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Безпека 1
1
1.1

Безпека
Пов'язані з діями застережні
вказівки

Класифікація застережних вказівок за
типом дій
Застережні вказівки за типом дій класифіковані наступним чином: застережними
знаками і сигнальними словами щодо ступеня можливої небезпеки, на яку вони вказують:
Застережні знаки та сигнальні слова
Небезпека!
безпосередня небезпека для життя
або небезпека тяжкого травмування
Небезпека!
Небезпека для життя внаслідок
ураження електричним струмом
Попередження!
небезпека легкого травмування
Обережно!
вірогідність матеріальних збитків
або завдання шкоди навколишньому середовищу
1.2

Використання за призначенням

розумовими здібностями або з недостатнім
досвідом та знаннями лише за умови нагляду за ними або після проходження ними
інструктажу з безпечного використання
виробу та ознайомлення з факторами пов'язаної з цим небезпеки. Дітям забороняється гратися з виробом. Дітям забороняється виконувати без нагляду миття та
проведення робіт з технічного обслуговування, що виконуються користувачем.
Інше, ніж описане в цьому посібнику використання, або використання, що виходить
за межі описаного, вважається використанням не за призначенням. Використанням не за призначенням вважається також будь-яке безпосередньо комерційне та
промислове використання.
Увага!
Будь-яке неналежне використання заборонено.
1.3

Загальні вказівки з безпеки

1.3.1 Небезпека через помилкове
керування
Через помилкове керування ви можете
створити небезпечну ситуацію для себе
та інших людей і спричините матеріальні
збитки.

При неналежному використанні або вико▶ Уважно прочитайте цей посібник та всю
ристанні не за призначенням може виниспільно діючу документацію, зокрема
кати небезпека для здоров'я та життя кориглаву "Безпека" та застережні вказівки.
стувача або третіх осіб, а також небезпека
завдання шкоди виробу та іншим матері1.3.2 Небезпека для життя в результаті
альним цінностям.
витоку газу
Виріб призначений для використання у
якості теплогенератора для замкнутих опалювальних установок та систем нагрівання
води.

При наявності запаху газу в будівлях:

▶ Не заходьте в приміщення із запахом
газу.
▶ За можливості відкрийте навстіж вікна
До використання за призначенням налета двері, створивши протяг.
жить:
▶ Не користуйтесь відкритим вогнем (наприклад, запальничками, сірниками).
– дотримання посібників з експлуатації ви▶ Не паліть.
робу, що додаються, а також всіх інших
вузлів установки
▶ Не використовуйте у будівлі електричні
вимикачі, мережеві штекери, дзвінки,
– дотримання всіх наведених в посібниках
телефони та інші переговорні пристрої.
умов огляду та технічного обслуговування.
▶ Закрийте запірний пристрій лічильника
газу або головний запірний пристрій.
Експлуатація цього виробу можлива дітьми
▶ Якщо можливо, закрийте газовий запірвіком понад 8 років, а також - особами з
ний кран на виробі.
обмеженими фізичними, сенсорними або
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1 Безпека
▶ Попередьте мешканців будинку про небезпеку, що виникла (криком і стуком).
▶ Негайно покиньте будівлю і не дозволяйте іншим входити в неї.
▶ Повідомте міліцію та пожежну службу
телефоном за межами будинку.
▶ Повідомте чергову частину підприємства газопостачання телефоном, що знаходиться за межами будівлі.
1.3.3 Небезпека для життя через
перекритi або негерметичнi
димоходи
При наявності запаху відпрацьованих газів
у будівлях:
▶ Відкрийте всі двері і вікна, до яких ви
маєте доступ і створіть протяг.
▶ Вимкніть виріб.
▶ Повідомте про це спеціаліста.
1.3.4 Небезпека для життя, пов'язана
з вибухонебезпечними та
займистими речовинами
▶ Не використовуйте та не зберігайте вибухонебезпечні або займисті речовини
(наприклад, бензин, папір, фарби і т. п.)
у приміщенні, у якому встановлений виріб.
1.3.5 Небезпека отруєння через
недостатнє підведення повітря для
підтримки горіння
Умови: Режим подачі повітря з приміщення
▶ Забезпечте достатнє підведення повітря
для підтримки горіння.
1.3.6 Небезпека матеріальних збитків,
викликаних морозом
▶ Забезпечте постійну роботу опалювальної установки в морозні періоди і достатнє прогрівання всіх приміщень.
▶ Якщо неможливо забезпечити роботу
опалювальної установки, доручіть спеціалісту спорожнити її.
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Вказівки до документації 2
2
2.1

