку з Дистанційним пультом 
управління Реєструється у разі приєднання 
дистанційного пульту управління, що не 
сумісний з системою, або у разі переривання 
зв'язку між котлом та CARV2. Спробувати 
встановити зв'язок, вимкнувши котел та 
перевівши перемикач (9) в положення 
( ) .  Я к що  і  п іс л я  в и м к не н н я /
ввімкнення CARV2 не віднаходиться, котел 
переходить у режим локальної роботи, а 
отже працює, використовуючи команди, 
що маються на котельному агрегаті . 
Якщо таке блокування відбувається дуже 
часто, викликати уповноважену технічну 
службу (наприклад, Центр технічного 
обслуговування). 

Сигнали та діагностика - Візуалізація 
на  дисп леї  кома н д Дис т а нційног о 
управління (Опція). Під час нормальної 
роботи котла на дисплеї дистанційного 
управління (CARV2) відображається значення 
температури приміщення; у разі неполадок 
або аномалій замість температури на дисплеї 
відображається код відповідної помилки з 
тих, що наведені у таблиці на стор. 11.

Увага: якщо котел встановлено у режимі 
"stand-by", “ ” на пульті CARV2 з'явиться 
символ помилки з'єднання “CON”. Але 
при цьому живлення на всі команди 
дистанційного управління підтримується, 
що запобігає втраті збережених у пам'яті 
програм.

2.10 ВИМИКАННЯ КОТЛА.
Вимкнути головний перемикач (9), перевівши 
його у положення “ ” (світлодіоди від 1 до 
8 вимкнені), вимкнути зовнішній вимикач 
котла, закрити газовий кран по лінії перед 
пристроєм. На залишати котел ввімкненим, 
якщо він не використовується тривалий час.

2.11 ВІДНОВЛЕННЯ ТИСКУ СИСТЕМИ 
ОПАЛЮВАННЯ.

Періодично перевіряти тиск води в системі. 
Стрілка манометру котла повинна вказувати 
на значення між 1 та 1,2 бар.
Якщо тиск менше 1 бар (при холодній 
системі) необхідно відновити рівень за 
допомогою крану наповнення, що знаходиться 
в нижній частині котла (Мал. 2-2).

N.B.: після виконання цієї операції закрити 
кран. 
Якщо рівень тиску досягає 3 бар і вище, є 
ризик включення запобіжного клапану.
В цьому разі викликати кваліфіковану 
технічну службу.

Якщо такі перепади тиску відбуваються 
часто, необхідно викликати технічну службу, 
оскільки це вказує на можливий витік в 
системі.

2.12 ВИПОРОЖНЕННЯ СИСТЕМИ.
Для випорожнення системи скористатися 
відповідним краном випорожнення (Мал. 
2-2).
До початку випорожнення впевнитися в 
тому, що кран наповнення закритий.

2.13 ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ. 
Котел доустаткований серією функцій проти 
замерзання, що передбачає ввімкнення 
насосу та запальника, якщо температура 
води системи опускається нижче 4 °C та їх 
вимикання при перевищенні 42 °C. Функція 
захисту від замерзання гарантована, якщо 
пристрій та всі його складові в робочому 
стані, не має місця "блокування", подається 
електричне живлення, а головний вимикач 
встановлений у положення "Літо" (Estate) або 
"Зима" (Inverno). 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 випадку системи, що підлягає 
частим випорожненням, необхідно прийняти 
до уваги, що вода для системи повинна бути 
належним чином оброблена для усунення її 
твердості та ризику кальцієвого осаду.

Мал. 2-2

2.14 МИТТЯ ОБШИВКИ.
Для миття обшивки котла використовувати 
м'яку вологу тканину та нейтральні миючі 
засоби. Не користуватися абразивними та 
порошковими миючими засобами.

2.15 ОСТАТОЧНА ДЕЗАКТИВАЦІЯ.
В разі необхідності остаточної дезактивації 
котельного агрегату ці роботи повинні 
виконуватися кваліфікованим технічним 
персоналом, перевірити відключення 
електричного, гідро- та газового живлення. 

Вид знизу.

Умовні позначення:
 1 - Кран випорожнення системи
 2 - Кран наповнення системи
 3 - Кран подачі холодної води
 4 - Газовий кран

 N.B.:  вузол підключення (опція)
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сумісний з системою, або у разі переривання 
зв'язку між котлом та CARV2. Спробувати 
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перевівши перемикач (9) в положення 
( ) .  Я к що  і  п іс л я  в и м к не н н я /
ввімкнення CARV2 не віднаходиться, котел 
переходить у режим локальної роботи, а 
отже працює, використовуючи команди, 
що маються на котельному агрегаті . 
Якщо таке блокування відбувається дуже 
часто, викликати уповноважену технічну 
службу (наприклад, Центр технічного 
обслуговування). 

Сигнали та діагностика - Візуалізація 
на  дисп леї  кома н д Дис т а нційног о 
управління (Опція). Під час нормальної 
роботи котла на дисплеї дистанційного 
управління (CARV2) відображається значення 
температури приміщення; у разі неполадок 
або аномалій замість температури на дисплеї 
відображається код відповідної помилки з 
тих, що наведені у таблиці на стор. 11.

Увага: якщо котел встановлено у режимі 
"stand-by", “ ” на пульті CARV2 з'явиться 
символ помилки з'єднання “CON”. Але 
при цьому живлення на всі команди 
дистанційного управління підтримується, 
що запобігає втраті збережених у пам'яті 
програм.
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його у положення “ ” (світлодіоди від 1 до 
8 вимкнені), вимкнути зовнішній вимикач 
котла, закрити газовий кран по лінії перед 
пристроєм. На залишати котел ввімкненим, 
якщо він не використовується тривалий час.
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Стрілка манометру котла повинна вказувати 
на значення між 1 та 1,2 бар.
Якщо тиск менше 1 бар (при холодній 
системі) необхідно відновити рівень за 
допомогою крану наповнення, що знаходиться 
в нижній частині котла (Мал. 2-2).

N.B.: після виконання цієї операції закрити 
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Якщо рівень тиску досягає 3 бар і вище, є 
ризик включення запобіжного клапану.
В цьому разі викликати кваліфіковану 
технічну службу.

Якщо такі перепади тиску відбуваються 
часто, необхідно викликати технічну службу, 
оскільки це вказує на можливий витік в 
системі.
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відповідним краном випорожнення (Мал. 
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До початку випорожнення впевнитися в 
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замерзання, що передбачає ввімкнення 
насосу та запальника, якщо температура 
води системи опускається нижче 4 °C та їх 
вимикання при перевищенні 42 °C. Функція 
захисту від замерзання гарантована, якщо 
пристрій та всі його складові в робочому 
стані, не має місця "блокування", подається 
електричне живлення, а головний вимикач 
встановлений у положення "Літо" (Estate) або 
"Зима" (Inverno). 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 випадку системи, що підлягає 
частим випорожненням, необхідно прийняти 
до уваги, що вода для системи повинна бути 
належним чином оброблена для усунення її 
твердості та ризику кальцієвого осаду.

Мал. 2-2

2.14 МИТТЯ ОБШИВКИ.
Для миття обшивки котла використовувати 
м'яку вологу тканину та нейтральні миючі 
засоби. Не користуватися абразивними та 
порошковими миючими засобами.

2.15 ОСТАТОЧНА ДЕЗАКТИВАЦІЯ.
В разі необхідності остаточної дезактивації 
котельного агрегату ці роботи повинні 
виконуватися кваліфікованим технічним 
персоналом, перевірити відключення 
електричного, гідро- та газового живлення. 
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 2 - Кран наповнення системи
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Потеря коммуникации Дистанционного 
Управления. Возникает в случае подклю-
чения к несовместимому дистанционному 
управлению, или в случае потери коммуни-
кации между бойлером и CAR V2. Произвести 
повторную попытку подключения, выключая 
бойлер и устанавливая регулятор (9) в по-
ложение ( ). Если повторный запуск 
не был успешным, и связь с CARV2 не вос-
становилась, бойлер переходит на местный 
режим работы, используя управляющее 
устройство бойлера. Если подобное явление 
часто повторяется, обратитесь к квалифи-
цированному специалисту (например, из 
Сервисной службы фирмы). 

Сообщения и диагностика – Отображение 
на дисплее Дистанционного Управления 
(Опция). В течение регулярной работы 
бойлера на дисплее дистанционного управ-
ления (CARV2) отображается температура 
помещения; при неполадках или поломках, 
отображение температуры заменяется ото-
бражением кода ошибки, из предыдущей 
таблицы на стр. 11.

Внимание: если перевести бойлер в стендбай 
“ ”, на CARV2 появится символ ошибки 
соединения “CON”. В любом случае на дис-
танционное управление должно подаваться 
питание, таким образом не теряются про-
граммы занесённые в память.

2.7 ВЫКЛЮЧЕНИЕ БОЙЛЕРА.
Перевести главный переключатель (9) в по-
ложение “ ” (светодиоды с 1 по 8 выклю-
чены), отключить внешний однополярный 
выключатель бойлера и закрыть газовый 
вентиль,расположенный перед агрегатом. 
Если бойлер не используется в течение 
длительного времени, не оставляйте его 
включенным.

2.8 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В 
ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ.

Периодически контролируйте давление воды 
в системе. Стрелка манометра на бойлере 
должна показывать значение от 1 до 1,2 бар.
Если давление ниже 1 бар (при холодной си-
стеме), необходимо восстановить давление 
с помощью крана, расположенного в нижней 
части бойлера (Илл. 2-2).

Примечание:закрыть вентиль в конце опе-
рации. 
Если давление доходит до величины около 3 
бар появляется риск срабатывания предохра-
нительного клапана.
В этом случае следует обратиться за помощью 
к квалифицированному специалисту.

Если наблюдаются частые случаи падения 
давления, следует обратиться за помощью к 
квалифицированному специалисту; между 
тем следует устранить возможные утечки.

2.9 ОПОРОЖНЕНИЕ УСТАНОВКИ.
Для слива воды из бойлера используйте вен-
тиль слива установки (Илл. 2-2).
Перед тем, как выполнить эту операцию, убе-
дитесь в том, что закрыт кран заливки воды.

2.10 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ 
Бойлер серийно оборудован системой за-
щиты от замерзания, которая приводит в 
действие насос и горелку в том случае, когда 
температура воды внутри бойлера опускается 
ниже 4°C и останавливается, после того, как 
превышены 42°C. Защита от замерзания, 
гарантируется если бесперебойно работают 
все компоненты бойлера и бойлер не на-
ходиться в состоянии ''блокирования'' и к 
нему подключено электропитание, с главным 
переключателем в положении Лето или Зима. 
Чтобы не поддерживать установку в рабочем 
состоянии, например, после длительного 
отсутствия, необходимо полностью опусто-
шить установки или добавить к воде системы 
отопления антифриз. В обоих случаях, вода 
из системы ГВС, должна быть слита. В ото-
пительные системы, из которых приходится 
часто сливать воду, необходимо заливать 
воду, подвергшуюся необходимой обработке 
с целью ее умягчения, потому что слишком 
жесткая вода может привести к отложениям 
водяного камня.

Илл. 2-2

2.11 ОЧИСТКА ВНЕШНЕЙ ОБОЛОЧКИ.
Для очистки внешней оболочки бойлера ис-
пользовать влажную материю и нейтральное 
моющее средство. Не использовать абразив-
ные и порошковые моющие средства.

2.12 ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
ОТКЛЮЧЕНИЕ.

В случае принятия решения об окончатель-
ном отключении бойлера, отключение долж-
но быть произведено квалифицированным 
персоналом, убедиться при этом, что аппарат 
отключён от газовой магистрали, водопрово-
да и сети электропитания. 

Вид снизу.

Условные обозначения:
 1 - Кран слива воды из системы
 2 - Кран заполнения системы
 3 - Кран входа холодной воды
 4 - Газовый кран

 Примечание: блок подключения (факуль-
тативно)
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Perte de la communication commande à dis-
tance. Cela a lieu en cas de branchement à un 
contrôle à distance non compatible, ou bien en 
cas de l'interruption de la communication entre 
la chaudière et le CARV2. Réessayer la procédure 
de connexion en éteignant la chaudière et en 
remettant le sélecteur (9) en position (
). Si, même au redémarrage, le CARV2 n'est pas 
détecté, la chaudière passe en mode de fonction-
nement local, en utilisant donc les commandes 
présentes sur la chaudière. Si le phénomène se 
produit souvent, contacter un technicien qualifié 
(par exemple le Service d'Assistance Technique). 

Signalisations et diagnostic - Affichage sur 
l'Écran des Commandes à Distance (Option). 
Lors du fonctionnement normal de la chaudière, 
la valeur de la température ambiante s'affiche sur 
l'écran de la commande à distance (CARV2) ; en 
cas de mauvais fonctionnement ou d'anomalie, 
l'affichage de la température est remplacée par 
le code d'erreur correspondant, présent dans le 
tableau de la page 11.

Attention: si on met la chaudière en standby « 
 », le symbole d'erreur de connexion « CON » 

apparaîtra sur le CARV2. Les commandes à dis-
tance sont de toute façon maintenues alimentées 
sans perdre les programmes mémorisés.

2.7 EXTINCTION DE LA CHAUDIÈRE.
Déconnecter le sélecteur général (9) en le met-
tant en position «   » (LED de 1 à 8 éteintes), 
déconnecter l'interrupteur unipolaire à l’extérieur 
de 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 
pour 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 (installation 
froide), il faut effectuer le rétablissement avec le 
robinet situé sur la partie inférieure de la chau-
dière (Fig. 2-2).

N.B. : fermer le robinet après l'opération. 
Si la pression arrive à des valeurs proches de 3 
bars, il y a un risque d'intervention de la soupape 
de sécurité.
Dans ce cas, demander l'intervention du person-
nel professionnellement qualifié.

Si des baisses de pression se produisent souvent, 
demander l'intervention d'un personnel profes-
sionnellement qualifié, pour éliminer l'éventuelle 
fuite de l'installation.

2.9 VIDANGE DE L'INSTALLATION.
Pour pouvoir accomplir l'opération de vidange 
de la chaudière, actionner le robinet de vidange 
(Fig. 2-2).
Avant d'effectuer cette opération, s'assurer que le 
robinet de remplissage soit fermé.

2.10 PROTECTION ANTIGEL. 
La chaudière est équipée de série d'une fonc-
tion antigel, qui pourvoit à mettre en marche 
la pompe et le brûleur, lorsque la température 
de l'eau à l'intérieur de la chaudière descend 
au-dessous 4°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 s’il est 
électriquement alimenté avec le sélecteur général 
positionné en Été ou Hiver. Pour éviter de garder 
l'installation en marche, dans l'hypothèse d'une 
absence prolongée, il faut vider complètement 
l'installation ou 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 
vidée 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.
2.11 NETTOYAGE DU REVÊTEMENT.

Fig. 2-2

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.
Dès que l'on décide de désactiver définitivement 
la chaudière, faire exécuter ces opérations par 
un personnel professionnellement qualifié, en 
s'assurant entre autre que les alimentations 
électriques, hydriques et du combustible soient 
auparavant désactivées. 

Vue inférieure.

Légende :
 1 - Robinet de vidange installation
 2 - Robinet de remplissage installation
 3 - Robinet d’entrée d’eau chaude
 4 - Robinet gaz

 N.B. :  groupe raccordement (option)
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عدم ارتباط با کنرتل از راه دور. این امر زمانی رخ می دهد که کنرتل از راه 
 CARV2 دور ناسازگار به دستگاه متصل شده باشد یا ارتباط میان بویلر و

قطع شده باشد. با خاموش کردن بویلر و گذاشنت سوئیچ انتخابگر )9( در 

( مراحل الزم برای اتصال را انجام دهید. اگر پس از  وضعیت )

راه اندازی مجدد CARV2 شناسایی نشد، بویلر وارد حالت عملکرد داخلی 

می شود، یعنی از کنرتل های موجود در خود بویلر استفاده می کند. اگر 

این پدیده مکرراً اتفاق می افتد، برای کمک با کارشناس فنی واجد رشایط 

 .)Immergas متاس بگیرید )مثالً خدمات کمک رسانی فنی پس از فروش

 Remote دور راه  از  کنرتل  منایشگر   - شناسی  عیب  و  دهی  عالمت 

دمای  بویلر،  عادی  عملکرد  هنگام  )اختیاری(.   Friend Control
اتاق روی منایشگر کنرتل از راه دور )CARV2( نشان داده می شود. در 

صورت بروز خرابی یا اختالل، به جای دما کد خطای مربوطه به منایش در 

می آید. فهرست کدهای خطا در صفحه 11 ارائه شده است.

خطای  عالمت  گیرد،  قرار   " استندبای " حالت  در  بویلر  اگر  توجه: 
اتصال "CON" روی CARV2 ظاهر می شود. کنرتل های از راه دور 

مرتباً تغذیه می شود تا برنامه های موجود در حافظه آن از دست نروند.

خاموش کردن بویلر  8.2
ارتباط سوئیچ انتخابگر اصلی )9( را با قرار دادن آن در وضعیت "

" قطع کنید )چراغ های 1 تا 8 خاموش می شوند(، ارتباط سوئیچ تک 
قطبی خارجی را به بویلر قطع کنید، و شیر ورود گاز دستگاه را ببندید. 

اگر برای مدت طوالنی از بویلر استفاده منی کنید، هیچگاه آن را در حالت 

روشن رها نکنید.

بازیابی فشار سیستم گرمایش مرکزی.  8.2
به صورت دوره ای فشار آب سیستم را بررسی کنید. فشارسنج بویلر باید 

فشار بین 1 و 1.2 بار را نشان دهد.

اگر )با وجود خنک کننده مدار(  فشار زیر 1 بار کاهش یابد، با باز کردن 

شیری که در قسمت پایین بویلر تعبیه شده است آن را به فشار عادی 

بازگردانید )شکل 2-2(.

توجه: بعد از انجام این عملیات شیر را ببندید. 
اگر فشار به حدود 3 بار برسد، شیر ایمنی باید فعال شود.

در این مورد، برای کمک با یک کارشناس فنی حرفه ای متاس بگیرید.

نشت  کردن  برطرف  در  مساعدت  برای  فشار،  متناوب  کاهش  صورت  در 

احتاملی سیستم با کارکنان مجرب متاس بگیرید.

تخلیه دستگاه.  9.2
برای تخلیه بویلر، از شیر مخصوص تخلیه )شکل 2-2( استفاده کنید.

قبل از تخلیه، مطمنئ شوید که  شیر پر کردن بسته است.

حفاظت ضد یخ.   10.2
بویلر، به طور استاندارد، مجهز به عملکرد ضد یخ است که به هنگام کاهش 

دما به زیر 4 درجه سانتی گراد، پمپ و مشعل را فعال می کند و با افزایش 

دما به 42 درجه سانتی گراد، آن را از کار می اندازد. قابلیت ضد یخ زمانی 

عمل می کند که بویلر در وضعیت عملکرد کامل باشد، دچار "انسداد" 

نشده باشد، و با انتخابگر اصلی در حالت تابستان یا زمستان دارای برق 

باشد. برای اینکه در صورت غیبت طوالنی، سیستم همیشه روشن مناند، 

باید آن را به طور کامل تخلیه منود یا مواد ضد یخ به آب سیستم گرمایش 

اضافه شود. در هر دو صورت، مدار آب گرم خانگی بویلر باید تخلیه شود. 

سیستم هایی که متناوباً تخلیه می شوند را باید با آبی با کیفیت مناسب 

پر کنید تا از سختی که موجب جمع شدن آهک می شود جلوگیری کنید.

نظافت روکش.  11.2
برای متیز کردن روکش بویلر از پارچه مرطوب و شوینده های خنثی استفاده 

کنید. هیچگاه از شوینده های پودری یا خورنده استفاده نکنید.

غیرفعال سازی.  12.2
چنانچه می خواهید بویلر را به طور دائم خاموش کنید، برای اجرای صحیح 

مراحل و تضمین اینکه منابع آب، برق و گاز بسته و از دستگاه قطع می 

شوند با کارکنان حرفه ای متاس بگیرید. 

شکل 2-2

منای پایین.

راهنام:

شیر تخلیه دستگاه  -  1  
شیر پر کردن دستگاه  -  2  
شیر ورودی آب رسد  -  3  

شیر گاز  -  4  

گروه اتصال )اختیاری(  توجه:  
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Loss of remote control communication. This 
occurs if an incompatible remote control is 
connected, or if communication between the 
boiler and CARV2 is lost. Try the connection 
procedure again by turning the boiler off and 
turning the selector switch (9) to position (

). If the CARV2 is still not detected on re-
starting the boiler will switch to local operating 
mode, i.e. using the controls on the boiler itself. 
If this phenomenon occurs frequently, contact 
a qualified technician for assistance (e.g. After-
Sales Technical Assistance Service). 

Signalling and diagnostics - Display on Remote 
Friend Control screen (optional). During 
normal boiler operation the room temperature 
value is displayed on the remote control screen 
(CARV2); in case of malfunction or anomaly, the 
temperature value is replaced by the relative error 
code provided in table on page 11.

Attention: if the boiler is in stand-by “ ” code 
error “CON” will be displayed on CARV2. The 
remote controls are powered constantly so as not 
to loose the memorised programs.

2.7 BOILER SHUTDOWN
Disconnect the main selector switch (9) by 
placing it on “ ” (LEDs 1 to 8 are off ), 
disconnect the external omni-polar switch to 
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 RESTORING CENTRAL HEATING 
SYSTEM PRESSURE.

Periodically check the system water pressure. 
The boiler pressure gauge should read a pressure 
between 1 and 1.2 bar.
If the pressure falls below 1 bar (with the circuit 
cold) restore normal pressure via the valve located 
at the bottom of the boiler (Fig. 2-2).

N.B.: close the valve after the operation. 
If pressure values reach around 3 bar the safety 
valve may be activated.
In this case contact a professional technician 
for assistance.

In the event of frequent pressure drops, contact 
qualified staff for assistance to eliminate the 
possible system leakage.

2.9 SYSTEM DRAINING.
To drain the boiler, use the special draining 
valve (Fig. 2-2).
Before draining, ensure that the filling valve is 
closed.

2.10 ANTI-FREEZE PROTECTION. 
The boiler is equipped with an antifreeze 
function, as per standard, that activates pump 
and burner operation when the temperature 
of the water inside the boiler falls below 4°C 
and stops when it reaches 42°C. The antifreeze 
function is only guaranteed if the boiler is 
fully operative, is not in "block" status and is 
electrically powered with the main selector on 
Summer or Winter. 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.

Fig. 2-2

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 professional staff for the procedures and 
ensure that the electrical, water and gas supply 
lines are shut off and disconnected. 

Bottom view.

Key:
 1 - System draining valve
 2 - System filling valve
 3 - Cold water inlet valve
 4 - Gas cock

 N.B.:  connection group (optional)
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3.1 СХЕМА ВОДЯНОЇ СИСТЕМИ.

Мал. 3-1

Умовні позначення:
 1 - Датчик потоку води для домашнього 

вжитку
 2 - Обмежувач потоку
 3 - Кран наповнення системи
 4 - Газовий клапан
 5 - Запальник
 6 - Основний обмінник
 7 - Витяжка димових газів
 8 - Термостат димових газів
 9 - Датчик подачі
 10 - Запобіжний термостат
 11 - Посудина наповнення системи
 12 - Клапан випуску повітря
 13 - Циркулятор котла
 14 - Кран випорожнення системи
 15 - Клапан триходовий (моторизований)
 16 - Обмінник води для домашнього вжитку
 17 - By-pass в автоматичному режимі
 18 - Запобіжний клапан 3 бар

 G - Постачання газу
 AC - Вихід гарячої води для домашнього 

вжитку
 AF - Вхід холодної води для домашнього 

вжитку
 R - Повернення установки
 M - Подача установки

3 ВВІД В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 
КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТУ  
 (ПОЧАТКОВА ПЕРЕВІРКА)

Для вводу котла в експлуатацію необхідно:
- перевірити, щоб газ системи відповідав 

тому, для якого передбачений котел;
- перевірити приєднання до мережі в 220 

В-50 Гц, відповідно полярності L-N та 
заземлення;

- перевірити, щоб система опалення була 
наповнена водою, проконтролювати, щоб 
стрілка манометру вказувала на значення 
тиску в 1÷1,2 бар;

- ввімкнути котел та перевірити правильність 
вмикання;

- перевірити, щоб подача газу, максимальна, 
середня та мінімальна, та відповідні 

параметри тиску відповідали вказаним в 
посібнику (Парагр. 3.16);

- перевірити спрацювання захисного 
пристрою на випадок відсутності газу та 
відповідний проміжок часу спрацювання;

- перевірити спрацювання загального 
вимикача, встановленого на лінії перед 
котлом;

- перевірити існуючу тягу під час роботи 
пристрою, наприклад, за допомогою 
тягоміра, встановленого зразу ж на виході 
продуктів горіння пристрою;

- перевірити, щоб у приміщенні не було 
залишків продуктів горіння, в тому числі 
під час роботи електричних вентиляторів, 
якщо вони встановлені;

- п е р е в і ри т и  с п р а ц юв а н н я  о рг а н і в 
регулювання;

- запечатати пристрої регулювання подачі 
газу (в разу їх зміни);

- перевірити виробництво гарячої води для 
домашнього вжитку;

- перевірити герметичність водосистем;
- 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 приміщенні установки, 
якщо передбачено.

Якщо хоча б одна з  вказаних видів 
перевірки дає негативний результат, котел 
забороняється вводити в експлуатацію.
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- перевірити, щоб у приміщенні не було 
залишків продуктів горіння, в тому числі 
під час роботи електричних вентиляторів, 
якщо вони встановлені;

- п е р е в і ри т и  с п р а ц юв а н н я  о рг а н і в 
регулювання;

- запечатати пристрої регулювання подачі 
газу (в разу їх зміни);

- перевірити виробництво гарячої води для 
домашнього вжитку;

- перевірити герметичність водосистем;
- 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 приміщенні установки, 
якщо передбачено.

Якщо хоча б одна з  вказаних видів 
перевірки дає негативний результат, котел 
забороняється вводити в експлуатацію.
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3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ БОЙЛЕРА 
К РАБОТЕ (НАЧАЛЬНАЯ 
ПРОВЕРКА).

При запуске в эксплуатацию бойлера не-
обходимо:
- проверить соответствие используемого 

газа, с тем на который настроен бойлер;
- проверить подключение к сети 230В-50Гц, с 

соблюдением полярности L-N и заземления; 
- проверить, что установка отопления за-

полненна водой, проверить что стрелка 
манометра бойлера указывает давление в 
диапазоне 1÷1,2 бар;

- включить бойлер и проверить правиль-
ность зажигания;

- проверить что максимальный, промежу-
точный и минимальны газовый расход и 

соответствующее давление, отвечает тем, 
что указаны в паспорте параг. 3.16;

- проверить включение защитного устрой-
ства, в случае отсутствия газа, и затрачен-
ное на это время;

- проверить действие рубильника, установ-
ленного перед бойлером;

- проверить существующую вытяжку во вре-
мя регулярной работы агрегата, например 
при помощи тягомера, расположенного сра-
зу на выходе продуктов сгорания агрегата;

- проверить, что в помещение не происходит 
переполнение продуктов сгорания, даже во 
время работы электровентиляторов;

- проверить работу регуляторов;
- запечатать устройство регулирования газо-

вого расхода (при изменении настройки);
- проверить производство ГВС;

3.1 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА.

Илл. 3-1

- проверить непроницаемость гидравличе-
ской цепи;

- проверить вентиляцию и/или проветри-
вание помещения, где предусмотрена 
установка.

Если хотя бы одна из этих проверок имеет 
негативный результат, установка не может 
быть подключена.

Условные обозначения:
 1 - Регулятор потока ГВС
 2 - Ограничитель потока
 3 - Кран заполнения системы
 4 - Газовый клапан
 5 - Горелка
 6 - Первичный теплообменник
 7 - Вытяжной кожух
 8 - Реле давления дыма
 9 - Зонд подачи
 10 - Предохранительное реле давления
 11 - Расширительный бак установки.
 12 - Клапан стравливания воздуха
 13 - Циркуляционный насос бойлера
 14 - Кран слива воды из системы
 15 - Трехходовой клапан  

(моторизированный)
 16 - Теплообменник ГВС
 17  - Регулируемый байпас
 18 - Предохранительный клапан 3 бар

 G - Подача газа
 AC - Выход горячей санитарной воды
 AF - Вход холодной санитарной воды
 R - Возврат в систему
 M - Подача из системы
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3 MISE EN SERVICE 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 bran-
chement à la terre;

- vérifier que l'installation de chauffage soit 
pleine d'eau, en contrôlant que l'aiguille du 
manomètre de la chaudière indique une pres-
sion de 1÷1,2 bar;

- allumer la chaudière et vérifier le correct 
démarrage;

- vérifier que le débit maximal, intermédiaire 
et minimal du gaz et les pressions correspon-
dantes soient conformes à celles indiquées sur 
le livret au par. 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 le tirage existant pendant le fonctionne-
ment régulier de l’appareil, à l'aide, par exemple, 
d'un déprimomètre, situé immédiatement à la 
sortie des produits de la combustion de l’appa-
reil;

- vérifier qu'il n'y ait pas de remous de produits 
de la combustion dans le local, même pendant 
le fonctionnement d'éventuels électro-ventila-
teurs;

- vérifier l'intervention des organes de réglage ;
- sceller les dispositifs de réglage du débit de gaz 

(si l'on a effectué des réglages.)
- vérifier la production de l'eau chaude sanitaire;
- vérifier l'étanchéité des circuits hydrauliques;

3.1 SCHÉMA HYDRAULIQUE.

Fig. 3-1

- 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 - Fluxostat sanitaire
 2 - Limiteur de flux
 3 - Robinet de remplissage installation
 4 - Soupape de gaz
 5 - Brûleur
 6 - Échangeur primaire
 7 - Hotte fumées
 8 - Thermostat fumées
 9 - Sonde refoulement
 10 - Thermostat de sécurité
 11 - Vase d'expansion installation
 12 - Soupape purge d'air
 13 - Circulateur chaudière
 14 - Robinet de vidange installation
 15 - Soupape 3 voies (motorisée)
 16 - Échangeur sanitaire
 17 - Bypass automatique
 18 - Soupape de sécurité 3 bar

 G - Alimentation de gaz
 AC - Sortie de l'eau chaude sanitaire
 AF - Entrée de l'eau froide sanitaire
 R - Retour installation
 M - Refoulement installation
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راه اندازی بویلر )بررسی اولیه(3  

برای راه اندازی بویلر:

-  مطمنئ شوید که نوع گاز مورد استفاده با تنظیامت بویلر مطابقت 
دارد؛

 L-N 230، صحیح بودن پالریتهV-50Hz اتصال به برق اصلی  -
و اتصال ارتینگ را چک کنید؛

و  است  شده  پر  آب  با  مرکزی  گرمایش  سیستم  که  شوید  -  مطمنئ 
فشارسنج، فشار 1 ÷ 1.2- بار را نشان می دهد.

بویلر را روشن کرده، درستی اشتعال را چک کنید؛  -
-  مطمنئ شوید که بیشینه، میانه و کمینه میزان جریان گاز و مقادیر 
فشار با آنچه در دفرتچه آمده است مطابقت دارد، )پاراگراف 3.16(؛

-  مطمنئ شوید که ابزار ایمنی خرابی تامین گاز کار می کند و دارای 
زمان مداخله مناسب است؛

-  فعال سازی سوئیچ اصلی که در قسمت باالی بویلر قرار دارد را چک 

کنید؛

-  تهویه کنونی دستگاه را به هنگام عملکرد عادی آن بررسی کنید؛ 
برای مثال، فشارسنجی را که در خروجی محصوالت احرتاق دستگاه 

قرار دارد بررسی کنید؛

برگشتی  جریان  ها،  فن  کردن  کار  هنگام  حتی  که  کنید  -  بررسی 
محصوالت احرتاق به درون اتاق وجود نداشته باشد؛

-  از فعال سازی متام دستگاه های تنظیم کننده اطمینان یابید؛
تغییر  قابل  تنظیامت  )اگر  گاز  جریان  میزان  تنظیم  های  -  دستگاه 

هستند( را ببندید؛

تولید آب گرم خانگی را بررسی کنید؛  -
آب بندی مدارات آب را چک کنید؛  -

-  تهویه و/یا هوادهی اتاقی که تأسیسات در آن قرار دارد را در صورت 
وجود بررسی کنید.

حتی اگر بک بار بررسی ایمنی نتیجه منفی در پی داشت، سیستم را به 

کار نیندازید.

منودار هیدرولیک.  1.3

شکل 3 ـ 1

راهنام:

سوئیچ جریان آب گرم خانگی  -  1  
محدود کننده جریان  -  2  
شیر پر کردن دستگاه  -  3  

شیر گاز  -  4  
مشعل  -  5  

مبدل حرارتی اصلی  -  6  
هود دود  -  7  

ترموستات ایمنی دودکش  -  8  
پروب تحویل  -  9  

ترموستات ایمنی  -  10  
مخزن انبساط دستگاه  -  11  

شیر تخلیه  -  12  
پمپ گردشی بویلر  -  13  
شیر تخلیه دستگاه  -  14  

شیر سه راهه )موتوری(  -  15  
مبدل حرارتی آب گرم خانگی  -  16  

کنارگذر خودکار  -  17  
شیر ایمنی 3 بار  -  18  

عرضه گاز  -  G  
مجرای خروج آب گرم خانگی  -  AC  
مجرای ورود آب رسد خانگی  -  AF  

بازگشت سیستم  -  R  
جریان سیستم  -  M  
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3 BOILER START-UP (INI-
TIAL CHECK)

To commission the boiler:
- make sure 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 pressure gauge indicates 
a pressure of 1-1.2 bar;

- switch the boiler on and check correct ignition;
- make sure the gas maximum, intermediate 

and minimum flow rate and pressure values 
correspond to those given in the handbook 
(par. 3.16);

- make sure the gas supply failure safety device is 
working, within its relative intervention time;

- check activation of the main switch located 
upstream of the boiler;

- check the existing draught during normal 
functioning of the appliance, e.g. a draught 
gauge positioned at the exit of the appliance 
combustion products;

- check that there is no backflow of combustion 
products into the room, even during 
functioning of fans;

- ensure activation of all adjustment devices;
- seal the gas flow rate regulation devices (if 

settings are modified);
- check the production of domestic hot water;
- check sealing efficiency of water circuits;
- check ventilation and/or aeration of the 

installation room where required.
If even only a single safety check offers a negative 
result, do not commission the system.

3.1 HYDRAULIC DIAGRAM.

Fig. 3-1

Key:
 1 - Domestic hot water flow switch
 2 - Flow limiter
 3 - System filling valve
 4 - Gas valve
 5 - Burner
 6 - Primary heat exchanger
 7 - Fumes hood
 8 - Flue safety thermostat
 9 - Delivery probe
 10 - Safety thermostat
 11 - System expansion vessel
 12 - Vent valve
 13 - Boiler circulator pump
 14 - System draining valve
 15 - Three-way valve (motorised)
 16 - DHW heat exchanger
 17 - Automatic by-pass
 18 - 3 bar safety valve

 G - Gas supply
 AC - Domestic hot water outlet
 AF - Domestic cold water inlet
 R - System return
 M - System flow
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3.2 ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА.

Мал. 3-2

Умовні позначення:
 В1 - Датчик подачі
 B4 - Зовнішній датчик (опція)
 CARV2 - Пульт управління Amico RemotoV2 

(опція)
 E1 - Свічки запалювання
 E2 - Свічка контролю за полум'ям
 Е4 - Запобіжний термостат
 Е6 - Термостат димових газів
 F1 - Нейтральний плавкий запобіжник
 F2 - Лінійний плавкий запобіжник
 М1 - Циркулятор котла
 М30 - Клапан триходовий

 1 - Головний
 2 - Другорядний
 3 - Живлення 220Vac 50Hz
 4 - Допоміжний вихід 220Vac 50 Гц 

максим. 2 A
 5 - Плата зон (опція)
 6 - Жовтий/Зелений
 7 - Синій
 8 - Коричневий
 9 - Червоний
 10 - Чорний
 11 - Сірий
 12 - Білий
 13 - Опалення
 14 - Гаряча вода для домашніх 

потреб

Дистанційні команди: передбачено, що 
котел може управлятися за допомогою 
Пульта "Аmico Remoto"V2 (CARV2), який слід 
приєднати до затискачів 40 та 41 конектору 
X9 (приймаючи до уваги полярність) на 
електронній платі, усунувши перемичку X40 .

Термостат приміщення: котел передбачає 
можливість використання Термостату 
приміщення (S20). Його слід приєднувати до 
затискачів 40 - 41, усунувши перемичку X40.

Конектор X12 (RS 232) використовується для 
автоматичного технічного контролю та для 
під'єднання до персонального комп'ютера.

3.3 МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ ТА ЇХ 
ПРИЧИНИ.

N.B.: всі роботи з ремонту та технічного 
обслуговування повинні проводитися 
уповноваженим технічним персоналом 
( н а п р и к л а д ,  з  Ц е н т р у  т е х н і ч н о г о 
обслуговування).

- Запах газу. Виникає у разу витоку газу 
з системи газового трубопроводу. Слід 
перевірити герметичність газової системи.

- Нерегулярне горіння (полум'я червоне або 
жовте). Його може спричинити: забруднений 
запальник, забитий пластинчатий пакет, 
невірно встановлений термінал аспірації-

виведення. Провести чистку зазначених 
вище елементів та перевірити правильність 
установки терміналу.

- Часті включення запобіжного термостату 
перевищення встановленої температури. 
Може спричинятися недостатнім тиском 
води в котлі, недостатньою циркуляцією 
с и с т е м и  оп а л е н н я ,  з а бл оков а н и м 
циркулятором або аномалією схеми 
р егулюв ання котельного агр ег ат у. 
Перевірити за манометром, щоб тиск 
системи відповідав заданому. Перевірити, 
щоб клапани радіаторів не були закриті.

- Котел виробляє конденсат. Причиною 
може бути забивання каміну або висота 
камінів, непропорційна характеристикам 
котла. Може пояснюватися також надто 
низькою температурою роботи котла. У 
цьому випадку слід підвищити температуру 
роботи котла.

- Часті включення термостату димових газів. 
Можуть бути спричинені забиванням 
трубопроводу димових газів. Перевірити 
трубопровід димових газів. Трубопровід 
димових газів може бути забитий, або ж 
його висота та довжина не відповідають 
характеристикам котла. Може бу ти 
недостатня вентиляція приміщення (див, 
параграф "вентиляція приміщень"). У 

такому разі котельний агрегат залишається 
в режимі очікування на протязі 30 хвилин, 
і після цього повторює спробу ввімкнення; 
для виключення контактора зняти 
напругу, витягнувши на мить вилку подачі 
електричного живлення.

- Присутність повітря в системі. Перевірити 
відкриття кришки відповідного клапану 
виведення повітря (Мал. 1-8). Перевірити, 
щоб тиск системи та посудини наповнення 
системи був у встановлених рамках; тиск 
перед заповненням в посудині наповнення 
повинен відповідати 1,0 бар, а в системі 
бути в рамках від 1 до 1,2 бар.

- Блокування вмикання та Блокування 
каміну. Див. парагр. 2.9 та 1.3 (приєднання 
до електричного живлення).

 R5 - Тример температури режиму гарячої 
води для домашніх потреб

 R5 - Тример температури режиму 
опалення

 R10 - Головний перемикач
 S4 - Датчик потоку води для домашнього 

вжитку
 S8 - Перемикач вибору типу газу
 S20 - Термостат приміщення (опція)
 T2 - Трансформатор ввімкнення
 X40 - Перемичка термостата приміщення
 Y1 - Газовий клапан
 Y2 - Модулятор газового клапана
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приєднати до затискачів 40 та 41 конектору 
X9 (приймаючи до уваги полярність) на 
електронній платі, усунувши перемичку X40 .

Термостат приміщення: котел передбачає 
можливість використання Термостату 
приміщення (S20). Його слід приєднувати до 
затискачів 40 - 41, усунувши перемичку X40.

Конектор X12 (RS 232) використовується для 
автоматичного технічного контролю та для 
під'єднання до персонального комп'ютера.

3.3 МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ ТА ЇХ 
ПРИЧИНИ.

N.B.: всі роботи з ремонту та технічного 
обслуговування повинні проводитися 
уповноваженим технічним персоналом 
( н а п р и к л а д ,  з  Ц е н т р у  т е х н і ч н о г о 
обслуговування).

- Запах газу. Виникає у разу витоку газу 
з системи газового трубопроводу. Слід 
перевірити герметичність газової системи.

- Нерегулярне горіння (полум'я червоне або 
жовте). Його може спричинити: забруднений 
запальник, забитий пластинчатий пакет, 
невірно встановлений термінал аспірації-

виведення. Провести чистку зазначених 
вище елементів та перевірити правильність 
установки терміналу.

- Часті включення запобіжного термостату 
перевищення встановленої температури. 
Може спричинятися недостатнім тиском 
води в котлі, недостатньою циркуляцією 
с и с т е м и  оп а л е н н я ,  з а бл оков а н и м 
циркулятором або аномалією схеми 
р егулюв ання котельного агр ег ат у. 
Перевірити за манометром, щоб тиск 
системи відповідав заданому. Перевірити, 
щоб клапани радіаторів не були закриті.

- Котел виробляє конденсат. Причиною 
може бути забивання каміну або висота 
камінів, непропорційна характеристикам 
котла. Може пояснюватися також надто 
низькою температурою роботи котла. У 
цьому випадку слід підвищити температуру 
роботи котла.

- Часті включення термостату димових газів. 
Можуть бути спричинені забиванням 
трубопроводу димових газів. Перевірити 
трубопровід димових газів. Трубопровід 
димових газів може бути забитий, або ж 
його висота та довжина не відповідають 
характеристикам котла. Може бу ти 
недостатня вентиляція приміщення (див, 
параграф "вентиляція приміщень"). У 

такому разі котельний агрегат залишається 
в режимі очікування на протязі 30 хвилин, 
і після цього повторює спробу ввімкнення; 
для виключення контактора зняти 
напругу, витягнувши на мить вилку подачі 
електричного живлення.

- Присутність повітря в системі. Перевірити 
відкриття кришки відповідного клапану 
виведення повітря (Мал. 1-8). Перевірити, 
щоб тиск системи та посудини наповнення 
системи був у встановлених рамках; тиск 
перед заповненням в посудині наповнення 
повинен відповідати 1,0 бар, а в системі 
бути в рамках від 1 до 1,2 бар.

- Блокування вмикання та Блокування 
каміну. Див. парагр. 2.9 та 1.3 (приєднання 
до електричного живлення).

 R5 - Тример температури режиму гарячої 
води для домашніх потреб

 R5 - Тример температури режиму 
опалення

 R10 - Головний перемикач
 S4 - Датчик потоку води для домашнього 

вжитку
 S8 - Перемикач вибору типу газу
 S20 - Термостат приміщення (опція)
 T2 - Трансформатор ввімкнення
 X40 - Перемичка термостата приміщення
 Y1 - Газовий клапан
 Y2 - Модулятор газового клапана

УС
ТА

Н
О

ВЩ
И

К
П

О
Л

ЬЗ
О

ВА
ТЕ

Л
Ь

РЕ
М

О
Н

ТН
И

К

3.2 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА.

Илл. 3-2

Условные обозначения:
 B1 - Зонд подачи
 B4 - Внешний пробник (факультативно)
 CARV2 - Дистанционное управление Amico V2 

(факультативно)
 E1 - Свечи зажигания
 E2 - Свеча-детектор пламени
 E4 - Предохранительное реле давления
 E6 - Реле давления дыма
 F1 - Предохранитель нейтрали
 F2 - Линейный предохранитель
 M1 - Циркуляционный насос бойлера

 1 - Первичный 
 2 - Вторичный
 3 - Питание 230 В пер. т. 50 Гц 
 4 - Вспомогательный выход 230В 

пер.тока 50Гц макс. 2A
 5 - Электронный блок зоны 

(факультативно)
 6  -  Жёлтый / Зелёный
 7 - Синий
 8 - Коричневый
 9 - Красный
 10 - Чёрный
 11 - Серый
 12 - Белый
 13 - Отопление
 14 - ГВС

Дистанционное управление: на бойлере 
может быть установлено Дистанционное 
Управление V2 (CARV2), которое должно 
быть подключено к клеммам 40 и 41 разъёма 
Х9 (соблюдая полярность) на электронной 
плате, при этом должна быть удалена пере-
мычка X40.

Термостат Помещения: бойлер подготовлен 
для применения Термостата Помещения 
(S20). Подсоединить его к клеммам 40 - 41, 
удаляя перемычку X40.

Разъем Х12 (RS232) используется для автома-
тического испытания и для соединения к ПК.

3.3 ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ 
ПРИЧИНЫ.

Примечание: техобслуживание должно 
быть произведено квалифицированным 
персоналом (например, Авторизированной 
Сервисной Службой компании).

- Запах газа. Имеется утечка газовой маги-
страли. Необходимо проверить герметич-
ность газоснабжения.

- Нерегулярное горение (красное или жёлтое 
пламя). Может быть вызвано следующим: 
горелка загрязнена, загорожен блок оребре-
ния, вывод всасывания/дымоудаления не-
правильно установлен. Произвести очистку 

вышеуказанных компонентов и проверить 
правильную установку вывода.

- Частое срабатывание предохранительного 
термостата перегрева. Может зависить от 
низкого давления воды в бойлере, недо-
статочной циркуляции в системе отопле-
ния, от блокированного циркуляционного 
насоса или от неполадки на электроном 
блоке регулирования бойлера. Проверить 
с помощью манометра, что давление на 
установке находиться в установленном 
диапазоне. Проверить, что клапаны ради-
аторов не закрыты.

- На бойлере образуется конденсат. Может 
быть вызвана засорением дымохода или 
если высота или сечение которых не про-
порциональны бойлеру. Может также за-
висить от чрезмерно низкой температуры 
работы бойлера. В этом случае установить 
бойлер на более высокую температуру.

- Частое срабатывание термостата выхлоп-
ных газов. Могут быть вызваны засорением 
вдымовой системе. Проверить дымовой 
канал. Может быть засорён дымовой канал, 
или длина или сечение канала не соот-
ветсвуют бойлеру. Может быть вызвано 
недостаточной вентиляцией (смотреть 
пункт - проветривание помещений). В дан-
ном случае бойлер останется в ожидании 

на 30 минут, после чего попробует снова 
запуститься, чтобы выключить счётчик, 
отключить напряжение, вытащив на время 
штепсель из розетки электрического пита-
ния.

- Наличие воздуха в установке. Проверить, 
что открыта заглушка клапана, для страв-
ливания воздуха (Илл. 1-8). Проверить, 
что давление установки и давление пред-
варительной нагрузки расширительного 
бака, находиться в установленных пределах, 
клапан предварительной нагрузки расши-
рительного бака должен равняться 1,0 бар, 
давление установки должно находиться в 
диапазоне от 1 и до 1,2 бар.

- Блокирование запуска и Блокирование 
дымохода. Смотреть параг. 2.6 и 1.3 (элек-
трическое подключение).

 M30 - Трехходовой клапан
 R5 - Триммер температуры ГВС
 R6 - Триммер температуры отопления
 R10 - Главный переключатель
 S4 - Регулятор потока ГВС
 S8 - Переключатель типа газа
 S20 - Комнатный термостат  

(факультативно)
 T2 - Трансформатор включения
 X40 - Перемычка термостата помещения
 Y1 - Газовый клапан 
 Y2 - Модулятор газового клапана 
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3.2 SCHÉMA ÉLECTRIQUE.

Fig. 3-2

Légende :
 B1 - Sonde de refoulement
 B4 - Sonde extérieure (option)
 CARV2 - Commande Amie À distance V2 (option)
 E1 - Bougies d'allumage
 E2 - Électrode d'allumage
 E4 - Thermostat de sécurité
 E6 - Thermostat fumées
 F1 - Fusible neutre
 F2 - Fusible ligne
 M1 - Circulateur de la chaudière

 1 - Primaire
 2 - Secondaire
 3 - Alimentation 230Vac 50Hz
 4 - Sortie auxiliaire 230Vac 50Hz 

max. 2A
 5 - Carte zones (option)
 6 - Jaune/Vert
 7 - Bleu
 8 - Marron
 9 - Rouge
 10 - Noir
 11 - Gris
 12 - Blanc
 13 - Chauffage
 14 - Sanitaire

Commandes à distance : la chaudière est prédis-
posée pour l'application de la Commande Amie 
à Distance V2 (CAR V2) qui doit être reliée aux 
bornes 40 et 41 du connecteur X9 (en respectant 
la polarité) sur la carte électronique et en élimi-
nant le pont X40.