Вказівки до документації

Сфера застосування: ..KLZ17

Сфера застосування посібника

Дія цього посібника розповсюджується винятково на:

Виріб – артикульний номер

1

Сфера застосування: ..KLOM17

20KLOM17

0010005724

30KLOM17

0010005725

40KLOM17

0010005726

50KLOM17

0010005727

2

Виріб – артикульний номер

3

Сфера застосування: ..KLZ17

20KLZ17

0010005748

30KLZ17

0010005749

40KLZ17

0010005750

50KLZ17

0010005751

3
3.1

Опис виробу
Конструкція виробу

Сфера застосування: ..KLOM17

1

Передня відкидна
кришка

2

Панель управління

3

Переднє облицювання

Виріб монтується як підлоговий опалювальний котел.
Експлуатація здійснюється за допомогою органів керування, що знаходяться позаду передньої відкидної кришки. У цьому місці також можна встановити регулятор з
програми приналежностей.

1

2

3.2

Органи керування
5

3

1

4

3

1

Передня відкидна
кришка

2
3

2

Панель управління

1

Дисплей

4

Переднє облицювання

2

Кнопка

5

3

Кнопка
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Кнопка
Головний вимикач

5

3 Опис виробу
3.3

Дисплей

3.4

Паспортна табличка встановлена на заводі-виробнику
позаду розподільчої коробки. Серійний номер наведений
на паспортній табличці та додатково на лівому боці розподільчої коробки.

1

2

1

Індикація температури
лінії подачі опалення,
температури гарячої
води або коду помилки

2

Індикація символів як
додаткової інформації

Під час стандартної експлуатації на дисплеї відображається поточна температура лінії подачі опалення. При
виникненні помилки замість індикації температури починає відображатися відповідний код помилки. Відображені
символи при цьому надають докладнішу інформацію.
Символ

Дані на паспортній
табличці

Значення

KLOM, KLZ

Позначення типу

20, 30, 40, 50

Клас потужності

Кат. (наприклад,
II2H3P)

Дозволена категорія газу

2H, G20 - 20 мбар
(2 кПа)

Заводська група газу і тиск газу на
вході

P

Діапазон номінальної теплової потужності

Q

Діапазон теплового навантаження

Tmax

Максимальна температура лінії подачі

PMS

Допустимий загальний надлишковий
тиск в режимі опалення

PMW

Допустимий загальний надлишковий
тиск в режимі приготування гарячої
води

Значення

Пояснення

D

Температура
гарячої води

Відображає поточну температуру
гарячої води.

Номінальна кількість відбору гарячої
води

NOx

Клас NOx

Належна робота пальника

Пальник увімкнений

В, Гц, А

мережна напруга, мережна частота,
споживання електроструму

IP

Тип захисту/клас захисту

Тиск у системі опалення

Відображає поточний тиск у
системі опалення.

мм/рррр (наприклад, 08/2015)

Дата виготовлення:
Місяць/Рік

Галочка

Вказує на те, що введене значення було збережено.

Національний знак відповідності України

Режим опалення

–

Штрих-код з серійним номером,
Цифри від 7 до 16 формують артикульний номер

–

Символ відображається постійно: виріб знаходиться в
режимі опалення
Символ блимає: час блокування пальника активний

Режим «ЕКО»

Відображається, коли температура в накопичувачі гарячої води
знаходиться між 38 °C і 50 °C.

Технічне обслуговування

Потребується технічне обслуговування в сервісній службі.

Приготування
гарячої води

–

–

6

Інформація на паспортній табличці

Символ відображається тривалий час: завантаження
накопичувача готове до експлуатації
Символ блимає: завантаження накопичувача активоване, пальник увімкнений

3.5

Національний знак відповідності України

Маркування національним знаком відповідності вирoбу
свідчить його відповідність вимогам Технічних регламентів України.