Thermostat d'ambiance : la chaudière est prévue 
pour l'application du Thermostat d'Ambiance 
(S20). Brancher sur les bornes 40 - 41 en élimi-
nant le pont X40.

Le connecteur X12 (RS 232) est utilisé pour l’essai 
automatique et pour le raccordement au pc.

3.3 EVENTUELS INCONVÉNIENTS ET 
LEURS CAUSES.

N.B. : les interventions de maintenance doivent 
être effectuées par un technicien qualifié (par 
exemple le Service d'Assistance Technique).

- Odeur de gaz. Elle est due aux fuites des tuyaux 
dans le circuit de gaz. Il faut vérifier l'étanchéité 
du circuit d'amenée de gaz.

- Combustion non régulière (flamme rouge ou 
jaune). Peut être causé par : le brûleur sale, le 
bloc lamellaire obstrué, le terminal d'aspira-
tion-évacuation n'est pas installé correctement. 
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 chauffage, 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 causée par des obstructions de la 
cheminée ou des cheminées de hauteur ou de 
section non proportionnée à la chaudière. Elle 
peut aussi être déterminée par le fonctionnement 
de la chaudière à une température excessivement 
basse. Dans ce cas, faire fonctionner la chaudière 
à une température supérieure.

- Interventions fréquentes du thermostat des fu-
mées. Elles peuvent être dues à des obstructions 
dans le circuit des fumées. Contrôler le conduit 
d’évacuation des fumées. Le conduit d’évacuation 
des fumées peut être bouché, ou de hauteur ou de 
section inadaptée à la chaudière. La ventilation 
peut être insuffisante (voir point-ventilation 
des locaux). Dans ce cas, la chaudière reste en 
attente pendant 30 minutes, après quoi, il essaye 
de repartir, pour exclure le compteur, enlever la 
tension en débranchant momentanément la prise 
pour l'alimentation électrique.

- Présence d'air à l'intérieur de l'installation. 
Vérifier l'ouverture du capuchon de la soupape 
appropriée de purge d'air (Fig. 1-8). Vérifier que 
la pression de l'installation et de la pré-charge 
du vase d'expansion 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 à l’allumage et Blocage cheminée. Voir 
le par. 2.6 et 1.3 (branchement électrique).

 M30 - Soupape trois voies
 R5 - Trimmer température sanitaire
 R6 - Trimmer température chauffage
 R10 - Sélecteur général
 S4 - Fluxostat sanitaire
 S8 - Sélecteur type de gaz
 S20 - Thermostat d'ambiance (en option)
 T2 - Transformateur allumage
 X40 - Pont thermostat d’ambiance
 Y1 - Soupape de gaz
 Y2 - Modulateur vanne gaz
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منودار سیمکشی.  2.3

شکل 3 ـ 2

راهنام:

پروب جریان  -  B1  
پروب خارجی )اختیاری(  -  B4  

 Comando کنرتل از راه دور  -  CARV2  
Amico Remoto نسخه 2 )اختیاری(

الکرتودهای اشتعال  -  E1  
الکرتودهای شناسایی  -  E2  

ترموستات ایمنی  -  E4  
ترموستات ایمنی دودکش  -  E6  

فیوز خنثی  -  F1  
فیوز خط  -  F2  

پمپ گردشی بویلر  -  M1  
شیر سه راهه  -  M30  

تنظیم کننده دمای آب گرم خانگی  -  S21  
تنظیم کننده دمای گرمایش مرکزی  -  11  

انتخابگر اصلی  -  R10  
سوئیچ جریان آب گرم خانگی  -  S4  

انتخابگر نوع گاز  -  S8  

واحد کنرتل ناحیه )اختیاری(  -  5  
زرد/سبز  -   6  

آبی  -  7  
قهوه ای  -  8  

قرمز  -  9  
سیاه  -  10  

خاکسرتی  -  11  
سفید  -  12  

گرمایش مرکزی  -  13  
آب گرم خانگی  -  14  

 Comando کنرتل های از راه دور: بویلر برای استفاده از کنرتل از راه دور

Amico RemotoV2 )CARV2( طراحی شده است. این ابزار باید 

با حذف جامپر X40 به گیره های 40 و 41 رابط X9 روی تخته مدار 
چابی متصل شده باشد. )اتصاالت قطب ها باید صحیح باشد(.

ترموستات اتاقی: بویلر برای استفاده از ترموستات اتاقی )S20( طراحی 

شده است. با حذف جامپر X40 آن را به گیره های 40 و 41 متصل کنید.

رابط X12 )RS 232( برای بررسی خودکار اتصال به کامپیوتر  شخصی 

استفاده می شود.

عیب یابی.  3.3
خدمات  )مثال  رشایط  واجد  تکنیسین  توسط  باید  دستگاه  تعمیر  توجه: 

پشتیبانی فنی پس از فروش Immergas انجام شود(.

-  بوی گاز. ناشی از نشت از لوله های مدار گاز. آب بندی مدار ورودی 
گاز را بررسی کنید.

-  احرتاق غیرطبیعی )شعله زرد یا قرمز(. این اتفاق ممکن است ناشی 
از این موارد باشد: مشعل کثیف، انسداد بسته المال، نصب نادرست 

ترمینال ورودی-خروجی. اجزای باال را متیز کنید و از نصب صحیح 

ترمینال اطمینان حاصل کنید.

-  تداخالت مکرر ترموستات ایمنی گرمای بیش از حد. این مورد می 
سیستم  در  کم  جریان  بویلر،  در  آب  فشار  کاهش  از  ناشی  تواند 

گرمایش، انسداد پمپ یا حالت طبیعی تخته مدار چاپی بویلر باشد. 

فشارسنج را بررسی کنید تا مطمنئ شوید فشار سیستم در محدوده 

مجاز است. بررسی کنید که شیر های رادیاتور بسته نباشند.

-  در بویلر میعان ایجاد می شود. این امر می تواند به دلیل انسداد 
دودکش یا به دلیل ارتفاع و اندازه آن باشد که در تناسب با بویلر 

انتخاب نشده است. همچنین این امر می تواند به دلیل کار کردن 

بویلر در دماهای خیلی پایین باشد. در این صورت، کاری کنید که 

بویلر در دماهای بیشرت کار کند.

-  تداخالت مکرر ترموستات ایمنی دودکش. این امر می توان ناشی از 
انسداد مدار دود باشد. دودکش را بررسی کنید. ممکن است دودکش 

مسدود شده باشد یا ارتفاق و اندازه آن برای بویلر مناسب نباشد. 

ممکن است تهویه ناکافی باشد )به بخش تهویه مراجعه کنید(. در 

این وضعیت، بویلر قبل از تالش برای راه اندازی مجدد 30 دقیقه 

صرب می کند. برای خارج کردن کنتور، با در آوردن دوشاخه منبع 

تغذیه به صورت موقت جریان برق را قطع کنید.

-     وجود هوا در سیستم. دهانه درپوش شیر مخصوص تهویه هوا را 
بررسی کنید )شکل 1ـ  8(. مطمنئ شوید که فشار سیستم و مقادیر 

از پیش تعیین شده مخزن انبساط در محدوده های تنظیم شده باشند. 

مقدار از پیش تعیین شده برای مخزن انبساط باید 1.0 بار و فشار 

سیست بین 1 و 1.2 بار باشد.

-  انسداد احرتاق و انسداد دودکش. )پاراگراف 6.2 و 3.1 )اتصال 
الکرتیکی( را ببینید.

ترموستات اتاق )اختیاری(  -  S20  
ترانسفورماتور احرتاق  -  T2  
جامپر ترموستات اتاق  -  X40  

شیر گاز  -  Y1  
تعدیل کننده شیر گاز  -  Y2  

اولیه  -  1  
ثانویه  -  2  

230Vac 50Hz منبع تغذیه  -  3  
2A 230 حداکرثVac 50Hz خروجی کمکی  -  4  

1    

2    

3     4    

5    

76 8
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3.2 WIRING DIAGRAM.

Fig. 3-2

Key:
 B1 - Flow probe
 B4 - External probe (optional)
 CARV2 - Comando Amico Remoto remote 

control V2 (optional)
 E1 - Ignition electrodes
 E2 - Detection electrode
 E4 - Safety thermostat
 E6 - Flue safety thermostat
 F1 - Neutral fuse
 F2 - Line fuse
 M1 - Boiler circulator pump

 1 - Primary
 2 - Secondary
 3 - Power supply 230Vac 50Hz
 4 - Auxiliary outlet 230Vac 50Hz 

max. 2A
 5 - Zones control unit (optional)
 6 - Yellow/Green
 7 - Blue
 8 - Brown
 9 - Red
 10 - Black
 11 - Grey
 12 - White
 13 - Central heating
 14 - Domestic hot water

Remote Controls: the boiler is set-up for the 
application of the Comando Amico Remoto 
remote control V2 (CARV2) which must be 
connected to clamps 40 and 41 of the X9 
connector on the P.C.B. (respecting the polarity) 
and eliminating jumper X40.

Room thermostat: the boiler is designed for 
the application of the Room Thermostat (S20). 
Connect it to clamps 40 –41 eliminating jumper 
X40.

Connector X12 (RS 232) is used for automatic 
inspection for connection to the personal 
computer.

3.3 TROUBLESHOOTING.
N.B.: Maintenance must be carried out by a 
qualified technician (e.g. Technical After-Sales 
Assistance Service).

- Smell of gas. Caused by leakage from gas circuit 
pipelines. Check sealing efficiency of gas intake 
circuit.

- 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 interventions of the over heating 
safety thermostat. It can depend on reduced 

water pressure in the boiler, little circulation 
in the heating system, the blocked pump or 
an anomaly of the boiler P.C.B. Check on the 
pressure gauge that the system pressure is 
within established limits. Check that radiator 
valves are not all closed.

- The boiler produces condensate. This can be 
caused by obstructions of the chimney or flues 
with height or section not proportioned to the 
boiler. It can also be determined by functioning 
at boiler temperatures that are excessively low. 
In this case, make the boiler run at higher 
temperatures.

- Frequent interventions of the flue safety 
thermostat. This can be caused by obstructions 
in the fumes circuit. Check the flue. The flue 
may be obstructed or by height or section 
not suitable for the boiler. Ventilation may be 
insufficient (see room ventilation point). In 
this case the boiler waits for 30 minutes, before 
trying to start up again. To exclude the meter, 
cut the voltage off by temporarily disconnecting 
the electrical power supply plug.

- Presence of air in the system. Check opening of 
the special air vent valve cap (Fig. 1-8). 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 and Chimney block. (See par. 
2.6 and 1.3 (electric connection).

 M30 - Three-way valve
 R5 - Domestic hot water temperature 

trimmer
 R6 - Central heating temperature trimmer
 R10 - Main selector
 S4 - Domestic hot water flow switch
 S8 - Gas type selector
 S20 - Room thermostat (optional)
 T2 - Ignition transformer
 X40 - Room thermostat jumper
 Y1 - Gas valve
 Y2 - Gas valve modulator
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3.4 КОНВЕРСІЯ КОТЛА В РАЗІ ЗМІНИ 
ГАЗУ.

У разі необхідності пристосування пристрою 
до газу, що відрізняється від зазначеного на 
заводській табличці, необхідно замовити 
відповідний комплект для модифікації 
пристрою, яку можна провести досить 
швидко.
Операції з модифікації для пристосування 
до іншого типу газу повинні виконуватися 
уповноваженим кваліфікованим персоналом 
( н а п р и к л а д ,  з  Ц е н т р у  т е х н і ч н о г о 
обслуговування).
Для переходу з одного виду газу на інший 
необхідно:
- усунути напругу з пристрою;
- замінити форсунки основного запальника, 

при цьому слідкувати за тим, щоб 
встановити між газовим колектором та 
форсунками спеціальні герметичні розетки, 
що надаються в комплекті;

- перевести перемичку 16 (Мал. 3-3) у 
положення, що відповідає типу газу, 
що використовується (метан або G.P.L./
зріджений пропан);

- для доступу до регулювань електронної 
плати необхідно зняти кришку панелі 
приладів, для цього відкрутити болти 
кріплення;

- повернути напругу на пристрій;
- відрегулювати максимальну теплову 

потужність котла;
- відрегулювати мініма льну теплову 

потужність котла;
- відрегулювати (при необхідності) теплову 

потужність опалення;
- запечатати пристрої регулювання подачі 

газу (в разу їх зміни);
- після завершення робіт для модифікації 

приклеїти поряд з заводською табличкою 
в і д п о в і д н и й  с а м о н а к л е ю в а л ь н и й 
напис, що надається в комплекті, про 
виконану конверсію. На самій табличці 
слід закреслити застарілі дані щодо 
попереднього типу газу.

Ці регулювання повинні відповідати типу 
газу, що використовується, згідно вказівкам 
наступної таблиці (Парагр. 3.16).

3.5 КОНТРОЛІ, ЯКІ НЕОБХІДНО 
ЗДІЙСНИТИ ПІСЛЯ КОНВЕРСІЇ 
ТИПУ ГАЗУ.

Після перевірки, що конверсія була виконана 
з використанням форсунок передбаченого 
для даного газу діаметру, а тарування було 
здійснено згідно установленого тиску, слід 
переконатися, що:
- в камері горіння немає прориву полум'я;
- полум'я запальника не є не занадто 

сильним, і не слабким, а також є стабільним 
(не відривається від запальника);

- тестери тиску, що використовуються для 
тарування ретельно закриті, в системі немає 
витоку газу.

N.B.:  всі операції  з  модифікації  для 
прис тос ування до іншого типу газу 
повинні виконуватися уповноваженим 
кваліфікованим персоналом (наприклад, з 
Центру технічного обслуговування). 
Тарування запальника повинно проводитися 
за допомогою диференційного манометра на 
“U” або цифрового, під'єднаного до забору 
тиску на виході газового клапану (част. 4 
Мал. 3-3), приймаючи до уваги значення 
тиску, наведені в таблиці (Парагр. 3.16) для 
того типу газу, для якого регулюється котел.

3.6 МОЖЛИВІ РЕГУЛЮВАННЯ 
ГАЗОВОГО КЛАПАНУ.

• Регулювання номіна льної  теплової 
пот ужності котла (див. попередній 
параграф). 

- Повернути перемикач температури гарячої 
води для домашніх потреб (10 Мал. 2-1) у 
положення роботи на максимумі;

- відкрити кран гарячої води для домашнього 

Мал. 3-3

Електронна платаКлапан GAS SIT 845

 10 - Лінійний плавкий запобіжник 3,15AF
 11 - Нейтральний плавкий запобіжник 3,15AF
 12 - Головний перемикач
 13 - Тример температури режиму гарячої води для 

домашніх потреб
 14 - Інтерфейс комп'ютер RS232
 15 - Тример температури опалення
 16 - Перемикач для вибору типу газу "Метан - G.P.L."

вжитку, щоб запобігти перериванню 
модуляції;

- відрегулювати за допомогою латунної 
г а йки (3)  номіна льн у  по т у жніс ть 
котла, приймаючи до уваги значення 
максимального тиску, наведені в таблицях 
(Парагр. 3.16) в залежності від типу газу; 

- при повертанні за годинниковою стрілкою 
теплова потужність збільшується, а при 
повертанні проти годинникової стрілки 
зменшується.

• Регулювання мініма льної  теплової 
потужності котла (Мал. 3-3). 

N.B.: виконати лише після того, як здійснено 
тарування номінального тиску.

Ре г ул юв а н н я  м і н і м а л ь ної  т е п лов ої 
пот ужності одержуємо за допомогою 
пластмасового хрестоподібного гвинта 
(2), встановленого на газовому клапані, 
втримуючи латунну гайку (3);
- вимкнути живлення на модульну котушку 

(для цього досить вимкнути фастоновий 
наконечник); при повертанні гвинта за 
годинниковою стрілкою тиск збільшується, 
а проти годинникової стрілки - зменшується. 
Після завершення тарування знову подати 
живлення на модульну котушку. Мінімальна 
потужність котла на фазі виробництва 
гарячої води не повинна бути нижчою 
від зазначеної в таблицях (Парагр. 3.16) в 
залежності від типу газу. 

N.B.: для регулювання газового клапану 
слід зняти пластмасову кришку (6), після 
виконання регулювання знову встановити 
кришку.

Умовні позначення:
 1 - Котушка
 2 - Гвинт регулювання мінімальної потужності
 3 - Гайка регулювання максимальної потужності
 4 - Забір тиску на виході з газового клапану
 5 - Забір тиску на вході з газового клапану
 6 - Захисна кришка
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У разі необхідності пристосування пристрою 
до газу, що відрізняється від зазначеного на 
заводській табличці, необхідно замовити 
відповідний комплект для модифікації 
пристрою, яку можна провести досить 
швидко.
Операції з модифікації для пристосування 
до іншого типу газу повинні виконуватися 
уповноваженим кваліфікованим персоналом 
( н а п р и к л а д ,  з  Ц е н т р у  т е х н і ч н о г о 
обслуговування).
Для переходу з одного виду газу на інший 
необхідно:
- усунути напругу з пристрою;
- замінити форсунки основного запальника, 

при цьому слідкувати за тим, щоб 
встановити між газовим колектором та 
форсунками спеціальні герметичні розетки, 
що надаються в комплекті;

- перевести перемичку 16 (Мал. 3-3) у 
положення, що відповідає типу газу, 
що використовується (метан або G.P.L./
зріджений пропан);

- для доступу до регулювань електронної 
плати необхідно зняти кришку панелі 
приладів, для цього відкрутити болти 
кріплення;

- повернути напругу на пристрій;
- відрегулювати максимальну теплову 

потужність котла;
- відрегулювати мініма льну теплову 

потужність котла;
- відрегулювати (при необхідності) теплову 

потужність опалення;
- запечатати пристрої регулювання подачі 

газу (в разу їх зміни);
- після завершення робіт для модифікації 

приклеїти поряд з заводською табличкою 
в і д п о в і д н и й  с а м о н а к л е ю в а л ь н и й 
напис, що надається в комплекті, про 
виконану конверсію. На самій табличці 
слід закреслити застарілі дані щодо 
попереднього типу газу.

Ці регулювання повинні відповідати типу 
газу, що використовується, згідно вказівкам 
наступної таблиці (Парагр. 3.16).
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ЗДІЙСНИТИ ПІСЛЯ КОНВЕРСІЇ 
ТИПУ ГАЗУ.

Після перевірки, що конверсія була виконана 
з використанням форсунок передбаченого 
для даного газу діаметру, а тарування було 
здійснено згідно установленого тиску, слід 
переконатися, що:
- в камері горіння немає прориву полум'я;
- полум'я запальника не є не занадто 

сильним, і не слабким, а також є стабільним 
(не відривається від запальника);

- тестери тиску, що використовуються для 
тарування ретельно закриті, в системі немає 
витоку газу.

N.B.:  всі операції  з  модифікації  для 
прис тос ування до іншого типу газу 
повинні виконуватися уповноваженим 
кваліфікованим персоналом (наприклад, з 
Центру технічного обслуговування). 
Тарування запальника повинно проводитися 
за допомогою диференційного манометра на 
“U” або цифрового, під'єднаного до забору 
тиску на виході газового клапану (част. 4 
Мал. 3-3), приймаючи до уваги значення 
тиску, наведені в таблиці (Парагр. 3.16) для 
того типу газу, для якого регулюється котел.

3.6 МОЖЛИВІ РЕГУЛЮВАННЯ 
ГАЗОВОГО КЛАПАНУ.

• Регулювання номіна льної  теплової 
пот ужності котла (див. попередній 
параграф). 

- Повернути перемикач температури гарячої 
води для домашніх потреб (10 Мал. 2-1) у 
положення роботи на максимумі;

- відкрити кран гарячої води для домашнього 
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Електронна платаКлапан GAS SIT 845

 10 - Лінійний плавкий запобіжник 3,15AF
 11 - Нейтральний плавкий запобіжник 3,15AF
 12 - Головний перемикач
 13 - Тример температури режиму гарячої води для 

домашніх потреб
 14 - Інтерфейс комп'ютер RS232
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вжитку, щоб запобігти перериванню 
модуляції;

- відрегулювати за допомогою латунної 
г а йки (3)  номіна льн у  по т у жніс ть 
котла, приймаючи до уваги значення 
максимального тиску, наведені в таблицях 
(Парагр. 3.16) в залежності від типу газу; 

- при повертанні за годинниковою стрілкою 
теплова потужність збільшується, а при 
повертанні проти годинникової стрілки 
зменшується.

• Регулювання мініма льної  теплової 
потужності котла (Мал. 3-3). 

N.B.: виконати лише після того, як здійснено 
тарування номінального тиску.

Ре г ул юв а н н я  м і н і м а л ь ної  т е п лов ої 
пот ужності одержуємо за допомогою 
пластмасового хрестоподібного гвинта 
(2), встановленого на газовому клапані, 
втримуючи латунну гайку (3);
- вимкнути живлення на модульну котушку 

(для цього досить вимкнути фастоновий 
наконечник); при повертанні гвинта за 
годинниковою стрілкою тиск збільшується, 
а проти годинникової стрілки - зменшується. 
Після завершення тарування знову подати 
живлення на модульну котушку. Мінімальна 
потужність котла на фазі виробництва 
гарячої води не повинна бути нижчою 
від зазначеної в таблицях (Парагр. 3.16) в 
залежності від типу газу. 

N.B.: для регулювання газового клапану 
слід зняти пластмасову кришку (6), після 
виконання регулювання знову встановити 
кришку.

Умовні позначення:
 1 - Котушка
 2 - Гвинт регулювання мінімальної потужності
 3 - Гайка регулювання максимальної потужності
 4 - Забір тиску на виході з газового клапану
 5 - Забір тиску на вході з газового клапану
 6 - Захисна кришка
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3.4 ПЕРЕВОД БОЙЛЕРА С ОДНОГО 
ВИДА ТОПЛИВНОГО ГАЗА НА 
ДРУГОЙ

В том случае, если необходимо перенастроить 
аппарат, на газ отличный оттого, что указан 
на заводской паспортной табличке, необхо-
димо запросить специальный комплект, со 
всем необходимым для проведения данной 
модификации, которая может быть быстро 
произведена.
Операция по перенастройке на другой тип 
газа должна быть произведена квалифици-
рованным персоналом (например, Автомати-
зированной Сервисной Службой компании).
Для перевода с одного топливного газа на 
другой необходимо:
- отключить напряжения от агрегата;
- заменить сопла основной горелки, необхо-

димо установить между подключением газа 
и соплами специальные уплотнительный 
шайбы, входящие в комплект;

- переместить перемычку 16 (Рис. 3-3) в пра-
вильное положение для типа используемого 
газа (Метана или Сжиженного Нефтяного 
Газа.);

- для доступа к настройкам на электронной 
плате необходимо снять крышку прибор-
ного щитка, отвинтив задние крепежные 
винты;

- подключить напряжение к агрегату;
- отрегулировать максимальную тепловую 

мощность бойлера;
- отрегулировать минимальную тепловую 

мощность бойлера;
- отрегулировать (при необходимости) мощ-

ность отопления;
- запечатать устройство регулирования газо-

вого расхода (при изменении настройки);
- после того как была произведена моди-

фикация, установить клейкую этикетку, 
входящую в комплект рядом с заводской 
паспортной табличкой. С помощью не-

смывающегося фломастера на табличке 
необходимо удалить технические данные 
предыдущего типа газа.

Данные настройки должны относиться к 
используемому типа газа, следя указаниям 
таблиц (Параг. 3.16).

3.5 НЕОБХОДИМЫЕ ПРОВЕРКИ, 
ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА НА ДРУГОЙ 
ТИПА ГАЗА.

После того как модификация было произ-
ведена и были установлены сопла нужного 
диаметра для типа используемого газа, и было 
произведено тарирование на установленном 
давлении, необходимо проверить, что:
- отсутствуют порывы пламени в камере 

сгорания;
- пламя в горелке не слишком низкое и ста-

бильное (не отходит от горелки);
- пробники давления, используемые для 

тарирования полностью закрыты и отсут-
ствует утечка газа в системе.