3.6

Термін служби

За умови дотримання правил транспортування, зберігання, монтажу і експлуатації, очікуваний термін служби
вирoбу складає 15 років.
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Експлуатація 4
3.7

Дата виготовлення

4.5

Доливання води в опалювальну установку

Дата виготовлення (тиждень, рік) вказані в серійному
номері на паспортній табличці:
–

Обережно!
Вірогідність матеріальних збитків з-за
води системи опалення з високим вмістом вапна, або забрудненої сильно корозійними речовинами або хімікатами!

третій і четвертий знак серійного номера вказують рік
виробництва (у двозначному форматi).
п'ятий і шостий знак серійного номера вказують тиждень виробництва (від 01 до 52).

–

Тиждень
01-05

Тиждень
05-09

Тиждень
09-13

Тиждень
14-18

Cічень

Лютий

Березень

Квітень

Тиждень
18-22

Тиждень
23-27

Тиждень
27-31

Тиждень
31-35

Травень

Червень

Липень

Серпень

Тиждень
36-40

Тиждень
40-44

Тиждень
44-48

Тиждень
49-52

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

4

Експлуатація

4.1

▶

Введення виробу в експлуатацію
Виріб слід вводити в експлуатацію лише після повного
встановлення й закриття обшивки.

4.2
1.
2.

Відкривання запірних пристосувань
Відкрийте до упору запірний газовий кран.
Відкрийте сервісні крани на трубах лінії подачі та
зворотної лінії опалювальної установки.

4.3

▶

Увімкнення виробу
Натисніть на головний вимикач.

◁
4.4
1.

Перевірка тиску заповнення опалювальної
установки
Раз на місяць необхідно перевіряти чи знаходиться
тиск заповнення опалювального контуру в діапазоні
між 1 та 2 бар. Тиск наповнення відображається на
манометрі, що забезпечується замовником.

▽
2.

Через кілька секунд дисплей активується. Тепер
виріб готовий до роботи.

Тиск заповнення занадто низький.
▶ Долийте воду в опалювальну установку.
(→ сторінка 7)

Якщо втрати тиску трапляються часто, доручіть вияснити причину втрати води системи опалення. Повідомте про це спеціаліста.

0020217161_00 Bear Посібник з експлуатації

Непридатна вода системи опалення пошкоджує ущільнення та мембрани, забиває вузли виробу і опалювальної установки, через які протікає.

▶
▶
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

З'єднайте наповнювальний кран з лінією подачі води
системи опалення, за можливості - з краном холодної води, у відповідності до інструкцій спеціаліста.
Відкрийте всі крани радіаторів опалення (термостатичні клапани) опалювальної установки.
Відкрийте кран холодної води.
Повільно відкрийте наповнювальний кран.
Заливайте воду, доки тиск наповнення не досягне
діапазону 1 - 2 бар.
Перекрийте кран холодної води.
Видаліть повітря з усіх радіаторів опалення.
Після цього ще раз перевірте тиск наповнення й за
необхідності наповніть радіатор водою.
Перекрийте наповнювальний кран.

4.6

▶

Заповнюйте опалювальну установку
тільки підходящою водою системи опалення.
При виникненні сумнівів зверніться до
спеціаліста.

Налаштування температури лінії подачі
опалення
Натискайте кнопку
, доки не відобразиться поточна температура лінії подачі опалення.

◁

На дисплеї з’являється символ

.

Умови: Виріб без регулятора

▶

За допомогою кнопок
та
установіть потрібну
температуру лінії подачі опалення.

◁

Налаштована температура відобразиться на дисплеї на 5 секунд. Після цього знову з’явиться поточна температура лінії подачі опалення.

Умови: Виріб з регулятором

▶

Установіть за допомогою кнопки
температуру.

◁

максимальну

Тепер регулятор автоматично встановлює температуру лінії подачі опалення (→ посібник з експлуатації регулятора).
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5 Усунення несправностей
4.7

Настроювання температури гарячої води

Умови: Виріб з накопичувачем гарячої води

▶

▶

Натискайте кнопку
, доки не відобразиться поточна температура гарячої води.

◁
▶

На дисплеї з’являється символ

За допомогою кнопок
та
температуру гарячої води.

◁

.

установіть потрібну

Налаштована температура відобразиться на дисплеї на 5 секунд. Після цього знову з’явиться поточна температура гарячої води.

4.8

Вимкнення функцій

4.8.1

Вимкнення режиму опалення

▶

Натискайте кнопку
символ .

◁

4.8.2

, доки на дисплеї не зникне

Тепер виріб працює в літньому режимі. Функція
захисту від замерзання активна. Це не впливає на
приготування гарячої води.

Натискайте кнопку
символ .

◁

5

Довготривалий захист опалювальної
установки від морозу

Доручіть спеціалістові повністю спорожнити опалювальну установку та виріб.

Усунення несправностей

5.1

Усунення несправностей

На дисплеї відображається несправність з кодом помилки F.xx.

▶
▶

Скористайтесь таблицею Усунення несправностей,
що знаходиться у додатку. Визначте причину. Виконайте пропоновані заходи з усунення.
Зверніться до спеціаліста, якщо виріб все одно не
працює належним чином.

Особливою несправністю є спрацьовування запобіжного
обмежувача температури з кодом помилки F.20 .

▶

Розблокуйте запобіжний обмежувач температури.

5.2

Розблокування запобіжного обмежувача
температури

Вимкнення приготування гарячої води

Умови: Виріб з накопичувачем гарячої води

▶

4.9.3

1.
2.

, доки на дисплеї не зникне

Зачекайте, доки виріб достатньо охолоне.
Демонтуйте переднє облицювання (→ посібник зі
встановлення).

◁

Тепер виріб працює без приготування гарячої
води. Функція захисту від замерзання активна.
Це не впливає на режим опалення.

4.9

Захист від замерзання

4.9.1

Функція захисту від замерзання

Тепер до запобіжного обмежувача температури
відкрито доступ через розподільчу коробку.

1

2

Функція захисту від замерзання забезпечує підігрів циркулюючої води в опалювальному контурі та води в накопичувачі гарячої води.
Температура лінії подачі опалення автоматично підтримується у діапазоні від 5 до 15 °C.
Температура гарячої води автоматично підтримується у
діапазоні від 10 до 15 °C

4.9.2

Тимчасовий захист опалювальної
установки від морозу

Умови: Виріб без регулятора

▶

Переконайтесь, що в період морозів опалювальна
установка продовжує працювати і достатньо обігріває
приміщення навіть під час вашої відсутності.

Умови: Виріб з регулятором

▶
▶

Деактивуйте опалювальний контур за допомогою регулятора (→ посібник з експлуатації регулятора).
Переконайтесь, що в період морозів опалювальна
установка продовжує працювати і достатньо обігріває
приміщення навіть під час вашої відсутності.

3.
4.

Провертаючи, зніміть заглушку (1). Повністю втисніть штифт (2).
Натисніть кнопку скидання збою.

◁

8

Виріб переходить у режим експлуатації.
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Догляд і технічне обслуговування 6
5.

Встановіть переднє облицювання (→ посібник зі
встановлення).

6

Технічне обслуговування

Передумовою для тривалої експлуатаційної готовності,
безпеки, надійності та тривалого терміну служби є щорічний технічний огляд і технічне обслуговування виробу
один раз на два роки кваліфікованим спеціалістом.

6.2

Догляд виробу
Обережно!
Вірогідність матеріальних збитків внаслідок використання непридатних засобів
для чищення!

▶

Не використовуйте аерозолі, абразивні
засоби, миючі засоби, та засоби для
чищення, що містять розчинники або
хлор.

Доручіть спеціалісту остаточно вивести виріб з експлуатації.

8

Вторинна переробка та утилізація

▶

▶
▶

7.1

▶

Вимкнення виробу
Натисніть на головний вимикач.

◁
7.2

Дисплей гасне.

Тимчасове виведення виробу з
експлуатації
Обережно!
Вірогідність матеріальних збитків, викликаних морозом!

У цьому випадку забороняється утилізовувати виріб
разом із побутовими відходами.
Замість цього здайте виріб до пункту прийому старих
електричних або електронних приладів.

Якщо виріб містить елементи живлення, позначені
цим знаком, це означає, що вони містять шкідливі для
здоров'я та навколишнього середовища речовини.

▶

9
Виведення з експлуатації

Доручіть утилізацію упаковки спеціалісту, який встановив виріб.
Якщо виріб позначений таким знаком:

Очистіть обшивку вологою ганчіркою з невеликою
кількістю мила, що не містить розчинників.

7

Остаточне виведення виробу з
експлуатації

▶
Догляд і технічне обслуговування

6.1

▶

7.3

9.1

У цьому випадку здайте елементи живлення до пункту
прийому елементів живлення.