Примечание: все операции по настройке 
бойлера должны быть произведены квалифи-
цированным персоналом (например, Автори-
зированной Сервисной Службой компании). 
Тарирование горелки должно быть про-
изведено цифровым или “U” -образным 
дифференциальным манометром, который 
подключён к отводам газового давления, 
над герметичной камерой (Парт. 4 илл. 3-3), 
придерживаться давления, приведённого в 
таблицах (Параг. 3.16) для того вида газа, для 
которого предрасположен бойлер.

Илл. 3-3

Электронная платаГазовый клапан SIT 845

 10 - Предохранитель линии 3,15AF
 11 - Предохранитель нейтрали 3,15AF
 12 - Главный переключатель
 13 - Триммер температуры ГВС
 14 - Интерфейс компьютера RS232
 15 - Триммер температуры отопления
 16 - Переключатель типа газа МЕТАН С.Н.Г.

3.6 ВОЗМОЖНЫЕ РЕГУЛИРОВКИ 
ГАЗОВОГО КЛАПАНА.

• Настройка номинальной термической мощ-
ности бойлера (см. предыдущий рисунок). 

- Повернуть переключатель температуры 
горячей сантехнической воды (10 Рис. 2-1) 
в положение максимальной работы;

- открыть кран ГВС, во избежание операции 
модуляции.

- настроить при помощи латунной гайки 
(3) номинальную мощность бойлера, при-
держиваться значений максимального 
давления, указанных в таблицах (Параг. 
3.16) в зависимости от вида газа; 

- поворачивая по часовой стрелке, терми-
ческая мощность увеличивается, против 
часовой -уменьшается.

• Настройка минимальной термической 
мощности бойлера (Илл. 3-3). 

Примечание: приступать только после тари-
рования номинального давления.

Настройка минимальной тепловой мощности 
выполняется с помощью пластмассового 
винта с крестообразным шлицем (2) который 
находится на газовом клапане, латунная 
гайка должна оставаться блокированной (3);
- отключить питание модулирующей катуш-

ки (достаточно отключить фастон); Пово-
рачивая болт по часовой стрелке давление 
увеличивается, против часовой стрелки 
уменьшается. По завершении тарирования 
подключить электропитание к модулирую-
щей катушке. Давление, на котором регули-
руется минимальная мощность бойлера, не 
должна быть ниже значения, указанного в 
таблице (Параг. 3.16) в зависимости от вида 
газа. 

Примечание: для проведения настройки 
настройки газового клапана, снять пласти-
ковую заглушку (6), по окончании настройки 
установить заглушку на место.

Условные обозначения:
 1 - Катушка
 2 - Винт, регулирующий минимальную мощностью
 3 - Гайка, регулирующая максимальную мощность
 4 - Точка замера давления на выходе газового клапана
 5 - Точка замера давления на входе газового клапана
 6 - Защитный колпачок
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3.4 CONVERSION DE LA CHAUDIÈRE 
EN CAS DE CHANGEMENT DE GAZ.

Dès que l'appareil doit s'adapter à un gaz différent 
de celui de la plaque, il faut de demander le kit 
avec le nécessaire pour la transformation, qui 
pourra être effectuée rapidement.
L'opération d'adaptation au type de gaz doit être 
confiée à un technicien qualifié (par exemple : le 
Service d'Assistance Technique).
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 d'interposer les rondelles 
d'étanchéité, fournies avec le kit, entre le col-
lecteur gaz et les gicleurs;

- déplacer le pont 16 (Fig. 3-3) dans la position 
correcte pour le type de gaz utilisé (méthane 
ou G.P.L.);

- pour accéder aux réglages sur la carte électro-
nique, il est nécessaire d'enlever le couvercle du 
tableau de bord en dévissant les vis de fixation 
arrière;

- redonner le courant à l'appareil;
- régler la puissance thermique minimale de la 

chaudière;
- régler la puissance thermique minimale de la 

chaudière;
- régler (éventuellement) la puissance maximale 

de chauffage;
- sceller les dispositifs de réglage du débit de gaz 

(si l'on a effectué des réglages);
- une fois que la transformation est effectuée, 

fixer l'adhésif 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 
(Par. 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 soit 
fait à la pression établie, il faut s'assurer:
- qu'il n'y ait pas de remous de flamme dans la 

chambre de combustion;
- que la flamme du brûleur ne soit pas exces-

sivement haute ou basse, et qu'elle soit stable 
(qu'elle ne se détache pas du brûleur);

- que les prises de pression utilisées pour l'éta-
lonnage soient parfaitement fermées et qu'il n'y 
a pas de fuite de gaz dans le circuit.

N.B.: toutes les opérations relatives aux réglages 
des chaudières doivent être effectuées par un 
technicien qualifié (par exemple  : le Service 
d'Assistance). 
L'étalonnage du brûleur doit être effectué avec 
un manomètre différentiel en « U » ou digital, 
branché à la prise de pression, située au-dessus 
de la chambre étanche (Part. 4 Fig. 3-3), en 
respectant la valeur de pression indiquée dans 
le tableau (Par. 3.16) pour le type de gaz pour 
lequel la chaudière est prédisposée.

Fig. 3-3

Carte électroniqueVanne GAZ SIT 845

 10 - Fusible ligne 3,15AF
 11 - Fusible neutre 3,15AF
 12 - Sélecteur général
 13 - Trimmer température sanitaire
 14 - Interface à ordinateur RS232
 15 - Trimmer température chauffage
 16 - Sélecteur type gaz MÉTHANE G.P.L.

3.6 RÉGLAGES ÉVENTUELS DE LA 
VANNE DU GAZ.

• Réglage de la puissance thermique nominale 
de la chaudière (voir la figure précédente). 

- Tourner le sélecteur de température de l’eau 
chaude sanitaire (10 Fig. 2-1) en position 
maximale de fonctionnement;

- ouvrir un robinet de l'eau chaude sanitaire afin 
d'éviter l'intervention de la modulation;

- régler la puissance nominale de la chaudière sur 
l'écrou en laiton (3), en respectant les valeurs de 
pression maximale indiquées dans les tableaux 
(Par. 3.16) selon le type de gaz; 

-  en tournant dans le sens des aiguilles d'une 
montre, le potentiel thermique augmente, dans 
le sens inverse des aiguilles d'une montre, il 
diminue.

• Réglage de la puissance thermique minimale 
de chaudière (Fig. 3-3). 

N.B.  : procéder seulement après avoir effectué 
l'étalonnage de la pression nominale.

Le réglage de la puissance thermique minimale 
est obtenue en agissant sur la vis en plastique à 
tête fendue en croix (2), placée sur la vanne gaz, 
en maintenant l'écrou en laiton (3) bloqué;
- désactiver l'alimentation de la bobine de 

modulation (il suffit de déconnecter une cosse 
faston) en tournant la vis dans le sens des 
aiguilles d'une montre, la pression augmente, 
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, 
elle diminue. Une fois terminé l'étalonnage, 
alimenter de nouveau la bobine de modulation. 
La pression, à laquelle régler la puissance mini-
male de la chaudière, ne doit pas être inférieure 
à celle indiquée dans les tableaux (Parag. 3.16) 
selon le type de gaz. 

N.B. : pour effectuer les réglages sur la vanne gaz, 
il faut enlever le capuchon en plastique (6), à la 
fin des réglages remonter le capuchon.

Légende :
 1 - Bobine
 2 - Vis de réglage puissance minimum
 3 - Écrou de réglage puissance maximum
 4 - Prise pression sortie soupape gaz
 5 - Prise pression entrée soupape gaz
 6 - Capuchon de protection
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تبدیل بویلر به انواع دیگر گاز.  4.3
اگر باید مرصف بویلر را به گاز متفاوتی که در کادر اطالعات آمده است 

تبدیل کنید، برای تبدیل آسان و رسیع کیت تبدیل مربوطه را درخواست کنید.

تبدیل دستگاه باید توسط کارشناس فنی واجد رشایط )مثال خدمات پشتیبانی 

فنی پس از فروش Immergas(انجام شود.

برای تبدیل به نوع دیگری از گاز انجام مراحل زیر رضوری است:

ارتباط دستگاه را قطع کنید؛  -
-  انژکتورهای مشعل اصلی را تعویض کنید. حلقه های مخصوص بست 
که در کیت تعبیه شده است را بین گوناگونی گاز و انژکتورها قرار 

دهید;

-  جامپر 16 )شکل 3-3( را با توجه به گاز مرصفی )متان یا گاز 
مایع( در وضعیت مناسب قرار دهید؛

-  برای دسرتسی به تنظیامت در برد مدار، باید با در آوردن پیچ های 
پشتی روکش را از روی داشبورد برداشت؛

برق دستگاه را دوباره وصل کنید؛  -
حداکرث توان گرمایی بویلر را تنظیم کنید؛  -
حداقل توان گرمایی بویلر را تنظیم کنید؛  -

توان گرمایشی را )در صورت نیاز( تنظیم کنید؛  -
تغییر  قابل  تنظیامت  )اگر  گاز  جریان  میزان  تنظیم  های  -  دستگاه 

هستند( را ببندید؛

-  پس از تکمیل فرآیند تبدیل، برچسب موجود در کیت تبدیل را نزدیک 
پالت اطالعات بچسبانید. با استفاده از خودکار مارکر محونشدنی، 

اطالعات مربوط به نوع قبلی گاز را لغو کنید.

این تنظیامت باید مطابق با نوع گاز مرصفی و با رعایت موارد مندرج در 

جدول انجام شود )پاراگراف 16.3(.

5.3  بررسی های الزم پس از تبدیل سیستم به نوع دیگری از 
گاز.

پس از حصول اطمینان از این که تبدیل با نازلی به قطر مناسب برای نوع 

گاز مورد نظر انجام شده و تنظیامت مرتبط با فشار صحیح صورت گرفته 

است، بررسی کنید که:

هیچ شعله ای در اتاقک احرتاق نباشد؛  -
-  شعله مشعل بیش از اندازه کم یا زیاد نباشد، بلکه پایدار باشد )از 

آتشخان جدا نشود(؛

-  فشارسنج به کار رفته برای کالیرباسیون کامالً بسته باشند و مدار گاز 
نشتی نداشته باشد.

توجه: متام کارهای مرتبط با تنظیم بویلر باید توسط یک کارشناس فنی 
 .)Immergas متخصص انجام گیرد )مثال کمک رسانی فنی پس از فروش

تنظیم مشعل باید با استفاده از فشارسنج"U" یا دیجیتالی متصل به نقطه 

فشار خروجی شیر گاز )بخش 4 شکل 3-3( قرار دارد، با توجه به فشار 

عنوان شده در جدول های )پارگراف 16.3( بر اساس نوع گازی که بویلر 

برای آن آماده شده، انجام می شود.

تنظیامت ممکن شیر گاز.  6.3
•  تنظیم خروجی گرمای اسمی بویلر )شکل قبلی را ببینید(. 

-  انتخابگر دمای آب گرم خانگی )10 شکل 1-2( را در وضعیت 
حداکرث قرار دهید؛

شکل 3-3

تخته مدار چاپی SIT 845 شیر گاز

3.15AF فیوز فاز  -  10  
3.15AF فیوز خنثی  -  11  

سوئیچ اصلی  -  12  
تنظیم کننده جریان آب گرم خانگی  -  13  

RS232 واسط کامپیوتر  -  14  
تنظیم کننده دمای گرمایش مرکزی  -  15  
انتخابگر نوع گاز مایع/متان  -  16  

-  شیر آب گرم خانگی را برای جلوگیری از رشوع مدوالسیون باز کنید؛
جداول  در  فشار  حداکرث  مقادیر  به  توجه  با  را  بویلر  اسمی  -  توان 
)پاراگراف 3.16( بر حسب نوع گاز، روی مهره برنجی )3( تنظیم 

کنید؛ 

گرمایشی  پتانسیل  ساعت،  های  عقربه  جهت  در  آن  چرخاندن  -  با 
افزایش و با چرخاندن آن در خالف جهت عقربه های ساعت، این 

پتاسنیل کاهش می یابد.

•  تنظیم حداقل خروجی گرمای بویلر )شکل 3-3(. 
توجه: پس از اجرای تنظیامت حتامً فشار اسمی را کالیربه منایید.

پالستیکی  صلیبی  های  پیچ  چرخاندن  با  حرارتی  ورودی  حداقل  تنظیم 

 )3( اند  داشته  نگاه  بسته  را  برنجی  های  مهره  که  گاز  شیر  روی   )2(
انجام می گیرد؛

از  یکی  )اتصال  کنید  قطع  را  مدوله  کویل  و  تغذیه  منبع  ارتباط   -
کانکتورها را قطع کنید(؛ با چرخاندن پیچ در جهت عقربه ساعت، فشار 

افزایش، و در خالف جهت عقربه های ساعت،کاهش می یابد. پس از 

تکمیل کالیرباسیون، منبع تغذیه را دوباره به کویل مدوله متصل کنید. 

حداقل توان بویلر نباید کمرت از مقدار فشاری که در جدول ها )پاراگراف 

16.3( ذکر شده است تنظیم شود و این تنظیامت به نوع گاز بستگی 
دارد. 

توجه: برای تنظیم شیر گاز، رسپوش پالستیکی )6( را بردارید؛ پس از تنظیم، 
رسپوش را رس جای خود بگذارید.

راهنام:

سیم پیچ  -  1  
مهره تنظیم حداقل توان  -  2  
مهره تنظیم حداکرث توان  -  3  

نقطه فشار خروجی شیر گاز  -  4  
نقطه فشار ورودی شیر گاز  -  5  

هود حفاظت  -  6  
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3.4 CONVERTING THE BOILER TO 
OTHER TYPES OF GAS.

If the appliance needs to be converted to a 
different gas type to that specified on the data 
plate, request the relative conversion kit for quick 
and easy conversion.
Boiler conversion must be carried out by a 
qualified technician (e.g. After-Sales Technical 
Assistance Service).
To convert to another type of gas the following 
operations are required:
- disconnect the appliance;
- replace the main burner injectors, making sure 

to insert the special seal rings supplied in the 
kit, between the gas manifold and the injectors;

- move jumper 16 (Fig. 3-3) to the correct 
position for the type of gas in use (Methane or 
L.P.G.);

- to access adjustments on the circuit board, the 
cover must be removed from the dashboard by 
taking out the rear fixing screws;

- re-power the appliance;
- adjust the maximum heat power of the boiler;
- adjust the minimum heat power of the boiler;
- adjust (if necessary) the heating power;
- seal the gas flow rate regulation devices (if 

settings are modified);
- after completing the conversion, apply the 

sticker, contained in the conversion kit, near 
the data-plate. Using an indelible marker pen, 
cancel the data relative to the old type of gas.

These adjustments must be made based on 
the type of gas used, following the indications 
provided in the tables (Par. 3.16).

3.5 CHECKS FOLLOWING CONVERSION 
TO ANOTHER TYPE OF GAS.

After making sure that conversion was carried 
out with a nozzle of suitable diameter for the 
type of gas used and the settings are made at the 
correct pressure, check that:
- there is no flame in the combustion chamber;
- the burner flame is not too high or low and that 

it is stable (does not detach from burner);
- the pressure testers used for calibration are 

perfectly closed and there are no leaks from 
the gas circuit.

N.B.: All boiler adjustment operations must be 
carried out by a qualified technician (e.g. After-
Sales Technical Assistance Service). 
Burner adjustment must be carried out using a 
"U" or digital pressure gauge connected to the 
gas valve outlet pressure point (Part. 4 Fig. 3-3), 
keeping to the pressure value provided in the 
tables (Par. 3.16) according to the type of gas for 
which the boiler is prepared.

3.6 POSSIBLE ADJUSTMENTS OF THE 

Fig. 3-3

P.C.B.SIT 845 GAS Valve

 10 - Phase fuse 3.15AF
 11 - Neutral fuse 3.15AF
 12 - Main switch
 13 - Domestic hot water temperature trimmer
 14 - RS232 computer interface
 15 - Central heating temperature trimmer
 16 - METHANE L.P.G. gas type selector

GAS VALVE.
• Adjustment of boiler nominal heat output (see 

previous figure). 
- Turn the domestic hot water temperature 

selector (10 Fig. 2-1) to maximum;
- open the domestic hot water cock in order to 

prevent modulation from starting up;
- adjust the nominal boiler power from the brass 

nut (3), keeping to the maximum pressure 
values provided in the tables (Par. 3.16) 
depending on the type of gas; 

- by turning it clockwise the heating potential 
increases and by turning it anti-clockwise the 
heating potential decreases.

• Adjustment of minimum boiler heat output 
(Fig. 3-3). 

N.B.: only proceed after having calibrated the 
nominal pressure.

Adjustment of the minimum thermal input is 
obtained by operating on the cross plastic screws 
(2) on the gas valve maintaining the brass nut 
blocked (3);
- disconnect the power supply to the modulating 

coil (just disconnect a faston); by turning the 
screw in a clockwise direction, the pressure 
increases, and counter-clockwise it decreases. 
On completion of calibration, re-apply the 
power supply to the modulating coil. The 
minimum boiler power must not be adjusted 
to a pressure value below the levels stated in the 
tables (Par. 3.16) depending on the type of gas. 

N.B.: to adjust the gas valve, remove the plastic 
cap (6); after the adjustment, put the cap back on.

Key:
 1 - Coil
 2 - Minimum power adjustment screw
 3 - Maximum power adjustment nut
 4 - Gas valve outlet pressure point
 5 - Gas valve inlet pressure point
 6 - Protection hood

 15

4 3

21

5 6
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3.7 ПРОГРАМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ 
СХЕМИ

Для роботи котла "Nike Mini 28 kW Special" 
передбачена можливість програмування окремих 
параметрів його роботи. При зміні цих параметрів, 
як зазначено далі, можна настроїти роботу котла в 
залежності від своїх особистих потреб.

Для доступу до фази програмування слід 
діяти наступним чином: встановити головний 
перемикач в положення "Перезапуск" (Reset) 
приблизно на 15 - 20 секунд (вже приблизно через 
10 сек. почнуть блимати одночасно світлодіоди 2 та 
3, почекати, поки блимання не припиниться, потім 
встановити головний перемикач в положення 
гарячої води для домашніх потреб або в положення 
опалення). Тепер встановити головний перемикач 
в положення гарячої води для домашніх потреб 
або в положення опалення ( ).

При активації фази програмування отримується 
доступ на перший рівень, де можливо вибрати, 
який параметр задати.
На нього вказує швидке блимання одного зі 
світлодіодів від 1 до 8 (Мал. 2-1).
Вибір здійснюється за допомогою повертання 
перемикача температури гарячої води для 
домашніх  пот р е б (10) .  Для визначення 
відповідності між світлодіодами та параметрами 
ознайомитися з наступною таблицею:

Перелік параметрів
Блимання 

світлодіоду 
(швидке)

Мінімальна потужність 
опалення (НЕ 
ВИКОРИСТОВУВАТИ)

Світлодіод 
1 

Максимальна потужність 
опалення (НЕ 
ВИКОРИСТОВУВАТИ)

Світлодіод 
2

Таймер включення опалення Світлодіод 
3

Рампа/крива подачі 
потужності опалення

Світлодіод 
4

Затримка вмикання 
опалення за запитами від 
Термостату приміщення або 
Дистанційного пульту Amico 
RemotoV2 

Світлодіод 
5

Термостат гарячої води для 
домашніх потреб

Світлодіод 
6

Функціонування циркулятора Світлодіод 
7

Робочий газ Світлодіод 
8

Режим роботи котла (НЕ 
ВИКОРИСТОВУВАТИ) 
(встановлює, в якому режимі 
працює котел: в миттєвому 
режимі чи в режимі 
накопичення)

Світлодіоди 
8 та 1

Після вибору того параметру, який треба змінити, 
підтвердити вибір повертанням головного перемикача 
у положення "Перезапуск"/Reset і утримувати його у 
цьому положенні, доки не вимкнеться відповідний цьому 
параметру світлодіод, після чого відпустити перемикач.
Після цього підтвердження можна перейти на другий 
рівень, де встановлюється значення вибраного 
параметру. На це значення вказує повільне блимання 
одного зі світлодіодів від 1 до 8. Вибір значення 
здійснюється за допомогою повертання перемикача 
температури опалення (11).
Після вибору того параметру, який треба змінити, 

підтвердити вибір повертанням головного перемикача 
у положення "Перезапуск"/Reset і утримувати його у 
цьому положенні, доки не вимкнеться відповідний цьому 
параметру світлодіод, після чого відпустити перемикач.
Вихід з режиму програмування здійснюється 
автоматично, якщо на протязі останніх 30 секунд не 
було виконано ніякої операції; можна також вийти 
з режиму програмування, якщо на рівні "установка 
параметрів"/“impostazione parametri” перевести головний 
перемикач у положення"Вимкн./Off ".
Для визначення відповідності між світлодіодами та 
параметрами ознайомитися з наступними таблицями:

Потужність опалювання. Котел вироблено та таровано 
у фазі опалення при номінальній потужності. 

П о с т і й н е  с к о р о ч е н н я  х р о н у в а н н я .  К о т е л 
укомплектований електронним хронометром, що 
запобігає надто частим включенням запальника у фазі 
опалення. Котел поставляється у серійному виконанні з 
хронометром, відрегульованим на 180 секунд.

Хронометр вмикання 
опалення (плавний перехід)

Блимання 
світлодіоду 
(повільне)

30 секунд Світлодіод 
1

55 секунд Світлодіод 
2

80 секунд Світлодіод 
3

105 секунд Світлодіод 
4

130 секунд Світлодіод 
5

155 секунд Світлодіод 
6

180 секунд (Настройки 
серійного продукту)

Світлодіод 
7

255 секунд Світлодіод 
8

Хронування рампи опалення Котел надає 
максимальну потужність згідно попереднього 
параметру. Котел вмикається за рампою/
кривою вмикання в приблизно 650 секунд, 
щоб досягти від мінімальної потужності до 
номінальної потужності системи опалення.

Таймер рампи опалення 
(плавні зміни)

Блимання 
світлодіоду 
(повільне)

65 секунд Світлодіод 
1

130 секунд Світлодіод 
2

195 секунд Світлодіод 
3

390 секунд Світлодіод 
4

455 секунд Світлодіод 
5

520 секунд Світлодіод 
6

585 секунд Світлодіод 
7

650 секунд (Настройки 
серійного продукту)

Світлодіод 
8

Запізнення вмикання опалення за запитами 
від Термостату приміщення або Дистанційного 
пульту Amico RemotoV2 . Настройки котла 
передбачають вмикання відразу ж після запиту. 
У випадку особливих систем (напр., системи 

с зонами, устаткованими моторизованими 
термостатами та ін.) може виникнути необхідність 
у затримці вмикання.

Затримка вмикання 
опалення за запитами від 
Термостату приміщення або 
Дистанційного пульту Amico 
RemotoV2 (плавний перехід).

Блимання 
світлодіоду 
(повільне)

0 секунд (Настройки серійного 
продукту)

Світлодіод 
1

54 секунд Світлодіод 
2

131 секунд Світлодіод 
3

180 секунд Світлодіод 
4

206 секунд Світлодіод 
5

355 секунд Світлодіод 
6

400 секунд Світлодіод 
7

510 секунд Світлодіод 
8

Термостат гарячої води для домашніх потреб При 
настройках "корельованого" термостату вимикання котла 
відбувається, виходячи з температури, встановленої 
перемикачем регулювання гарячої води для домашніх 
потреб (10). В той час як при настройках "фіксованого" 
термостату гарячої води температура вимкнення 
фіксована на максимальному значенні, незалежно від 
положення перемикача.

Термостат гарячої води для 
домашніх потреб

Блимання 
світлодіоду 
(повільне)

Корельований Світлодіод 
1

Фіксований (Настройки 
серійного продукту)

Світлодіод 
8

Робота циркулятора. У фазі опалювання можна 
вибрати один з 2 режимів роботи циркулятора.
В  р ежимі  "періодичний"/“ intermittente” 
цирк улятор активується від термос тат у 
приміщення або від дистанційного пульту 
управління, а в режимі "постійний"/“continuativo” 
циркулятор залишається в роботі завжди при 
умові, якщо головний перемикач (9) встановлений 
у положення опалення.

Робота циркулятора.
Блимання 
світлодіоду 
(повільне)

Періодичний/Intermittente 
(Настройки серійного 
продукту)

Світлодіод 
1

Постійний/Continuativo Світлодіод 
8

Газ G110 - Газ Cina. Установка цієї функції 
служить для регулювання роботи котла або 
на газові першого типу.

Газ G110 - Газ Cina (газ 
першого типу)

Блимання 
світлодіоду 
(повільне)

Вимкн./Off (Настройки 
серійного продукту)

Світлодіод 
1

Ввімкн./On Світлодіод 
8
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3.7 ПРОГРАМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ 
СХЕМИ

Для роботи котла "Nike Mini 28 kW Special" 
передбачена можливість програмування окремих 
параметрів його роботи. При зміні цих параметрів, 
як зазначено далі, можна настроїти роботу котла в 
залежності від своїх особистих потреб.

Для доступу до фази програмування слід 
діяти наступним чином: встановити головний 
перемикач в положення "Перезапуск" (Reset) 
приблизно на 15 - 20 секунд (вже приблизно через 
10 сек. почнуть блимати одночасно світлодіоди 2 та 
3, почекати, поки блимання не припиниться, потім 
встановити головний перемикач в положення 
гарячої води для домашніх потреб або в положення 
опалення). Тепер встановити головний перемикач 
в положення гарячої води для домашніх потреб 
або в положення опалення ( ).

При активації фази програмування отримується 
доступ на перший рівень, де можливо вибрати, 
який параметр задати.
На нього вказує швидке блимання одного зі 
світлодіодів від 1 до 8 (Мал. 2-1).
Вибір здійснюється за допомогою повертання 
перемикача температури гарячої води для 
домашніх  пот р е б (10) .  Для визначення 
відповідності між світлодіодами та параметрами 
ознайомитися з наступною таблицею:

Перелік параметрів
Блимання 

світлодіоду 
(швидке)

Мінімальна потужність 
опалення (НЕ 
ВИКОРИСТОВУВАТИ)

Світлодіод 
1 

Максимальна потужність 
опалення (НЕ 
ВИКОРИСТОВУВАТИ)

Світлодіод 
2

Таймер включення опалення Світлодіод 
3

Рампа/крива подачі 
потужності опалення

Світлодіод 
4

Затримка вмикання 
опалення за запитами від 
Термостату приміщення або 
Дистанційного пульту Amico 
RemotoV2 

Світлодіод 
5

Термостат гарячої води для 
домашніх потреб

Світлодіод 
6

Функціонування циркулятора Світлодіод 
7

Робочий газ Світлодіод 
8

Режим роботи котла (НЕ 
ВИКОРИСТОВУВАТИ) 
(встановлює, в якому режимі 
працює котел: в миттєвому 
режимі чи в режимі 
накопичення)

Світлодіоди 
8 та 1

Після вибору того параметру, який треба змінити, 
підтвердити вибір повертанням головного перемикача 
у положення "Перезапуск"/Reset і утримувати його у 
цьому положенні, доки не вимкнеться відповідний цьому 
параметру світлодіод, після чого відпустити перемикач.
Після цього підтвердження можна перейти на другий 
рівень, де встановлюється значення вибраного 
параметру. На це значення вказує повільне блимання 
одного зі світлодіодів від 1 до 8. Вибір значення 
здійснюється за допомогою повертання перемикача 
температури опалення (11).
Після вибору того параметру, який треба змінити, 

підтвердити вибір повертанням головного перемикача 
у положення "Перезапуск"/Reset і утримувати його у 
цьому положенні, доки не вимкнеться відповідний цьому 
параметру світлодіод, після чого відпустити перемикач.
Вихід з режиму програмування здійснюється 
автоматично, якщо на протязі останніх 30 секунд не 
було виконано ніякої операції; можна також вийти 
з режиму програмування, якщо на рівні "установка 
параметрів"/“impostazione parametri” перевести головний 
перемикач у положення"Вимкн./Off ".
Для визначення відповідності між світлодіодами та 
параметрами ознайомитися з наступними таблицями:

Потужність опалювання. Котел вироблено та таровано 
у фазі опалення при номінальній потужності. 

П о с т і й н е  с к о р о ч е н н я  х р о н у в а н н я .  К о т е л 
укомплектований електронним хронометром, що 
запобігає надто частим включенням запальника у фазі 
опалення. Котел поставляється у серійному виконанні з 
хронометром, відрегульованим на 180 секунд.

Хронометр вмикання 
опалення (плавний перехід)

Блимання 
світлодіоду 
(повільне)

30 секунд Світлодіод 
1

55 секунд Світлодіод 
2

80 секунд Світлодіод 
3

105 секунд Світлодіод 
4

130 секунд Світлодіод 
5

155 секунд Світлодіод 
6

180 секунд (Настройки 
серійного продукту)

Світлодіод 
7

255 секунд Світлодіод 
8

Хронування рампи опалення Котел надає 
максимальну потужність згідно попереднього 
параметру. Котел вмикається за рампою/
кривою вмикання в приблизно 650 секунд, 
щоб досягти від мінімальної потужності до 
номінальної потужності системи опалення.

Таймер рампи опалення 
(плавні зміни)

Блимання 
світлодіоду 
(повільне)

65 секунд Світлодіод 
1

130 секунд Світлодіод 
2

195 секунд Світлодіод 
3

390 секунд Світлодіод 
4

455 секунд Світлодіод 
5

520 секунд Світлодіод 
6

585 секунд Світлодіод 
7

650 секунд (Настройки 
серійного продукту)

Світлодіод 
8

Запізнення вмикання опалення за запитами 
від Термостату приміщення або Дистанційного 
пульту Amico RemotoV2 . Настройки котла 
передбачають вмикання відразу ж після запиту. 
У випадку особливих систем (напр., системи 

с зонами, устаткованими моторизованими 
термостатами та ін.) може виникнути необхідність 
у затримці вмикання.

Затримка вмикання 
опалення за запитами від 
Термостату приміщення або 
Дистанційного пульту Amico 
RemotoV2 (плавний перехід).

Блимання 
світлодіоду 
(повільне)

0 секунд (Настройки серійного 
продукту)

Світлодіод 
1

54 секунд Світлодіод 
2

131 секунд Світлодіод 
3

180 секунд Світлодіод 
4

206 секунд Світлодіод 
5

355 секунд Світлодіод 
6

400 секунд Світлодіод 
7

510 секунд Світлодіод 
8

Термостат гарячої води для домашніх потреб При 
настройках "корельованого" термостату вимикання котла 
відбувається, виходячи з температури, встановленої 
перемикачем регулювання гарячої води для домашніх 
потреб (10). В той час як при настройках "фіксованого" 
термостату гарячої води температура вимкнення 
фіксована на максимальному значенні, незалежно від 
положення перемикача.

Термостат гарячої води для 
домашніх потреб

Блимання 
світлодіоду 
(повільне)

Корельований Світлодіод 
1

Фіксований (Настройки 
серійного продукту)

Світлодіод 
8

Робота циркулятора. У фазі опалювання можна 
вибрати один з 2 режимів роботи циркулятора.
В  р ежимі  "періодичний"/“ intermittente” 
цирк улятор активується від термос тат у 
приміщення або від дистанційного пульту 
управління, а в режимі "постійний"/“continuativo” 
циркулятор залишається в роботі завжди при 
умові, якщо головний перемикач (9) встановлений 
у положення опалення.

Робота циркулятора.
Блимання 
світлодіоду 
(повільне)

Періодичний/Intermittente 
(Настройки серійного 
продукту)

Світлодіод 
1

Постійний/Continuativo Світлодіод 
8

Газ G110 - Газ Cina. Установка цієї функції 
служить для регулювання роботи котла або 
на газові першого типу.

Газ G110 - Газ Cina (газ 
першого типу)

Блимання 
світлодіоду 
(повільне)

Вимкн./Off (Настройки 
серійного продукту)

Світлодіод 
1

Ввімкн./On Світлодіод 
8
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3.7 ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА.

На бойлере Nike Mini 28 кВт Special возможно 
произвести программирование некоторых 
рабочих параметров. Изменяя эти параметры со-
гласно нижеприведённым указаниям, можно на-
строить бойлер согласно собственным нуждам.

Чтобы получить доступ к фазе программиро-
вания, необходимо действовать следующим 
образом: перевести главный переключатель на 
Сброс на время от 15 до 20 секунд (примерно 
через 10 сек. начнут одновременно мигать све-
тодиоды 2 и 3, подождать, пока это закончится и 
снова перевести главный переключатель на ГВС 
и отопление). Далее перевести главный переклю-
чатель на ГВС-отопление ( ).

При активации этапа программирования про-
исходит вход на первый уровень, где можно 
выбрать установочный параметр.
Он обозначен быстрым миганием одного из 
светодиодов с 1 по 8 (Рис. 2-1).
Выбор производится посредством поворота 
переключателя температуры горячей сантех-
нической воды (10). Для связи светодиода с 
параметром см. следующую таблицу:

Список параметров

Мигание 
светоди-
ода (мед-
ленное)

Минимальная мощность ото-
пления (НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ) СИД 1 

Максимальная мощность ото-
пления (НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ) СИД 2

Таймер включения отопления СИД 3

Рампа выделения мощности 
отопления СИД 4 

Задержка включения ото-
пления с запросов Термостата 
Помещения и Удалённого 
Управления Amico V2 

СИД 5

Термостат ГВС СИД 6 

Работа циркуляционного 
насоса СИД 7 

Рабочий газ СИД 8 

Режим бойлера (НЕ ИСПОЛЬ-
ЗОВАТЬ) (устанавливает ре-
жим работы бойлера, мгновен-
ный или накопительный)

СИД 8 
и 1

Когда параметр, который нужно изменить, 
выбран, подтвердить выбор временным по-
воротом главного переключателя на Сброс, 
пока соответствующий параметру светодиод 
не выключится, и тогда отпустить.
После подтверждения выбора происходит 
переход ко второму уровню, где можно 
установить значение выбранного параметра. 
Значение обозначено медленным миганием 
одного из светодиодов от 1 по 8. Выбор 
значения выполняется с помощью поворота 
переключателя температуры обогрева (11).
Когда значение параметра, которое нужно из-
менить, выбрано, подтвердить выбор временным 
поворотом главного переключателя на Сброс, 
пока соответствующий значению параметра 
светодиод не выключится, и тогда отпустить.
Происходит выход из режима программирова-
ния, если в течение 30 секунд не выполняется 

никакая операция, или если с уровня "настройка 
параметров" главный выключатель переведен в 
положение ВЫКЛ.
Для связи светодиода с соответствующим значе-
нием см. следующую таблицу:

Мощность отопления. Бойлер выпущен и та-
рирован на этапе отопления на номинальную 
мощность. 

Постоянное сокращение программирования 
по времени. Бойлер оснащён электронным реле 
времени, который предотвращает частое зажи-
гание горелки, на фазе отопления. Бойлер осна-
щается таймером, настроенным на 180 секунд.

Программирование по вре-
мени отопления (постоянное 
изменение)

Мигание 
светоди-
ода (мед-
ленное)

30 секунд СИД 1

55 секунд СИД 2

80 секунд СИД 3 

105 секунд СИД 4 

130 секунд СИД 5 

155 секунд СИД 6 

180 секунд (Серийная уста-
новка) СИД 7 

255 секунд СИД 8 

Таймер рампы отопления. Бойлер выделяет 
максимальную установленную в предыдущем 
параметре мощность. Бойлер производит 
кривую зажигания около 650 секунд для 
того, чтобы перейти от минимальной до 
номинальной мощности отопления .

Таймер рампы отопления 
(непрерывное изменение)

Мигание 
светоди-
ода (мед-
ленное)

65 секунд СИД 1

130 секунд СИД 2

195 секунд СИД 3 

390 секунд СИД 4 

455 секунд СИД 5 

520 секунд СИД 6 

585 секунд СИД 7 

650 секунд (серийная уста-
новка) СИД 8 

Задержка включения отопления с запро-
сов Термостата помещения и Удалённого 
Управления Amico V2. Бойлер установлен 
на немедленное включение после запроса. В 
случае особых установок (напр. установки 
разделённые на зоны с термостатическими 
моторизированными клапанами и т.д.) может 
быть необходима задержка зажигания.

Задержка включения ото-
пления с запросов Термостата 
помещения и Удалённого 
Управления Amico V2 (непре-
рывное изменение)

Мигание 
светоди-
ода (мед-
ленное)

0 секунд (Серийная установка) СИД 1

54 секунд СИД 2

131 секунд СИД 3 

180 секунд СИД 4 

206 секунд СИД 5 

355 секунд СИД 6 

400 секунд СИД 7 

510 секунд СИД 8 

Термостат ГВС. С ''взаимосвязанной'' уста-
новкой термостата выключение бойлера 
производится на основании установленной 
температуры с помощью регулятора ГВС (10). 
При ''постоянной'' установке термостата ГВС, 
температура выключения не изменяется на 
максимальном значении, в независимости 
от положения регулятора.

Термостат ГВС

Мигание 
светоди-
ода (мед-
ленное)

Связанный СИД 1

Неподвижный (Серийная на-
стройка) СИД 8 

Функция циркуляционного насоса. Можно 
выбрать 2 режима работы циркуляционного 
насоса на этапе отопления.
В "переменном" режиме активирован тер-
мостатом помещения или дистанционным 
управлением, в "непрерывном" режиме 
циркуляционный насос остается всегда в 
действии, когда главный переключатель (9) 
переведен на отопление.

Функция циркуляционного 
насоса

Мигание 
светоди-
ода (мед-
ленное)

Переменный (Серийная на-
стройка) СИД 1

Непрерывный СИД 8 

Газ G110 - Промышленный газ. Установка 
настоящей функции служит для настройки 
бойлера для работы с газоми первого разряда.

Газ G110 - Промышленный 
газ (газ первого разряда)

Мигание 
светоди-
ода (мед-
ленное)

Выкл (Серийная настройка) СИД 1

Вкл СИД 8 
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3.7 PROGRAMMATION CARTE 
ÉLECTRONIQUE.

La chaudière Nike Mini 28 kW Special est pré-
disposée pour une éventuelle programmation 
de quelques paramètres de fonctionnement. En 
modifiant ces paramètres comme décrit ci-des-
sous, 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 : positionner le 
sélecteur général sur Réinitialisation pendant un 
temps compris entre 15 et 20 secondes (environ 
10s après, les LED 2 et 3 commenceront à cli-
gnoter en même temps, attendre que ce délais et 
repositionner le sélecteur général sur sanitaire et 
chauffage). À ce point, repositionner le sélecteur 
général sur sanitaire-chauffage ( ).

La phase de programmation activée, on entre 
dans le premier niveau où il est possible de choisir 
le paramètre à configurer.
Ce dernier est indiqué par le clignotement rapide 
d'une des LED comprise entre 1 et 8 (Fig. 2-1).
La sélection est effectuée par la rotation du sélec-
teur de la température de l'eau chaude sanitaire 
(10). Pour l'association de la LED au paramètre, 
voir le tableau suivant :

Liste des paramètres

Cligno-
tement 

LED 
(rapide)

Puissance minimum de chauffage 
(NON UTILISER) LED 1

Puissance maximum de chauffage  
(NON UTILISER) LED 2

Minuterie des allumages de 
chauffage LED 3

Rampe de refoulement de la 
puissance de chauffage LED 4

Retard des allumages de chauf-
fage de la demande Thermostat 
d'Ambiance ou Commande Ami 
à distanceV2 

LED 5

Thermostat sanitaire LED 6

Fonctionnement du circulateur LED 7

Gaz de fonctionnement LED 8

Mode de la chaudière (NE 
PAS UTILISER)(il établit si la 
chaudière fonctionne en mode 
instantané ou accumulation)

LED 8 
et 1

Une fois le paramètre à modifier choisi, confir-
mer la sélection en tournant momentanément 
le sélecteur général sur Réinitialisation jusqu'à 
ce que la LED relative au paramètre s'éteigne 
et relâcher.
Après avoir donné l'ok pour la sélection, on 
passe au deuxième niveau où il est possible de 
configurer la valeur du paramètre sélectionné. 
La valeur est indiquée par le clignotement lent 
d'une des LED comprise entre 1 et 8. La sélection 
de la valeur s’effectue par la rotation du sélecteur 
de la température de chauffage (11).
Une fois la valeur du paramètre à modifier choi-
sie, confirmer la sélection en tournant momenta-
nément le sélecteur général sur Réinitialisation 
jusqu'à ce que la LED relative à la valeur du 
paramètre s'éteigne et relâcher.
On sort de la modalité de programmation 

si aucune opération n'est exécutée pendant 
30 secondes, ou si on positionne le sélecteur 
général sur Off du niveau «  configuration des 
paramètres ».
Pour l'association de la LED à la valeur relative, 
voir le tableau suivant:

Puissance de chauffage La chaudière est pro-
duite et étalonnée en phase de chauffage à la 
puissance nominale. 

Réduction permanente de la temporisation. La 
chaudière est équipée de minuterie électronique 
qui empêche les allumages trop fréquents du brû-
leur en phase chauffage. La chaudière est fournie 
de série avec la minuterie réglée à 180 minutes.

Temporisateur des allumages 
du chauffage (variation conti-
nue)

Cligno-
tement 

LED 
(lent)

30 secondes LED 1

55 secondes LED 2

80 secondes LED 3

105 secondes LED 4

130 secondes LED 5

155 secondes LED 6

180 secondes (Réglage de série) LED 7

255 secondes LED 8

Minuterie rampe de chauffage. La chaudière 
refoule la puissance maximale configurée dans le 
paramètre précédent. La chaudière effectue une 
rampe d'allumage d'environ 650 minutes pour 
arriver de la puissance minimale à la puissance 
nominale de chauffage.

Minuterie rampe de chauffage 
(variation continue)

Cligno-
tement 

LED 
(lent)

65 secondes LED 1

130 secondes LED 2

195 secondes LED 3

390 secondes LED 4

455 secondes LED 5

520 secondes LED 6

585 secondes LED 7

650 secondes (réglage de série) LED 8

Retard des allumages de chauffage de la demande 
Thermostat d'ambiance et Commande Ami à dis-
tanceV2 . La chaudière est configurée pour s'allumer 
tout de suite après une demande. Dans le cas d'ins-
tallations particulières (ex  : installations à zones 
avec des soupapes thermostatiques motorisées, etc.) 
il pourrait être nécessaire de retarder l'allumage.

Retard des allumages de chauf-
fage de la demande Thermostat 
d'ambiance et Commande Ami 
à distanceV2 (variation continue)

Cligno-
tement 

LED 
(lent)

0 secondes (Réglage de série) LED 1

54 secondes LED 2

131 secondes LED 3

180 secondes LED 4

206 secondes LED 5

355 secondes LED 6

400 secondes LED 7

510 secondes LED 8

Thermostat sanitaire. Avec la configuration du 
thermostat « corrélé », l'arrêt de la chaudière a lieu 
selon la température configurée avec le sélecteur 
réglage eau chaude sanitaire (10). Tandis qu'avec 
la configuration du thermostat sanitaire « fixe », la 
température d'arrêt est fixe sur la valeur maximum 
indépendamment de la position du sélecteur.

Thermostat sanitaire

Cligno-
tement 

LED 
(lent)

Corrélé LED 1

Fixe (Réglage de série) LED 8

Fonction du circulateur. Il est possible de sélection-
ner 2 modes de fonctionnement du circulateur en 
phase de chauffage.
En mode « intermittent », il est activé par le thermostat 
d’ambiance ou par la commande à distance, en mode 
« continu », le circulateur reste toujours en marche 
lorsque le sélecteur général (9) est sur chauffage.

Fonction du circulateur

Cligno-
tement 

LED 
(lent)

Intermittent (Réglage de série) LED 1

Continu LED 8

Gaz G110 - Gaz Chine. La configuration de cette 
fonction sert à régler la chaudière pour pouvoir 
fonctionner les gaz de la première famille.

Gaz G110 - Gaz Chine (gaz 
première famille)

Cligno-
tement 

LED 
(lent)

Off (Réglage de série) LED 1

On LED 8
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برنامه ریزی تخته مدار چاپی.  7.3
بویلر Nike Mini 28 kW Special برای برنامه ریزی احتاملی 

چند پارامرت عملیاتی آماده شده است. با اصالح این پارامرتها مطابق زیر، 

بویلر را می توان با نیازهای خاصی تطبیق داد.

برای دسرتسی به فاز برنامه ریزی، این کارها را انجام دهید: برای مدت 

دهید  قرار  بازنشانی  حالت  در  را  اصلی  انتخابگر  ثانیه  تا 20  زمان 15 

)پس از حدود 10 ثانیه چراغ های 2 و 3 رشوع به چشمک زدن همزمان 
خواهند کرد. منتظر مبانید که این مرحله متام شود و سپس انتخابگر اصلی 

مرحله،  این  در  دهید(.  قرار  مرکزی  گرمایش  و  خانگی  گرم  آب  روی  را 
( خانگی-گرمایش  گرم  آب  حالت  در  دوباره  را  اصلی  انتخابگر  سوئیچ 

( قرار دهید.

وقتی فاز برنامه ریزی فعال شد، وارد اولین مرحله ای که در آن می توان 

پارامرتها را انتخاب و تنظیم کرد شوید.

است  شده  مشخص   8 تا   1 زن  چشمک  های  چراغ  از  یکی  با  پارامرت 

)شکل 2 ـ 1(.
با گرداندن انتخابگر دمای آب گرم خانگی )10( انتخاب انجام می گیرد. برای 
پی بردن به ارتباط هر چراغ با پارامرت مربوطه به جدول زیر مراجعه کنید:

فهرست پارامرتها
چراغ چشمک 

زن )رسیع(

چراغ 1حداقل خروجی گرمایش مرکزی )استفاده نکنید(

چراغ 2حداکرث خروجی گرمایش مرکزی )استفاده نکنید(

چراغ 3زمان سنج اشتعال گرمایش مرکزی

چراغ 4رمپ خروجی توان گرمایش

درخواست تأخیر در روشن کردن گرمایش از 

 Comando ترموستات اتاقی و کنرتل از راه دور

 Amico RemotoV2
چراغ 5

DHW چراغ 6ترموستات

چراغ 7عملکرد پمپ

چراغ 8عملکرد گاز

حالت بویلر )استفاده نکنید( )مشخص می کند 

که بویلر در حالت لحظه ای کار می کند یا ذخیره 

سازی(

چراع های 8 

تا 1

هنگامی که پارامرت مورد نظر برای تنظیم انتخاب شد، با چرخاندن لحظه 

پارامرت  به  مربوط  چراغ  بازنشانی،  وضعیت  به  اصلی  انتخابگر  سوئیچ  ای 

خاموش می شود. سپس می توانید سوئیچ را رها کنید.

با فرض اینکه از انتخابتان راضی هستید، وارد مرحله دو شوید تا بتوانید 
مقدار پارامرت انتخابی را تنظیم کنید. مقدار پارامرت به وسیله چشمک زدن 

کند یکی از چراغ های 1 تا 8 نشان داده می شود. با گرداندن انتخابگر 

دمای گرمایش مرکزی )11( مقدار انتخاب می شود.

هنگامی که مقدار پارامرت مورد نظر برای تنظیم انتخاب شد، با چرخاندن 

لحظه ای سوئیچ انتخابگر اصلی به وضعیت بازنشانی، و خاموش شدن چراغ 

مربوط به پارامرت، انتخاب تایید می شود. سپس می توانید سوئیچ را رها کنید.

اگر برای 30 ثانیه کاری انجام نشود یا در مرحله "تنظیم پارامرت" سوئیچ 

انتخابگر اصلی در وضعیت خاموش )OFF( قرار بگیرد، دستگاه از حالت 

برنامه ریزی خارج می شود.

برای پی بردن به ارتباط هر چراغ با مقدار مربوطه به جدول زیر مراجعه 

کنید:

و  ساخته  اسمی  تولید  در  مرکزی  گرمایش  فاز  در  بویلر  گرمایش.  تولید 
درجه بندی می شود. 

کاهش دامئی زمان سنج. بویلر دارای زمان سنج الکرتونیک است که از روشن 

شدن مکرر مشعل در حالت گرمایش جلوگیری می کند. زمان سنج بویلر به 

صورت استاندارد روی 180 ثانیه تنظیم شده است.

چراغ چشمک سوئیچ گرمایش با زمان سنج )تنوع پیوسته(
زن )کند(

چراغ 301 ثانیه

چراغ 552 ثانیه

چراغ 803 ثانیه

چراغ 1054 ثانیه

چراغ 1305 ثانیه

چراغ 1556 ثانیه

چراغ 1807 ثانیه )تنظیم استاندارد(

چراغ 2558 ثانیه

زمان سنج رمپ گرمایش مرکزی. بویلر حداکرث توان تعیین شده در پارامرت 
قبلی را توزیع می کند. بویلر برای رسیدن از حداقل توان به توان گرمایش 

اسمی، رمپ اشتعال 650 ثانیه ای را انجام می دهد.

زمان سنج رمپ گرمایش مرکزی 
)تنوع پیوسته(

چراغ چشمک 
زن )کند(

چراغ 651 ثانیه

چراغ 1302 ثانیه

چراغ 1953 ثانیه

چراغ 3904 ثانیه

چراغ 4555 ثانیه

چراغ 5206 ثانیه

چراغ 5857 ثانیه

چراغ 6508 ثانیه )تنظیم استاندارد(

کنرتل  و  اتاقی  ترموستات  از  گرمایش  کردن  روشن  در  تأخیر  درخواست 

از  پس  بالفاصله  که  است  شده  تنظیم  ای  گونه  به  بویلر   .V2دور راه  از 
سیستم  خاص )مانند  های  سیستم  مورد  در  شود.  می  روشن  درخواست 

در  تاخیر  است  ممکن  ترموستات(  مکانیزه  های  شیر  با  ای  منطقه  های 

احرتاق دستگاه الزم باشد.

درخواست تأخیر در روشن کردن گرمایش 

از ترموستات اتاقی و کنرتل از راه دور 
 Comando Amico Remoto V2

)تنوع پیوسته(

چراغ چشمک 
زن )کند(

چراغ 01 ثانیه )تنظیم استاندارد(

چراغ 542 ثانیه

چراغ 1313 ثانیه

چراغ 1804 ثانیه

چراغ 2065 ثانیه

چراغ 3556 ثانیه

چراغ 4007 ثانیه

چراغ 5108 ثانیه

ترموستات DHW. با تنظیامت "همبسته" ترموستات، خاموشی بویلر 

گرم  آب  تنظیم  انتخابگر  سوئیچ  از  استفاده  با  و  دما  تنظیامت  اساس  بر 

خانگی )10( اتفاق می افتد. در عین حال، با تنظیامت "ثابت" ترموستات 

DHW، دمای خاموشی روی حداکرث مقدار مستقل از وضعیت سوئیچ 
انتخابگر ثابت می شود.

DHW ترموستات
چراغ چشمک 

زن )کند(

چراغ 1همبسته

چراغ 8ثابت )تنظیامت استاندارد(

کارکرد پمپ گردشی. دو حالت کارکردی پمپ گردشی را می توان در فاز 
گرمایش انتخاب کرد.

در حالت "متناوب"، به وسیله ترموستات اتاقی یا از طریق کنرتل از راه دور 

فعال می شود؛ در حالت "پیوسته"، وقتی سوئیچ اصلی )9( روی گرمایش 

مرکزی باشد پمپ بی وقفه کار می کند.

چراغ چشمک عملکرد پمپ
زن )کند(

چراغ 1متناوب )تنظیامت استاندارد(

چراغ 8پیوسته

گاز شهری G110 - گاز صنعتی. این عملکرد به منظور تنظیم بویلر برای 
کار کردن با نوع مناسب گاز طراحی شده است.

چراغ چشمک گاز G110 - گاز صنعتی )گاز نوع اول(
زن )کند(

چراغ 1خاموش )تنظیامت استاندارد(

چراغ 8روشن

عملکرد اشتعال آهسته خودکار با تحویل به موقع رمپ.  8.3
در فاز اشتعال، تخته مدار چاپی در مقادیر از پیش تعیین شده )مقدار 

فشار به نوع گاز انتخابی بستگی دارد( رمپ تحویل گاز فزاینده ای انجام 

می دهد. این امر از کالیرباسیون تا تنظیامت مدام بویلر در فاز اشتعال و 

در رشایط مختلف مرصف جلوگیری می کند.

"عملکرد پاک کردن دودکش"  9.3
با فعال شدن این عملکرد، بویلر به مدت 15 دقیقه دارای حداکرث خروجی 

خواهد بود.

در این حالت متام تنظیامت غیرفعال می شوند و فقط ترموستات ایمنی و 
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3.7 PROGRAMMING THE P.C.B.
The Nike Mini 28 kW Special 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, do the 
following: place the main selector on Reset for 
an amount of time ranging between 15 and 20 
seconds (after approx. 10 sec. LEDs 2 and 3 will 
start flashing simultaneously. Wait for this to stop 
and then place the main selector on DHW and 
Central Heating). At this point, place the main 
selector switch back on domestic hot water-
heating ( ).

When the programming phase has been 
activated, enter the first level where it is possible 
to choose the parameter to be set.
The parameter is marked by one of the fast 
flashing LEDs between 1 and 8 (Fig. 2-1).
The selection is made by turning the DHW 
temperature selector (10). For association of the 
LED to the parameter, see the following table:

List of parameters
Flashing 

LED 
(fast)

Minimum CH output (DO NOT 
USE) LED 1

Maximum CH output  (DO NOT 
USE) LED 2

Central heating ignitions timer LED 3

Heating power output ramp LED 4

Heating switch-on delay request 
from Room thermostat and 
Comando Amico Remoto remote 
control V2 

LED 5

DHW thermostat LED 6

Pump functioning LED 7

Functioning gas LED 8

Boiler mode (DO NOT USE) (it 
establishes whether the boiler 
operates in instantaneous or 
storage mode)

LEDs 8 
and 1

Once the parameter to be modified has been 
selected, confirm by turning the main selector 
switch to Reset momentarily until the LED 
relative to the parameter switches-off, then 
release.
Given the OK for selection, pass to the second 
level where it is possible to set the value of the 
parameter selected. The value is indicated by the 
slow flashing of one of the LEDs between 1 and 
8. The value is selected by turning the central 
heating temperature selector (11).
Once the value of the parameter to be modified 
has been selected, confirm the selection by 
momentarily turning the main selector switch 
onto Reset momentarily until the LED relative to 
the parameter switches off, then release.
Programming mode is exited if no operation is 
carried out for 30 seconds or if the main selector 
switch is positioned at OFF from the “parameter 
setting” level.
For association of the LED to the relative value, 
see the following tables:

Heating output. The boiler is produced and 
calibrated in the central heating phase at nominal 
output. 

Permanent reduction of the timer. The boiler 
has an electronic timing device that prevents the 
burner from igniting too often in the heating 
phase. The boiler has a standard supply of a timer 
adjusted at 180 seconds.

Heating switch-on timer 
(continuous variation)

Flashing 
LED 

(slow)

30 seconds LED 1

55 seconds LED 2

80 seconds LED 3

105 seconds LED 4

130 seconds LED 5

155 seconds LED 6

180 seconds (Standard setting) LED 7

255 seconds LED 8

Central heating ramp timing. The boiler 
distributes the maximum power set in the 
previous parameter. The boiler performs an 
ignition ramp of about 650 seconds to arrive 
from minimum power to nominal heating power.

Central heating ramp timer 
(continuous variation)

Flashing 
LED 

(slow)

65 seconds LED 1

130 seconds LED 2

195 seconds LED 3

390 seconds LED 4

455 seconds LED 5

520 seconds LED 6

585 seconds LED 7

650 seconds (standard setting) LED 8

Heating switch-on delay request from Room 
thermostat and Comando Amico Remoto V2 . 
The boiler is set to switch-on immediately after a 
request. In the case of particular systems (e.g. area 
systems with motorised thermostatic valves etc.) 
it may be necessary to delay ignition.

Heating switch-on delay request 
from Room thermostat and 
Comando Amico Remoto 
remote control V2 (continuous 
variation)

Flashing 
LED 

(slow)

0 seconds (Standard setting) LED 1

54 seconds LED 2

131 seconds LED 3

180 seconds LED 4

206 seconds LED 5

355 seconds LED 6

400 seconds LED 7

510 seconds LED 8

DHW thermostat. With the “correlated” 
thermostat setting the switch-off of the boiler 
takes place on the basis of the temperature set 
using the domestic hot water adjustment selector 
switch (10). While with the setting of the "fixed" 
DHW thermostat the switch-off temperature is 
fixed at the maximum value independently from 
the position of the selector switch.

DHW thermostat
Flashing 

LED 
(slow)

Correlated LED 1

Fixed (Standard setting) LED 8

Circulating pump function. Two circulating 
pump operational modes can be selected in 
heating phase.
In “intermittent” mode it is activated from the 
room thermostat or from the remote control, in 
“continuous” mode the pump always runs when 
the main switch (9) is on CH.

Pump function
Flashing 

LED 
(slow)

Intermittent (Standard setting) LED 1

Continuous LED 8

Town Gas G110 – Industrial gas. The setting 
of this function is used to adjust the boiler in 
order to function with gases from the first family.

Gas G110 - Industrial gas (first 
family gas)

Flashing 
LED 

(slow)

Off (Standard setting) LED 1

On LED 8
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3.8 ФУНКЦІЯ ПОВІЛЬНОГО 
АВТОМАТИЧНОГО 
ВМИКАННЯ З ПОДАЧЕЮ ЧЕРЕЗ 
ЗАПРОГРАМОВАНУ РАМПУ/
КРИВУ.

Елект р онна плат а  у  фа зі  вмикання 
використовує наростаючу рампу/криву 
подачі газу (значення тиску залежать від типу 
вибраного газу) на протязі встановленого 
проміжку часу. Це дає змогу уникнути будь-
якої операції з тарування або наладки на 
фазі вмикання котла при будь-яких умовах 
використання.

3.9 ФУНКЦІЯ “SPAZZA CAMINO/
ЧИСТКА КАМІНУ”.

При активації цієї функції котел примусово 
приводиться до максимальної потужності 
опалювання вже через 15 хвилин.
В цьому стані виключені всі установки та 
регулювання, активними залишаються 
тільки запобіжний термостат температури 
та обмежувальний термостат. Для того, щоб 
привести в дію пристрій для очищення труб, 
необхідно встановити головний перемикач у 
положення Перезапуск/Reset приблизно на 
8-15 секунд у відсутності запитів на гарячу 
воду та на опалення; на активацію пристрою 
для очищення труб вкаже одночасне 
блимання світлодіодів (2) та (3). Ця функція 
дає змогу технікові перевірити параметри 
горіння. Після завершення перевірки 
дезактивувати цю функцію, вимкнувши та 
знову ввімкнувши котельний агрегат.

3.10 ФУНКЦІЯ АНТИБЛОКУВАННЯ 
НАСОСУ.

Котел має функцію, що змушує насос 
вмикатися хоча б 1 раз на добу приблизно 
на 30 секунд для того, щоб знизити ризик 
блокування насоса з причин довготривалого 
невикористання.

3.11 ФУНКЦІЯ АНТИБЛОКУВАННЯ 
ТРЬОХХОДОВА.

Як у фазі "подача гарячої води для домашніх 
потреб", так і у фазі "подача гарячої води 
для домашніх потреб - опалення" котел має 
функцію, за якою після 24 годин з моменту 
останньої дії моторизованого трьохходового 
вузла він вмикається для виконання повного 
циклу з метою скорочення ризику блокування 
з причини довготривалого простою.

3.12 ФУНКЦІЯ ПРОТИ ЗАМЕРЗАННЯ 
ТЕРМОСИФОНІВ/РАДІАТОРІВ 
ОПАЛЕННЯ.

Якщо вода повернення системи знижується 
до менш, ніж 4 °C, котел вмикається і 
підвищує температуру до 42 °C.

3.13 ПЕРІОДИЧНА САМОПЕРЕВІРКА 
ЕЛЕКТРОННОЇ ПЛАТИ.

Під час роботи в режимі опалення або 
при котлі в положенні stand-by ця функція 
активується кожні 18 годин після останньої 
перевірки / живлення котла. В разі роботи 
в режимі виробництва гарячої води 
самоперевірка вмикається на протязі 10 
хвилин після завершення відбору приблизно 
на 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.

3.14 ЩОРІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТА 
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ПРИСТРОЮ.

Щонайменше один раз на рік необхідно 
виконувати наступні операції контролю та 
технічного обслуговування.
- Проводити чистку обмінника з боку 

димових газів.
- Проводити чистку основного запальника.
- Візуа льно перевірити прис т рій на 

відсу тність пошкоджень, поривів та 
поржавілості.

- Перевірити правильність вмикання та 
роботи.

- Перевірити правильність тарування 
запальника в фазі виробництва гарячої 
води та в фазі опалення.

- Перевірити правильність роботи пристроїв 
управління та регулювання, зокрема: 

 - спрацювання загального вимикача, 
встановленого в котлі;

 - спрацювання термостату регулювання 
системи опалення;

 - спрацювання термостату регулювання 
системи гарячої води;

- Перевірити герметичність системи згідно 
вказівок, що приведені у нормативі.

- Перевірити спрацювання контролю 
пристрою в разі відсутності газу; термін 
спрацювання повинен бути менше 10 
секунд.

- Візуально перевірити на відсутність витоку 
води, окислювання сполучень та з'єднань.

- Візуально перевірити, щоб злив запобіжних 
клапанів не був забитий.

- Перевірити, щоб подача в посудину 
заповнення системи опалення, після 
зниження тиску на системі до нуля 
(читається з манометру котла), дорівнювала 
1,0 бар.

- Перевірити, щоб статичний тиск системи 
(при холодній системі та після заповнення 
системи через кран наповнювання) був у 
рамках від 1 до 1,2 бар. 

- Візуально перевірити, щоб захисні та 
контрольні прилади не були пошкоджені, 
вимкнені та/або блоковані, зокрема:

 - запобіжний термостат перевищення 
температури; 

 - реле тиску системи;
 - термостат димових газів.
- Перевірити цілісність та надійність 

електричної системи, зокрема:
 - проводи електричного живлення повинні 

бути вкладені в ущільнювачі проводів;
 - не повинно бути слідів почорніння, 

закопчування та горіння.
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3.8 ФУНКЦІЯ ПОВІЛЬНОГО 
АВТОМАТИЧНОГО 
ВМИКАННЯ З ПОДАЧЕЮ ЧЕРЕЗ 
ЗАПРОГРАМОВАНУ РАМПУ/
КРИВУ.

Елект р онна плат а  у  фа зі  вмикання 
використовує наростаючу рампу/криву 
подачі газу (значення тиску залежать від типу 
вибраного газу) на протязі встановленого 
проміжку часу. Це дає змогу уникнути будь-
якої операції з тарування або наладки на 
фазі вмикання котла при будь-яких умовах 
використання.

3.9 ФУНКЦІЯ “SPAZZA CAMINO/
ЧИСТКА КАМІНУ”.

При активації цієї функції котел примусово 
приводиться до максимальної потужності 
опалювання вже через 15 хвилин.
В цьому стані виключені всі установки та 
регулювання, активними залишаються 
тільки запобіжний термостат температури 
та обмежувальний термостат. Для того, щоб 
привести в дію пристрій для очищення труб, 
необхідно встановити головний перемикач у 
положення Перезапуск/Reset приблизно на 
8-15 секунд у відсутності запитів на гарячу 
воду та на опалення; на активацію пристрою 
для очищення труб вкаже одночасне 
блимання світлодіодів (2) та (3). Ця функція 
дає змогу технікові перевірити параметри 
горіння. Після завершення перевірки 
дезактивувати цю функцію, вимкнувши та 
знову ввімкнувши котельний агрегат.

3.10 ФУНКЦІЯ АНТИБЛОКУВАННЯ 
НАСОСУ.

Котел має функцію, що змушує насос 
вмикатися хоча б 1 раз на добу приблизно 
на 30 секунд для того, щоб знизити ризик 
блокування насоса з причин довготривалого 
невикористання.

3.11 ФУНКЦІЯ АНТИБЛОКУВАННЯ 
ТРЬОХХОДОВА.

Як у фазі "подача гарячої води для домашніх 
потреб", так і у фазі "подача гарячої води 
для домашніх потреб - опалення" котел має 
функцію, за якою після 24 годин з моменту 
останньої дії моторизованого трьохходового 
вузла він вмикається для виконання повного 
циклу з метою скорочення ризику блокування 
з причини довготривалого простою.

3.12 ФУНКЦІЯ ПРОТИ ЗАМЕРЗАННЯ 
ТЕРМОСИФОНІВ/РАДІАТОРІВ 
ОПАЛЕННЯ.

Якщо вода повернення системи знижується 
до менш, ніж 4 °C, котел вмикається і 
підвищує температуру до 42 °C.

3.13 ПЕРІОДИЧНА САМОПЕРЕВІРКА 
ЕЛЕКТРОННОЇ ПЛАТИ.

Під час роботи в режимі опалення або 
при котлі в положенні stand-by ця функція 
активується кожні 18 годин після останньої 
перевірки / живлення котла. В разі роботи 
в режимі виробництва гарячої води 
самоперевірка вмикається на протязі 10 
хвилин після завершення відбору приблизно 
на 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.

3.14 ЩОРІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТА 
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ПРИСТРОЮ.

Щонайменше один раз на рік необхідно 
виконувати наступні операції контролю та 
технічного обслуговування.
- Проводити чистку обмінника з боку 

димових газів.
- Проводити чистку основного запальника.
- Візуа льно перевірити прис т рій на 

відсу тність пошкоджень, поривів та 
поржавілості.

- Перевірити правильність вмикання та 
роботи.

- Перевірити правильність тарування 
запальника в фазі виробництва гарячої 
води та в фазі опалення.

- Перевірити правильність роботи пристроїв 
управління та регулювання, зокрема: 

 - спрацювання загального вимикача, 
встановленого в котлі;

 - спрацювання термостату регулювання 
системи опалення;

 - спрацювання термостату регулювання 
системи гарячої води;

- Перевірити герметичність системи згідно 
вказівок, що приведені у нормативі.

- Перевірити спрацювання контролю 
пристрою в разі відсутності газу; термін 
спрацювання повинен бути менше 10 
секунд.

- Візуально перевірити на відсутність витоку 
води, окислювання сполучень та з'єднань.

- Візуально перевірити, щоб злив запобіжних 
клапанів не був забитий.

- Перевірити, щоб подача в посудину 
заповнення системи опалення, після 
зниження тиску на системі до нуля 
(читається з манометру котла), дорівнювала 
1,0 бар.

- Перевірити, щоб статичний тиск системи 
(при холодній системі та після заповнення 
системи через кран наповнювання) був у 
рамках від 1 до 1,2 бар. 

- Візуально перевірити, щоб захисні та 
контрольні прилади не були пошкоджені, 
вимкнені та/або блоковані, зокрема:

 - запобіжний термостат перевищення 
температури; 

 - реле тиску системи;
 - термостат димових газів.
- Перевірити цілісність та надійність 

електричної системи, зокрема:
 - проводи електричного живлення повинні 

бути вкладені в ущільнювачі проводів;
 - не повинно бути слідів почорніння, 

закопчування та горіння.
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3.8 ФУНКЦИЯ МЕДЛЕННОГО 
АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ВКЛЮЧЕНИЯ С ВЫВОДОМ 
ЗАДАННОЙ ПО ВРЕМЕНИ 
КРИВОЙ ЗАЖИГАНИЯ.

Электронныйблок на этапе включения про-
изводит наростающую кривую вывода газа 
(со значениями давления, которые завися от 
вида выбранного газа) на определённый пе-
риод времени. Это предотвращает операции 
тарирования или настройке этапа включени 
бойлера в любых условиях использования.

3.9 ФУНКЦИЯ “ТРУБОЧИСТА”.
При включении данной функции, бойлер 
включается на максимальную мощность 
отопления на 15 минут.
При данном режиме работы невозможно 
осуществить никакие настройки и остаётся 
включенным только предохранительный 
термостат и ограничивающий термостат. 
Для установки функции “трубочиста” не-
обходимо установить главный регулятор 
в положение Reset не время, в диапазоне 
от 8 до 15 секунд при отсутствии запросов 
производства горячей воды или отопления, 
включение данной функции отображается 
миганием светодиодов (2) и (3). Эта функция 
позволяет технику проверить параметры 
горения. По окончании проверки, отключить 
данную функцию, выключая и повторно 
включая бойлер.

3.10 ФУНКЦИЯ 
АНТИБЛОКИРОВАНИЯ НАСОСА.

Бойлер оснащён функцией, который запуска-
ет насос не менее 1 раза каждые 24 часа на пе-
риод, равный 30 секунд с целью уменьшения 
риска блокирования, из-за большого простоя.

3.11 ФУНКЦИЯ 
АНТИБЛОКИРОВАНИЯ 
ТРЁХХОДОВОЙ ГРУППЫ.

Как в режиме "производство горячей воды" 
так и в режиме "производство горячей во-
ды-отопление" бойлер оснащён функцией, 
которая запускает трёхходовую группу на 
полный рабочий цикл, через каждые 24 часа 
после последнего произведённого цикла. 
Данная функция служит для уменьшения 
риска блокирования трёхходовой группы, 
из-за большого простоя.

3.12 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ 
ТЕРМОСИФОНОВ.

Если температура возврата воды из отопи-
тельной системы ниже 4°C, бойлер запачка-
ется до достижения 42°C.

3.13 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ 
САМОПРОВЕРКА 
ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА.

Во время работы в режиме отопления или 
в режиме ожидания бойлера, каждые 18 
часов после последней проверки/питания 
запускается настоящая функция. Если бойлер 
работает в режиме производства горячей 
воды, то самопроверка запускается через 10 
минут через произведённого забора воды 
на 10 секунд.

Примечание: во время самопроверки бойлер 
находится в пассивном состоянии, включая 
сигнализации.

3.14 ЕЖЕГОДНЫЙ КОНТРОЛЬ И 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ АГРЕГАТА.

Не реже одного раза в год следует выполнять 
следующие операции по техобслуживанию.
- Производить чистку теплообменника со 

стороны дымовых газов.
- Производить чистку главной горелки.
- Визуально проверить отсутствие повреж-

дений или коррозии на противоветренном 
устройстве регулирования вытяжки.

- Проверять правильность включения и 
функционирования агрегата.

- Проверять правильность тарирования го-
релки в режимах подогрева сантехнической 
воды и воды в отопительной системе.

- Проверять правильность функциони-
рования управляющих и регулирующих 
устройств агрегата, в частности: 

 - рабатывание рубильника - переключате-
ля, установленного на бойлере;

 - срабатывание термостата регулировки 
температуры воды в отопительной систе-
ме;

 - срабатывание термостата регулировки 
температуры ГВС.

- Проверить непроницаемость внутренней 
установки, согласно указанием норматив-
ных требований.

- Проверить включение защитного устрой-
ства, против отсутствия газа проверки 
ионизированного пламени, затраченное на 
это время должно быть ниже 10 секунд.

- Визуально провери отсутсвие утечек води 
и окисления на переходниках.

- Визуально проверять, не засорились ли 
сливные отверстия предохранительных 
клапанов.

- Проверить, что нагрузка расширительного 
бака, после разгрузки давления установки 
до нуля (значение считывается с манометра 
бойлера), равно 1,0 бар.

- Проверять, чтобы статическое давление 
системы (при системе в холодном состоя-
нии и после доливки воды в нее через кран 
заполнения) составляло от 1 до 1,2 бар. 

- Визуально проверять, чтобы предохра-
нительные и управляющие устройства не 
были короткозамкнуты и/или подвергну 
ты несанкционированным изменениям, в 
частности проверять

 - блокировка предохранительного термо-
стата перегрев; 

 - реле давления установки;
 - реле давления дыма.
- Проверять сохранность и целостность 

электрооборудования, в частности, следу-
ющее:

 - электрические провода должны прохо-
дить через специально предназначенные 
для этого кабельные каналы;

 - они не должны быть почерневшими или 
подгоревшими.

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.
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3.8 FONCTION ALLUMAGE 
LENT AUTOMATIQUE AVEC 
DISTRIBUTION À RAMPE 
MINUTÉE.

La carte électronique, en phase d'allumage, 
effectue une rampe croissante de distribution du 
gaz (avec des valeurs de pression qui dépendent 
du type de gaz sélectionné) de durée prédéfinie. 
Cela évite toute opération de calibrage ou mise à 
point de la phase d'allumage de la chaudière dans 
n'importe quelle condition d'utilisation.

3.9 FONCTION « RAMAGE ».
Si cette fonction est active, elle force la chaudière 
à la puissance maximale de chauffage pendant 
15 minutes.
Dans une telle situation, tous les réglages sont 
exclus et uniquement le thermostat de sécurité et 
le thermostat limite restent activés. Pour action-
ner la fonction ramonage, il faut positionner le 
sélecteur général sur Réinitialisation pendant 
un temps compris entre 8 et 15 secondes, sans 
demandes sanitaires et de chauffage, son activa-
tion est signalée par le clignotement simultanée 
des LED (2) et (3). Cette fonction permet au 
technicien de vérifier les paramètres de com-
bustion. Lorsque les vérifications sont terminées, 
désactiver la fonction en éteignant et en allumant 
de nouveau la chaudière.

3.10 FONCTION ANTI-BLOCAGE DE LA 
POMPE.

La chaudière est équipée d'une fonction qui fait 
partir 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.

3.11 FONCTION ANTI-BLOCAGE TROIS 
VOIES.

Tant en phase « sanitaire » que « sanitaire-chauf-
fage », la chaudière est équipée d'une fonction qui 
après 24 heures du dernier fonctionnement du 
groupe à trois voies motorisé l'active en faisant un 
cycle complet afin de réduire le risque de blocage 
à trois voies pour une inactivité prolongée.

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 les 42°C.

3.13 AUTOVÉRIFICATION PÉRIODIQUE 
CARTE ÉLECTRONIQUE.

Durant le fonctionnement en mode de 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, l'autovérification démarre dans les 10 
minutes après la fin du prélèvement en cours 
pour une durée d'environ 10 secondes.

N.B.  : pendant la vérification automatique, la 
chaudière reste inactive, signalisations comprises.

3.14 CONTRÔLE ET ENTRETIEN 
ANNUEL DE L'APPAREIL.

Au moins une fois par an, les opérations de 
contrôle et d'entretien doivent être effectuées.
- Nettoyer l'échangeur côté fumées.
- Nettoyer le brûleur principal.
- Vérifier visuellement l'absence dans le dispositif 

coupe tirage anti-refouleur de détérioration ou 
corrosion.

- 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 sur la chaudière ;

 - l'intervention du thermostat de réglage de 
l'installation;

 - l'intervention du thermostat de réglage sani-
taire.

- Vérifier l'étanchéité de l'installation interne 
selon les indications fournies par la norme.

- Vérifier l'intervention du dispositif contre le 
manque de gaz et 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 du 
clapet de sûreté de l'eau ne soit pas bouché.

- Vérifier que la charge du vase d'expansion, 
après avoir évacué la pression de l'installation 
en le 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 (surchauffe); 
 - pressostat de l'installation;
 - thermostat des fumées.
- 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.
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ترموستات حد در حالت فعال باقی می مانند. برای فعال کردن پاک کردن 

دودکش، رضوری است که سوئیچ اصلی را برای مدت 8 تا 15 ثانیه در 

وضعیت بازنشانی قرار دهید و از درخواست DHW یا CH بپرهیزید. 

فعالیت این عملکرد با چشمک زدن همزمان چراغ های )2( و )3( نشان 

داده می شود. این عملکرد به کارشناس فنی اجازه می دهد پارامرتهای 

احرتاق را بررسی مناید. پس از بررسی، عملکرد را با خاموش و روشن کردن 

بویلر غیرفعال کنید.

عملکرد ضد انسداد پمپ.  10.3
بویلر دارای عملکردی است که پمپ را حداقل هر 24 ساعت یک بار به 

مدت 30 ثانیه روشن می کند تا خطر انسداد پمپ به دلیل عدم فعالیت 

طوالنی مدت کاهش یابد.

عملکرد ضد انسداد سه راهی.  3.11
در هر دو فاز "آب گرم خانگی" و "آب گرم خانگی-گرمایش مرکزی"، بویلر 

به عملکردی مجهز است که 24 ساعت پس از آخرین فعالیت، گروه موتوری 

سه راهی را روشن می کند و با انجام چرخه کامل در بویلر، خطر انسداد 

سه راهی به دلیل عدم فعالیت طوالنی را کاهش می دهد.

عملکرد ضد یخ رادیاتورها.  12.3
اگر دمای آب برگشتی پایین تر از 4 درجه سانتی گراد باشد، بویلر به کار 

می افتد تا دما به 42 درجه سانتی گراد برسد.

بررسی خودکار دوره ای تخته مدار چاپی.  13.3
عملکرد  این  بویلر،  بای  استند  حالت  یا  گرمایش  حالت  در  کار  طول  در 

هر 18 ساعت یک بار پس از آخرین بررسی بویلر/تأمین برق فعال می 

شود. در صورت کار در حالت آب گرم خانگی، بررسی خودکار حدود 10 

دقیقه پس از پایان بازگشت در حال انجام، آغاز شده، به مدت حدوداً 10 

ثانیه انجام می گیرد.

توجه: در طول بررسی خودکار، بویلر و عالمت دهی خاموش هستند.
نگهداری و بررسی ساالنه دستگاه.  14.3

بررسی و نگهداری را به صورت زیر باید حداقل یک بار در سال انجام دهید.

سمت دودکش تبادلگر گرمایی را متیز کنید.  -
مشعل اصلی را متیز کنید.  -

-  ابزار مکش-شکن/ضد باد را برای اطمینان از اینکه دچار خرابی یا 
خوردگی نشده باشد بازبینی کنید.

اشتعال و عملکرد صحیح دستگاه را بررسی کنید.  -
-  کالیرباسیون صحیح مشعل روی آب گرم خانگی و مراحل گرمایش 

مرکزی را بررسی کنید.

-  عملکرد صحیح دستگاه های کنرتل و تنظیم و به خصوص موارد زیر 
را بررسی کنید: 

تداخل سوئیچ الکرتیکی اصلی بویلر؛  -  
تداخل ترموستات کنرتل سیستم؛  -  

تداخل ترموستات کنرتل آب گرم خانگی.  -  
-  بررسی کنید که سیستم داخلی به درستی و مطابق با مشخصات فنی 

بسته شده باشد؛

-  مطمنئ شوید که ابزار ایمنی خرابی تامین گاز کنرتل شعله یونیزاسیون 
کار می کند. باید در کمرت از 10 ثانیه راه اندازی شود.

-  دستگاه را برای نشت آب یا اکسایش از/به اتصاالت بازبینی کنید.
-  بررسی کنید که شیر تخلیه ایمنی آب مسدود نشده باشد.

-  بررسی کنید که پس از تخلیه فشار سیستم و رساندن آن به صفر 
)درجه را از روی فشارسنج بخوانید(، فشار تنظیمی کارخانه برای 

مخزن انبساط 1.0 بار باشد.

-  بررسی کنید که فشار استاتیک سیستم )با وجود خنک کننده سیستم 
و پس از پر کردن مجدد سیستم از طریق شیر ورودی( بین 1 و 

1.2 بار است. 
-  بررسی کنید که دستگاه های ایمنی و کنرتل به خصوص موارد زیر 

دستکاری و/یا اتصال کوتاه نشده باشند:

ترموستات ایمنی دمای باال؛   -  
سوئیچ فشار سیستم،  -  
ترموستات دودکش.  -  

-  وضعیت و سالمت سیستم الکرتیکی به خصوص موارد زیر را بررسی 
کنید:

کابل های برق باید پوشش داشته باشند؛  -  
-  نباید اثری از سیاهی یا سوختگی وجود داشته باشد.  
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3.8 AUTOMATIC SLOW IGNITION 
FUNCTION WITH TIMED RAMP 
DELIVERY.

In the ignition phase the P.C.B. carries out an 
increasing gas delivery ramp (with pressure 
values that depend on the type of gas selected) 
with preset duration. This prevents every 
calibration or precision adjustment of the boiler 
ignition phase in any conditions of use.

3.9 "CHIMNEY SWEEP FUNCTION"
When activated, this function forces the boiler 
at max. output for 15 minutes.
In this state all adjustments are excluded and only 
the safety thermostat and the limit thermostat 
remain active. To activate the chimney sweep 
function it is necessary to position the main 
switch on Reset for a time between 8 and 15 
seconds without DHW or CH requests. Its 
activation is signalled by the simultaneous 
flashing of the LEDs (2) and (3). This function 
allows the technician to check the combustion 
parameters. After the checks, deactivate the 
function switching the boiler off and then on 
again.

3.10 PUMP ANTI-BLOCK FUNCTION.
The boiler has a function that starts the pump at 
least once every 24 hours for the duration of 30 
seconds in order to reduce the risk of the pump 
becoming blocked due to prolonged inactivity.

3.11 THREE-WAY ANTI-BLOCK 
FUNCTION.

Both in “domestic hot water” and in “domestic 
hot water-central heating” phase the boiler is 
equipped with a function that starts the three-
way motorised group 24 hours after it was last 
in operation, running it for a full cycle so as to 
reduce the risk of the three-way group becoming 
blocked due to prolonged inactivity.

3.12 RADIATORS ANTI-FREEZE 
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 heating mode or with 
boiler in standby, the function activates every 18 
hours after the last boiler check/power supply. In 
case of functioning in domestic hot water mode 
the self-check starts within 10 minutes after the 
end of the withdrawing in progress, for duration 
of approx. 10 seconds.

N.B.: during self-check, the boiler remains off, 
including signalling.

3.14 YEARLY APPLIANCE CHECK AND 
MAINTENANCE.

The following checks and maintenance should 
be performed at least once a year.
- Clean the flue side of the heat exchanger.
- Clean the main burner.
- Visually check the draught-breaker/anti-wind 

device for deterioration or corrosion.
- Check ignition and operation.
- Check correct calibration of the burner in 

domestic hot water and central heating phases.
- Check the operation of the appliance control 

and adjustment devices and in particular: 
 - intervention of the main electrical switch on 

the boiler;
 - system control thermostat intervention;
 - domestic hot water control thermostat 

intervention.
- Check that the internal system is properly 

sealed according to specifications.
- Make sure the ionisation flame control gas 

supply failure safety device is working. It must 
start-up in less than 10 seconds.

- Visually check for water leaks or oxidation 
from/on connections.

- Visually check that the water safety drain valves 
is not blocked.

- Check, after discharging the system pressure 
and bringing it to zero (read on boiler pressure 
gauge), that the expansion vessel charge is at 1.0 
bar.

- Check that the system static pressure (with 
system cold and after refilling the system by 
means of the filling valve) is between 1 and 1.2 
bar. 

- Visually check that the safety and control 
devices have not been tampered with and/or 
shorted, in particular:

 - over-temperature safety thermostat; 
 - system pressure switch;
 - flue thermostat.
- Check the condition and integrity of the 

electrical system and in particular:
 - electrical power cables must be inside the 

fairleads;
 - there must be no traces of blackening or 

burning.
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Мал. 3-4

3.15 ДЕМОНТАЖ ОБШИВКИ.
Для спрощення технічного обслуговування 
котла можна зняти обшивку, дотримуючись 
наступних простих інструкцій (Мал. 3-4):
- Зняти нижні грати (2), для цього відкрутити 

4 нижніх болти (1).

- зняти передню кришку (3) котла, для цього, 
підштовхуючи її злегка догори, потягнути 
на себе, щоб зняти її з верхніх гачків;

- відкрутити 2 верхніх болти кріплення 
(5), після цього перекинути на себе пульт 
управління (4).

3.16 ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ.

N.B.: значення подачі газу відносяться 
до теплової потужності при температурі 
в 15°C і нижче та при тиску в 1013 мбар. 

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕПЛОВА

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕПЛОВА

ПОДАЧА ГАЗУ 
ЗАПАЛЬНИК

ТИСК ФОРСУНКИ 
ЗАПАЛЬНИК

ПОДАЧА ГАЗУ 
ЗАПАЛЬНИК

ТИСК ФОРСУНКИ 
ЗАПАЛЬНИК

ПОДАЧА ГАЗУ 
ЗАПАЛЬНИК

ТИСК ФОРСУНКИ 
ЗАПАЛЬНИК

(кВт) (ккал/год.) (м3/год.) (мбар) (мм H2O) (кг/год.) (мбар) (мм H2O) (кг/год.) (мбар) (мм H2O)

ПОТ.
НОМ. 27,9 23994 3,27 12,00 122,4 2,44 27,70 282,5 2,40 35,90 366,1
ПОТ.

МІНІМ. 10,5 9030 1,27 2,00 20,4 0,95 4,10 41,8 0,94 5,60 57,1

Значення тиску на запальнику відносяться 
до використання газу при температурі в 15°C.
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Мал. 3-4

3.15 ДЕМОНТАЖ ОБШИВКИ.
Для спрощення технічного обслуговування 
котла можна зняти обшивку, дотримуючись 
наступних простих інструкцій (Мал. 3-4):
- Зняти нижні грати (2), для цього відкрутити 

4 нижніх болти (1).

- зняти передню кришку (3) котла, для цього, 
підштовхуючи її злегка догори, потягнути 
на себе, щоб зняти її з верхніх гачків;

- відкрутити 2 верхніх болти кріплення 
(5), після цього перекинути на себе пульт 
управління (4).

3.16 ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ.

N.B.: значення подачі газу відносяться 
до теплової потужності при температурі 
в 15°C і нижче та при тиску в 1013 мбар. 

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕПЛОВА

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕПЛОВА

ПОДАЧА ГАЗУ 
ЗАПАЛЬНИК

ТИСК ФОРСУНКИ 
ЗАПАЛЬНИК

ПОДАЧА ГАЗУ 
ЗАПАЛЬНИК

ТИСК ФОРСУНКИ 
ЗАПАЛЬНИК

ПОДАЧА ГАЗУ 
ЗАПАЛЬНИК

ТИСК ФОРСУНКИ 
ЗАПАЛЬНИК

(кВт) (ккал/год.) (м3/год.) (мбар) (мм H2O) (кг/год.) (мбар) (мм H2O) (кг/год.) (мбар) (мм H2O)

ПОТ.
НОМ. 27,9 23994 3,27 12,00 122,4 2,44 27,70 282,5 2,40 35,90 366,1
ПОТ.

МІНІМ. 10,5 9030 1,27 2,00 20,4 0,95 4,10 41,8 0,94 5,60 57,1

Значення тиску на запальнику відносяться 
до використання газу при температурі в 15°C.
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Илл. 3-4

3.15 ДЕМОНТАЖ КОРПУСА.
Для упрощения технического обслуживания 
котла, возможно, полностью демонтировать 
корпус, следя эти простым указаниям (Рис. 3-4):
- Демонтировать нижнюю пластмассовую за-

щитную решётку (2), для этого отвинтить 4 

нижних болта (1).
- демонтировать переднюю панель (3) бойлера, 

надавив на нее вверх и одновременно потянув 
к себе, чтобы снять с верхних креплений;

- наклонить панель управления (4) к себе, уда-
лив 2 крепежных винта (5).

3.16 ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ.

Примечание: Величины расхода газа приве-
дены для минимальной тепловой мощности 
при температуре 15°C и давлении 1013 мБар. 

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ТЕРМИЧЕ-
СКАЯ  

МОЩНОСТЬ

ТЕРМИЧЕ-
СКАЯ  

МОЩНОСТЬ

РАСХОД ГАЗА 
НА 

ГОРЕЛКЕ

ДАВЛ. СОПЛА 
ГОРЕЛКИ

РАСХОД ГАЗА 
НА 

ГОРЕЛКЕ

ДАВЛ. СОПЛА 
ГОРЕЛКИ

РАСХОД ГАЗА 
НА 

ГОРЕЛКЕ

ДАВЛ. СОПЛА 
ГОРЕЛКИ

(кВт) (ккал/ч) (м3/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O)

МОЩ.
НОМ. 27,9 23994 3,27 12,00 122,4 2,44 27,70 282,5 2,40 35,90 366,1
МОЩ.
МИН. 10,5 9030 1,27 2,00 20,4 0,95 4,10 41,8 0,94 5,60 57,1

Величины давлений на горелке приведены 
для использования газа при температуре 
15°C.
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Fig. 3-4

3.15 DÉMONTAGE DE L'ENVELOPPE.
Pour un entretien facile de la chaudière, il est 
possible de démonter complètement l'enveloppe 
en suivant ces instructions (Fig. 3-4):
- Démonter la grille inférieure (2) en dévissant 

les 4 vis inférieures (1).

- démonter la façade (3) de la chaudière en la 
poussant vers le haut et en même temps tirer vers 
soi pour la décrocher des crochets supérieurs;

- faire basculer le tableau de commandes (4) vers 
soi en ayant soin de démonter les 2 vis (5) de 
fixation.

3.16 PUISSANCE THERMIQUE.

N.B.: les débits 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 

METHANE (G20) BUTANE (G30) PROPANE (G31)

PUISSANCE 
THERMIQUE

PUISSANCE 
THERMIQUE

DÉBIT GAZ 
BRÛLEUR

PRESS. GICLEURS 
BRÛLEUR

DÉBIT GAZ 
BRÛLEUR

PRESS. GICLEURS 
BRÛLEUR

DÉBIT GAZ 
BRÛLEUR

PRESS. GICLEURS 
BRÛLEUR

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

PUIS.
NOM. 27,9 23994 3,27 12,00 122,4 2,44 27,70 282,5 2,40 35,90 366,1
PUIS.
MIN. 10,5 9030 1,27 2,00 20,4 0,95 4,10 41,8 0,94 5,60 57,1

réfèrent à l'utilisation du gaz à la température 
de 15°C.
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برداشنت روکش.  15.3
به منظور سهولت در تعمیر بویلر می توان روکش را مطابق دستورالعمل 

ساده زیر کامالً برداشت )شکل 3 ـ 4(:

-  گرید پایینی )2( را با خارج کردن 4 پیچ پایینی )1( در آورید؛
خود  سمت  به  سپس  و  کشیده  باال  را  بویلر  جلویی )3(  -  قسمت 

بکشید تا آن را در بیاورید و در عین حال آن را از قالب های باالیی 

آزاد کنید؛

-  پانل کنرتل )4( را به سمت خود کج کنید و با احتیاط دو پیچ تثبیت 
)5( را باز کنید.

خروجی گرما.  16.3

توجه: مقادیر جریان گاز به قدرت گرمایش زیر دمای 15 درجه سانتی گراد 
و فشار 1013 میلی بار مربوط می شود. مقدار فشار مشعل به مرصف 

گاز در 15 درجه سانتی گراد مربوط می شود.

)G20( متان)G30( بوتان)G31( پروپان

 توان

حرارتی

 توان

حرارتی

 نرخ جریان

گاز مشعل

 فشار نازل

مشعل

 نرخ جریان

گاز مشعل

 فشار نازل

مشعل

 نرخ جریان

گاز مشعل

 فشار نازل

مشعل

)kW()kcal/h()m3/h()mbar()mm H2O()kg/h()mbar()mm H2O()kg/h()mbar()mm H2O(

اسمی

خروجی
27,9239943,2712,00122,42,4427,70282,52,4035,90366,1

حداقل

خروجی
10,590301,272,0020,40,954,1041,80,945,6057,1
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Fig. 3-4

3.15 CASING REMOVAL.
To facilitate boiler maintenance the casing can 
be completely removed by following these simple 
instructions (Fig. 3-4):
- Remove the lower grid (2) by taking out the 4 

lower screws (1);

- remove the front (3) of the boiler by pushing it 
upwards and pulling it towards yourself at the 
same time to release it from the top hooks;

- tilt the control panel (4) towards you, taking 
care to remove the 2 fixing screws (5).

3.16 HEAT OUTPUT.

N.B.: gas flow rates refer to heating power below a 
temperature of 15°C and a pressure of 1013 mbar. 
Burner pressure values refer to use of gas at 15°C.

METHANE (G20) BUTANE (G30) PROPANE (G31)

THERMAL  
POWER

THERMAL  
POWER

BURNER GAS 
FLOW RATE

PRESS. BURNER 
NOZZLES

BURNER GAS 
FLOW RATE

PRESS. BURNER 
NOZZLES

BURNER GAS 
FLOW RATE

PRESS. BURNER 
NOZZLES

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

NOM.
OUTPUT 27,9 23994 3,27 12,00 122,4 2,44 27,70 282,5 2,40 35,90 366,1

MIN.
OUTPUT 10,5 9030 1,27 2,00 20,4 0,95 4,10 41,8 0,94 5,60 57,1
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- * Температура регулювання при подачі 
гарячої води для домашніх потреб в 9,3 л/
хв. при температурі на вході 15 °C.

- Значення з виробництва гарячої води 
відповідають динамічному тиску на вході 
в 2 бар та температурі на вході в 15 °C; 
значення зняті зразу ж на виході з котла, 
приймаючи до уваги, що для одержання цих 
даних необхідне змішування з холодною 
водою.

3.17 ПАРАМЕТРИ ГОРІННЯ.

3.18 ТЕХНІЧНІ ДАНІ.

Номінальна теплова потужність кВт (ккал/год.) 30,9 (26571)
Мінімальна теплова потужність подачі кВт (ккал/год.) 12 (10356)
Номінальна теплова потужність (корисна) кВт (ккал/год.) 27,9 (23994)
Мінімальна теплова потужність подачі (корисна) кВт (ккал/год.) 10,5 (9030)
Тепловіддача корисна при номінальній потужності % 90,3
Тепловіддача корисна при напрузі в 30% від номінальної потужності % 89,3
Втрати тепла на обшивці з запальником On/Off % 3,60 / 1,07
Втрати тепла на каміні з запальником On/Off % 6,10 / 0,24
Максим. тиск роботи системи опалення бар 3
Максим. температура роботи системи опалення °C 90
Регульована температура опалення °C 38 - 85
Загальний об'єм посудини наповнення системи l 4,5
Попереднє наповнення посудини наповнення системи бар 1
Вміст води в генераторі l 2,9
Можливий напір при подачі в 1000 л/год. кПа (м H2O) 28,9 (2,95)
Теплова потужність корисна при виробництві гарячої води кВт (ккал/год.) 27,9 (23994)
Регульована температура гарячої води для домашнього вжитку °C 38 - 77
Обмежувач потоку води для домашнього вжитку л/хв. 11
Мінім. тиск (динамічний) системи гарячої води бар 0,3
Максим. тиск роботи системи гарячої води бар 10
Мінім. забір гарячої води для домашнього вжитку л/хв. 1,5
Питома витрата (∆T 30°C) л/хв. 12,8
Потужність при постійному заборі (∆T 30°C) л/хв. 13,2
Вага повного котла кг 33,9
Вага порожнього котла кг 31,0
Підключення до електричного живлення В/Гц 220/50
Номінальне споживання A 0,5
Встановлена електрична потужність Вт 120
Потужність, що споживається циркулятором Вт 98
Пристрій захисту електричної схеми - IPX4D
Опір системи димових газів котла Па 1,3
Клас NOX - 3
NOX врівноважений мг/кВтгод. 140
CO врівноважений мг/кВтгод. 32
Тип пристрою B11BS
Категорія II2H3+

G20 G30 G31
Діаметр газової форсунки мм 1,30 0,78 0,78

Тиск подачі мбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)

Подачі маси димових газів при номінальній потужності кг/год. 73 69 72

Подачі маси димових газів при мінімальній потужності кг/год. 63 63 63

CO2 до Q. Ном./Мін. % 6,00 / 2,60 7,40 / 3,00 7,00 / 3,00

CO в 0% O2 до Q. Ном./Мін. ppm 70 / 32 133 / 53 77 / 41

NOX в 0% O2 до Q. Ном./Мін. мг/кВтгод. 231 / 134 356 / 139 420 / 150

Температура димових газів при номінальній потужності °C 100 107 103

Температура димових газів при мінімальній потужності °C 79 79 79

- Максима льна ш у мов а пот у жніс ть , 
д о з в о л е н а  п і д  ч а с  р о б о т и  к о т л а 
складає < 55dBA. Значення шумової 
потужності визначено під час перевірок у 
напівізольованій камері при роботі котла 
на максимальній тепловій потужності, 
з довжиною трубопроводу виведення 
димових газів згідно нормативів для 
виробу.
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- * Температура регулювання при подачі 
гарячої води для домашніх потреб в 9,3 л/
хв. при температурі на вході 15 °C.

- Значення з виробництва гарячої води 
відповідають динамічному тиску на вході 
в 2 бар та температурі на вході в 15 °C; 
значення зняті зразу ж на виході з котла, 
приймаючи до уваги, що для одержання цих 
даних необхідне змішування з холодною 
водою.

3.17 ПАРАМЕТРИ ГОРІННЯ.

3.18 ТЕХНІЧНІ ДАНІ.

Номінальна теплова потужність кВт (ккал/год.) 30,9 (26571)
Мінімальна теплова потужність подачі кВт (ккал/год.) 12 (10356)
Номінальна теплова потужність (корисна) кВт (ккал/год.) 27,9 (23994)
Мінімальна теплова потужність подачі (корисна) кВт (ккал/год.) 10,5 (9030)
Тепловіддача корисна при номінальній потужності % 90,3
Тепловіддача корисна при напрузі в 30% від номінальної потужності % 89,3
Втрати тепла на обшивці з запальником On/Off % 3,60 / 1,07
Втрати тепла на каміні з запальником On/Off % 6,10 / 0,24
Максим. тиск роботи системи опалення бар 3
Максим. температура роботи системи опалення °C 90
Регульована температура опалення °C 38 - 85
Загальний об'єм посудини наповнення системи l 4,5
Попереднє наповнення посудини наповнення системи бар 1
Вміст води в генераторі l 2,9
Можливий напір при подачі в 1000 л/год. кПа (м H2O) 28,9 (2,95)
Теплова потужність корисна при виробництві гарячої води кВт (ккал/год.) 27,9 (23994)
Регульована температура гарячої води для домашнього вжитку °C 38 - 77
Обмежувач потоку води для домашнього вжитку л/хв. 11
Мінім. тиск (динамічний) системи гарячої води бар 0,3
Максим. тиск роботи системи гарячої води бар 10
Мінім. забір гарячої води для домашнього вжитку л/хв. 1,5
Питома витрата (∆T 30°C) л/хв. 12,8
Потужність при постійному заборі (∆T 30°C) л/хв. 13,2
Вага повного котла кг 33,9
Вага порожнього котла кг 31,0
Підключення до електричного живлення В/Гц 220/50
Номінальне споживання A 0,5
Встановлена електрична потужність Вт 120
Потужність, що споживається циркулятором Вт 98
Пристрій захисту електричної схеми - IPX4D
Опір системи димових газів котла Па 1,3
Клас NOX - 3
NOX врівноважений мг/кВтгод. 140
CO врівноважений мг/кВтгод. 32
Тип пристрою B11BS
Категорія II2H3+

G20 G30 G31
Діаметр газової форсунки мм 1,30 0,78 0,78

Тиск подачі мбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)

Подачі маси димових газів при номінальній потужності кг/год. 73 69 72

Подачі маси димових газів при мінімальній потужності кг/год. 63 63 63

CO2 до Q. Ном./Мін. % 6,00 / 2,60 7,40 / 3,00 7,00 / 3,00

CO в 0% O2 до Q. Ном./Мін. ppm 70 / 32 133 / 53 77 / 41

NOX в 0% O2 до Q. Ном./Мін. мг/кВтгод. 231 / 134 356 / 139 420 / 150

Температура димових газів при номінальній потужності °C 100 107 103

Температура димових газів при мінімальній потужності °C 79 79 79

- Максима льна ш у мов а пот у жніс ть , 
д о з в о л е н а  п і д  ч а с  р о б о т и  к о т л а 
складає < 55dBA. Значення шумової 
потужності визначено під час перевірок у 
напівізольованій камері при роботі котла 
на максимальній тепловій потужності, 
з довжиною трубопроводу виведення 
димових газів згідно нормативів для 
виробу.
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- *Температура регулировки расхода сантехниче-
ской воды 9,3л/мин. с температурой на входе 15°C.

- Данные по подогретой сантехнической воде 
приведены для динамического давления 2 бар и 
температуры на входе 15°C; значения измерены 
непосредственно на выходе бойлера, при этом 
считается, что для получения заявленных харак-
теристик необходимо смешивание с холодной 
водой.

3.17 ПАРАМЕТРЫ ГОРЕНИЯ. 

3.18 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Номинальная тепловая мощность кВт (ккал/ч) 30,9 (26571)
Минимальная тепловая мощность кВт (ккал/ч) 12 (10356)
Номинальная тепловая мощность (полезная) кВт (ккал/ч) 27,9 (23994)
Минимальная тепловая мощность (полезная) кВт (ккал/ч) 10,5 (9030)
Полезное тепловое КПД при номинальной мощности % 90,3
Полезное тепловое КПД при 30% от номинальной мощности % 89,3
Потери тепла на корпусе при вкл/выкл. горелке % 3,60 / 1,07
Потери тепла на камине при вкл/выкл. горелке % 6,10 / 0,24
Макс. рабочее давление в отопительной системе бар 3
Макс. рабочая температура в отопительной системе °C 90
Регулируемая температура отопления °C 38 - 85
Полный объем расширительного бака установки л 4,5
Предв. объём расширительного бака бар 1
Содержание воды генератора л 2,9
Напор при расходе 1000 л/час кПа (м H2O) 28,9 (2,95)
Полезная тепловая мощность подогрева сантехнической воды кВт (ккал/ч) 27,9 (23994)
Диапазон регулировки температуры подогретой сантехнической воды °C 38 - 77
Ограничитель потока сантехнической воды Л/мин 11
Мин. давление (динамическое) системы ГВС бар 0,3
Макс. рабочее давление в системе ГВС бар 10
Минимальный забор ГВС Л/мин 1,5
Удельный расход (∆T 30°C) Л/мин 12,8
Удельный расход при непрерывной работе (ΔT 30 °C) Л/мин 13,2
Вес полного бойлера кг 33,9
Вес пустого бойлера кг 31,0
Подключение к электрической сети В/Гц 230/50
Номинальный потребляемый ток A 0,5
Установленная электрическая мощность Вт 120
Потребляемая мощность цирк. насоса Вт 98
Класс защиты электрооборудования агрегата - IPX4D
Сопротивление дымовой системы бойлера Па 1,3
Класс NOX - 3
Взвешенный NOX мг/кВтч 140
Взвешенный CO мг/кВтч 32
Тип агрегата B11BS
Категория II2H3+

G20 G30 G31
Диаметр газового сопла мм 1,30 0,78 0,78

Давление питания мбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)

Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности кг/ч 73 69 72

Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности кг/ч 63 63 63

CO2 при Q. Ном./Мин. % 6,00 / 2,60 7,40 / 3,00 7,00 / 3,00

CO при 0% O22 при Q. Ном./Мин. ppm 70 / 32 133 / 53 77 / 41

NOX при 0% O2 при Q. Ном./Мин. мг/кВтч 231 / 134 356 / 139 420 / 150

Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 100 107 103

Температура дымовых газов при минимальной мощности °C 79 79 79

- Максимальный уровень шума, издаваемого при 
работе бойлера, составляет< 55 дБA. Уровень 
шума замеренный при испытаниях в частично 
звукопоглощающей камере при работе бойлера 
на полную тепловую мощность и длине воздухо-
водов, соответствующей установленным нормам.
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- *Température de réglage au débit sanitaire de 9,3L/
min. avec une température en entrée de 15°C.

- Les données relatives à la prestation d'eau chaude 
sanitaire se réfèrent à une pression d'entrée dyna-
mique de 2 bar et à une température d'entrée de 
15°C ; les valeurs sont relevées immédiatement à 
la sortie de la chaudière en considérant que pour 
obtenir les données déclarées, il est nécessaire le 
mélange avec de l'eau froide.

3.17 PARAMÈTRES DE LA COMBUSTION.

3.18 DONNÉES TECHNIQUES.

Débit thermique nominal kW (kcal/h) 30,9 (26571)
Débit thermique minimum kW (kcal/h) 12 (10356)
Puissance thermique nominale (utile) kW (kcal/h) 27,9 (23994)
Puissance thermique minimum (utile) kW (kcal/h) 10,5 (9030)
Rendement thermique utile à la puissance nominale % 90,3
Rendement thermique utile à la charge de 30% de la puissance nominale % 89,3
Perte de chaleur sur l'habillage avec brûleur On/Off % 3,60 / 1,07
Perte de chaleur sur la cheminée avec brûleur On/Off % 6,10 / 0,24
Pression max. d'exercice circuit de chauffage bar 3
Température max. d'exercice circuit de chauffage °C 90
Température réglable de chauffage °C 38 - 85
Vase d'expansion de l'installation volume total l 4,5
Pré-charge vase d'expansion bar 1
Contenu d'eau du générateur l 2,9
Hauteur manométrique disponible avec débit de 1000 l/h kPa (m H2O) 28,9 (2,95)
Puissance thermique utile production d'eau chaude kW (kcal/h) 27,9 (23994)
Température réglable eau chaude sanitaire °C 38 - 77
Limiteur de flux sanitaire l/min 11
Pression min. (dynamique) circuit sanitaire bar 0,3
Pression max. d'exercice circuit sanitaire bar 10
Prélèvement minimum d'eau chaude sanitaire l/min 1,5
Débit spécifique (∆T 30°C) l/min 12,8
Capacité de prélèvement continu (∆T 30°C) l/min 13,2
Poids chaudière pleine kg 33,9
Poids chaudière vide kg 31,0
Branchement électrique V/Hz 230/50
Absorption nominale A 0,5
Puissance électrique installée W 120
Puissance absorbée par le circulateur W 98
Protection installation électrique appareil - IPX4D
Résistance du circuit des fumées de la chaudière Pa 1,3
Classe NOX - 3
NOX pondéré mg/kWh 140
CO pondéré mg/kWh 32
Type d'appareil B11BS
Catégorie II2H3+

G20 G30 G31
Diamètre du gicleur gaz mm 1,30 0,78 0,78

Pression d'alimentation mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)

Débit en masse des fumées à puissance nominale kg/h 73 69 72

Débit en masse des fumées à puissance minimum kg/h 63 63 63

CO2 à Q. Nom./Min. % 6,00 / 2,60 7,40 / 3,00 7,00 / 3,00

CO à 0% de O2 à Q. Nom./Min. ppm 70 / 32 133 / 53 77 / 41

NOX à 0% de O2 à Q. Nom./Min. mg/kWh 231 / 134 356 / 139 420 / 150

Température fumées à puissance nominale °C 100 107 103

Température fumées à puissance minimum °C 79 79 79

- 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-anéchoïques avec une chaudière 
fonctionnant à un débit thermique maximum, 
avec extension du tuyau d'évacuation des fumées 
selon les normes de produit.
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-  * تنظیم دما با جریان آب گرم خانگی 9.3l/min، با دمای ورودی 
15 درجه سانتی گراد.

-  داده های مربوط به عملکرد آب گرم خانگی به فشار ورودی پویای 
2 بار و دمای ورودی 15 درجه سانتی گراد مربوط می شود و این 
مقادیر مستقامً از مجرای خروجی بویلر تهیه می شوندو دلیل آن این 

است که گردآوری داده های مربوط به ترکیب با آب رسد رضوری 

است.

پارامرتهای احرتاق.  17.3

اطالعات فنی.  18.3

)kW )kcal/h(30,9 )26571ورودی گرمایی اسمی
)kW )kcal/h(12 )10356حداقل ورودی گرمایی

)kcal/h(27,9 )23994( kWخروجی گرمایی اسمی )مفید(
)kcal/h(10,5 )9030( kWحداقل خروجی گرمایی )مفید(
90,3%بازدهی خروجی گرمایی اسمی

89,3%بازدهی بار خروجی گرمایی اسمی 30٪
1,07 / 3,60%اتالف حرارت در دستگاه با مشعل روشن/خاموش

0,24 / 6,10%اتالف حرارت در دودکش با مشعل روشن/خاموش 
bar3حداکرث فشار کار مدار گرمایش مرکزی
C°90حداکرث دمای کار مدار گرمایش مرکزی

C°38 - 85دمای قابل تنظیم گرمایش مرکزی
l4,5کل حجم مخزن انبساط دستگاه
bar1فشار پیش فرض مخزن انبساط

l2,9محتوای آب در ژنراتور
l/h 1000 هد موجود با نرخ جریانkPa )m H2O(28,9 )2,95(

)kW )kcal/h(27,9 )23994خروجی حرارت مفید تولید آب گرم
C°38 - 77حرارت قابل تنظیم آب گرم خانگی

l/min11محدود کننده جریان مدار آب گرم خانگی در 2 بار
bar0,3حداقل فشار مدار خانگی )پویا(

bar10حداکرث فشار مدار آب گرم خانگی
DHW حد اقل نرخ جریانl/min1,5

)T 30°C∆( نرخ جریان خاصl/min12,8
)T 30°C∆( ظرفیت میزان جریان در وظیفه مستمرl/min13,2

kg33,9وزن کل بویلر
kg31,0وزن بویلر خالی
V/Hz230/50اتصال الکرتیکی

A0,5جذب اسمی
W120خروجی الکرتیکی نصب شده

W98مرصف پمپ
IPX4D-حفاظت از سیستم الکرتیکی دستگاه

1,3پاسکالمقاومت مدار دودکش بویلر
NOX 3-کالس
NOX وزنmg/kWh140
CO وزنmg/kWh32

B11BSنوع دستگاه
+II2H3دسته

G20G30G31
mm1,300,780,78قطر نازل گاز

)mbar )mm H2O(20 )204(29 )296(37 )377فشار منبع

kg/h736972نرخ جریان دودکش در تولید حرارت اسمی

kg/h636363نرخ جریان دودکش در تولید حرارت حداقلی

.CO2 at Q. Nom./Min%6,00 / 2,607,40 / 3,007,00 / 3,00

.Nom./Min. Q. Nom./Min در O2 0% با COppm70 / 32133 / 5377 / 41

.Q. Nom./Min در O2 0% با COmg/kWh231 / 134356 / 139420 / 150

C°100107103دمای دودکش در تولید اسمی

C°797979دمای دودکش در تولید حداقلی

-  حداکرث صدای بویلر در حال کار کمرت از 55dBA است. مقدار 
سطح صدا حاصل آزمایش هایی در اتاقک های بدون پژواک بود که 

در آن بویلر با حدکرث خروجی حرارت، و با الحاق سیستم خروجی 

گاز دودکش، مطابق با معیارهای محصول، در حال کار بود.
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- * Temperature adjustment with a domestic hot 
water flow of 9.3l/min. with inlet temperature 
of 15°C.

- The data relating to domestic hot water 
performance refer to a dynamic inlet pressure 
of 2 bar and an inlet temperature of 15°C; the 
values are measured immediately at the boiler 
outlet, considering that to obtain the data 
declared, mixing with cold water is required.

3.17 COMBUSTION PARAMETERS.

3.18 TECHNICAL DATA.

Nominal heat input kW (kcal/h) 30,9 (26571)
Minimum heat input kW (kcal/h) 12 (10356)
Nominal heat output (useful) kW (kcal/h) 27,9 (23994)
Minimum heat output (useful) kW (kcal/h) 10,5 (9030)
Efficiency at nominal heat output % 90,3
Efficiency at 30% nominal heat output load % 89,3
Heat loss at case with burner On/Off % 3,60 / 1,07
Heat loss at flue with burner On/Off % 6,10 / 0,24
Central heating circuit max. operating pressure bar 3
Central heating circuit max. operating temperature °C 90
Adjustable central heating temperature °C 38 - 85
System expansion vessel total volume l 4,5
Expansion vessel factory-set pressure bar 1
Water content in generator l 2,9
Head available with 1000 l/h flow rate kPa (m H2O) 28,9 (2,95)
Hot water production useful heat output kW (kcal/h) 27,9 (23994)
Domestic hot water adjustable temperature °C 38 - 77
Domestic hot water circuit flow limiter l/min 11
Domestic circuit min. pressure (dynamic) bar 0,3
Domestic hot water circuit max. working pressure bar 10
Minimum D.H.W. flow rate l/min 1,5
Specific flow rate (∆T 30°C) l/min 12,8
Flow rate capacity in continuous duty (∆T 30°C) l/min 13,2
Weight of full boiler kg 33,9
Weight of empty boiler kg 31,0
Electrical connection V/Hz 230/50
Nominal absorption A 0,5
Installed electric output W 120
Pump consumption W 98
Equipment electrical system protection - IPX4D
Boiler flue circuit resistance Pa 1,3
NOX class - 3
Weighted NOX mg/kWh 140
Weighted CO mg/kWh 32
Type of appliance B11BS
Category II2H3+

G20 G30 G31
Gas nozzle diameter mm 1,30 0,78 0,78

Supply pressure mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)

Flue flow rate at nominal heat output kg/h 73 69 72

Flue flow rate at min heat output kg/h 63 63 63

CO2 at Q. Nom./Min. % 6,00 / 2,60 7,40 / 3,00 7,00 / 3,00

CO with 0% O2 at Nom./Min. Q. Nom./Min. ppm 70 / 32 133 / 53 77 / 41

NOX at 0% of O2 at Q. Nom./Min. mg/kWh 231 / 134 356 / 139 420 / 150

Flue temperature at nominal output °C 100 107 103

Flue temperature at minimum output °C 79 79 79

- The maximum sound level emitted during 
boiler operation is < 55dBA. The sound level 
value is referred to semianechoic chamber tests 
with the boiler operating at max. heat output, 
with extension of the flue gas exhaust system 
according to product standards.
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1,300,780,78

20 )204(29 )296(37 )377(

736972

636363

6,00 / 2,607,40 / 3,007,00 / 3,00

70 / 32133 / 5377 / 41

231 / 134356 / 139420 / 150

100107103

797979

30.9 )26571(
12 )10356(

27.9 )23994(
10.5 )9030(

90.3
89.3

3.60 / 1.07
6.10 / 0.24

3
90

38 - 85
4.5
1

2.9
28.9 )2.95(

27.9 )23994(
38 - 77

11
0.3
10
1.5
12.8
13.2
33.9
31.0

230/50
0.5
120
98

IPX4D
1.3
3

140
32
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3.19	УМОВНІ	ПОЗНАЧЕННЯ	ЗАВОДСЬКОЇ	ТАБЛИЧКИ.

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

N.B.: технічні данi наведені на заводській табличці котла

UKR
Md Модель

Cod. Md Код  моделі

Sr N° Серійний номер

CHK Контр. Перевірка

Cod. PIN ПІН-Код

Type (ref. CEN TR 1749) Тип установки 

Qnw min. Мін. витрати тепла для побутових потреб

Qn min. Мін. витрати тепла для опалення

Qnw max. Мін. витрати тепла для побутових потреб

Qn max. Макс. витрати тепла  для опалення

Pn min. Мін. теплова потужність

Pn max. Макс. Теплова потужність

PMS Макс. тиск установки

PMW Макс. тиск для побутових потреб

D Питома потужність

TM Макс. робоча температура

NOx Class Клас NOx
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3.19	УМОВНІ	ПОЗНАЧЕННЯ	ЗАВОДСЬКОЇ	ТАБЛИЧКИ.

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

N.B.: технічні данi наведені на заводській табличці котла

UKR
Md Модель

Cod. Md Код  моделі

Sr N° Серійний номер

CHK Контр. Перевірка

Cod. PIN ПІН-Код

Type (ref. CEN TR 1749) Тип установки 

Qnw min. Мін. витрати тепла для побутових потреб

Qn min. Мін. витрати тепла для опалення

Qnw max. Мін. витрати тепла для побутових потреб

Qn max. Макс. витрати тепла  для опалення

Pn min. Мін. теплова потужність

Pn max. Макс. Теплова потужність

PMS Макс. тиск установки

PMW Макс. тиск для побутових потреб

D Питома потужність

TM Макс. робоча температура

NOx Class Клас NOx
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3.19	УСЛОВНЫЕ	ОБОЗНАЧЕНИЯ	ТАБЛИЧКИ	С	ДАННЫМИ.

Мод. Код Мод.
Сер.№ ПРОВ. Код PIN
Тип
Qnw/Qn мин. Qnw/Qn макс. Мощ. мин. Мощ. макс.
МДУ МДC D TM
NOx Класс

Примечание: технические данные приведены на табличке данных бойлера

RUS
Md Модель 

Cod. Md Код модели

Sr N° Паспортный номер

CHK Check (проверка)

Cod. PIN Код PIN

Type (ref. CEN TR 1749) Тип установки

Qnw min. Минимальная тепловая нагрузка ГВС

Qn min. Минимальная тепловая нагрузка отопления

Qnw max. Максимальная тепловая нагрузка ГВС

Qn max. Максимальная тепловая нагрузка отопления

Pn min. Минимальная тепловая мощность

Pn max. Максимальная тепловая мощность

PMS Максимальное давление системы

PMW Максимальное давление ГВС

D Удельный расход

TM Максимальная рабочая температура

NOx Class Класс NOx
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3.19 LÉGENDE DE LA PLAQUE DE DONNÉES.

Md Code Md
Sr N° CHK Code PIN
Type
Qnw/Qn min. Qnw/Qn max. Pn min. Pn max.
PMS PMW D TR
NOx Class

N.B. : les données techniques sont indiqués sur la plaque des données dans la chaudière

FRA
Md Modèle

Code Md Code du modèle

Sr N° Numéro de série

CHK Check (contrôle)

Code PIN Code PIN

Type Typologie de l’installation (ref. CEN TR 1749)

Qnw min. Débit thermique minimum du sanitaire

Qn min. Débit thermique minimum du chauffage

Qnw max. Débit thermique maximum du sanitaire

Qn max. Débit thermique maximum du chauffage

Pn min. Puissance thermique minimum

Pn max. Puissance thermique maximum

PMS Pression maximum de l'installation

PMW Pression maximum du sanitaire

D Débit spécifique

TR Température maximum de travail

NOx Class Classe NOx
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راهنمای صفحه داده ها.  19.3

MdCod. Md
Sr N°CHKCod. PIN

Type
Qnw/Qn min.Qnw/Qn max.Pn min.Pn max.
PMSPMWDTM
NOx Class

توجه: داده های فنی در صفحه داده ها بر روی بویلر درج شده است

FAS
Mdمدل

Cod. Mdکد مدل

Sr N°شماره سریال

CHKبررسی

Cod. PINپین کد

Type)ref. CEN TR 1749( نوع نصب

Qnw min.حداقل ورودی گرمای آب گرم خانگی

Qn min.CH حداقل ورودی گرمایی

Qnw max.DHW حداقل ورودی گرمایی

Qn max.CH حداکثر ورودی گرمایی

Pn min.حداقل خروجی گرمایی

Pn max.حداکثر خروجی گرمایی

PMSحداکثر فشار سیستم

PMWحداکثر فشار آب گرم خانگی

Dنرخ جریان خاص

TMحداکثر دمای کار

NOx ClassNOx کالس

IN
ST

A
LL

ER
U

SE
R

M
A

IN
TE

N
A

N
C

E 
TE

C
H

N
IC

IA
N

3.19 KEY FOR DATA PLATE.

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

N.B.: the technical data is provided on the data plate on the boiler

ENG
Md Model

Cod. Md Model code

Sr N° Serial Number

CHK Check

Cod. PIN PIN code

Type Type of installation (ref. CEN TR 1749)

Qnw min. Minimum DHW heat input

Qn min. CH minimum heat input

Qnw max. DHW maximum heat input

Qn max. CH maximum heat input

Pn min. Minimum heat output

Pn max. Maximum heat output

PMS Maximum system pressure

PMW Maximum domestic hot water pressure

D Specific flow rate

TM Maximum operating temperature

NOx Class NOx Class

 20

ب
رتكي

بال
ئم 

قا
ال

دم
تخ
س
امل

نة
صيا

بال
ئم 

قا
ال

رشح رموز بطاقة البيانات  19.3

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

مالحظة هامة: البيانات الفنية مدونة عىل بطاقة بيانات الغالية

DZ / TN / MA
Md املوديل

Cod. Md كود

Sr N° الرقم املتسلسل

CHK كشف )فحص(

Cod. PIN PIN كود

Type )ref. CEN TR 1749( نوع الرتكيب

Qnw min. أدىن قدرة حرارية للدائرة الصحية

Qn min. أدىن قدرة حرارية للتدفئة

Qnw max. أقىص قدرة حرارية للدائرة الصحية

Qn max. أقىص قدرة حرارية للتدفئة

Pn min. أدىن قدرة حرارية

Pn max. أقىص قدرة حرارية

PMS أقىص ضغط للجهاز

PMW أقىص ضغط للدائرة الصحية

D القدرة الخاصة

TM أقىص درجة حرارة للعمل

NOx Class NOx صنف







Уповноважений Представник в Україні: 

ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ОПТІМ»
за адресою: Україна, 03134, м. Київ, вул. Пшенична, 9.
тел.: (044) 406-40-46
факс: (044) 406-40-45 (вн. 1124)

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
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