Гарантія та сервісна служба
Гарантія

Інформацію щодо гарантії виробника ви можете отримати, звернувшись за контактною адресою, вказаною на
останній сторінці.

9.2

Сервісна служба

Контактна інформація нашої сервісної служби знаходиться за адресою, вказаною на останній сторінці та за адресою www.protherm.ua.

Пристрої захисту від замерзання та контролю активні лише за наявності підключення до мережі.

▶

1.
2.

Виконуйте тимчасове виведення виробу з експлуатації лише тоді, коли не
очікується морозу.

Вимкніть виріб. (→ сторінка 9)
Перекрийте запірний газовий кран.

Умови: Виріб з накопичувачем гарячої води

▶

Перекрийте кран холодної води.
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Додаток
Додаток

A

Коди помилки

Код

Значення

Скидання коду помилки

F.00

Переривання вимірювання температури лінії
подачі (NTC)

Автоматично, при усуненні причини

F.03

Переривання вимірювання температури накопичувача (NTC)

NTC підключено:
Автоматично, при усуненні причини
NTC не підключено:
Натисніть кнопку скидання збою до п’яти разів.

F.10

Короткочасне підключення NTC для вимірювання температури лінії подачі

Автоматично, при усуненні причини

F.13

Короткочасне підключення NTC для вимірювання температури накопичувача

NTC підключено:
Автоматично, при усуненні причини
NTC не підключено:
Натисніть кнопку скидання збою до п’яти разів.

F.20

Запобіжний обмежувач температури спрацював

Натисніть кнопку скидання збою.

F.26

Котушка управління регулювання кількості
газу не підключена

Автоматично, при усуненні причини

F.27

Некоректне значення іонізації при підключеній
газовій арматурі

Натисніть кнопку скидання збою.

F.28

Відсутнє запалення при першому запуску

Натисніть кнопку скидання збою.

F.29

Вимкнення полум’я через активність горіння

Натисніть кнопку скидання збою.

F.36

Несправність у системі підведення повітря та
відведення відпрацьованих газів

Збій буде автоматично скинуто через 20 хвилин після усунення
причини (до трьох спроб).
Або:
Натисніть кнопку скидання збою.
Або:
Вимкніть і знову увімкніть виріб.

F.42

Помилка кодуючого резистора

Натисніть кнопку скидання збою.
Або:
Вимкніть і знову увімкніть виріб.

F.49

Низька напруга на регуляторі eBUS (перенавантаження або неправильна полярність)

Натисніть кнопку скидання збою.
Або:
Вимкніть і знову увімкніть виріб.

F.62

Помилка запобіжної арматури

Натисніть кнопку скидання збою.
Або:
Вимкніть і знову увімкніть виріб.

F.63

Помилка EEPROM

Автоматично, при усуненні причини

F.64

Помилка ADC

Натисніть кнопку скидання збою.
Або:
Вимкніть і знову увімкніть виріб.

F.67

Помилка пристрою контролю полум'я

Натисніть кнопку скидання збою.
Або:
Вимкніть і знову увімкніть виріб.

F.70

Відсутній дійсний код приладу

Автоматично, при усуненні причини

F.73

Реле тиску води не підключено або виникло
коротке замикання на корпусі

Автоматично, при усуненні причини

F.74

Коротке замикання реле тиску води на лінії
5В

Автоматично, при усуненні причини
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Додаток

B

Усунення несправностей

Проблема

Можлива причина

Заходи з усунення

Гаряча вода відсутня, опалення залишається холодним; виріб не запускається

Перекритий запірний газовий кран будівлі

Відкрийте запірний газовий кран, яким оснащена будівля.

Вимкнене електропостачання будівлі

Увімкніть електроживлення з боку будівлі.

Головний вимикач вимкнений

Увімкніть головний вимикач.

Налаштована надто низька температура лінії подачі опалення або температура гарячої води

Налаштуйте потрібну температуру лінії подачі
опалення. Налаштуйте потрібну температуру
гарячої води.

Тиск наповнення опалювальної установки недостатній

Долийте воду.

Повітря в опалювальній установці

Видаліть повітря з радіаторів опалення. Якщо
проблема зберігається, зверніться до спеціаліста.

Збій при розпалюванні
Відображений код помилки: F.28

Натисніть кнопку скидання збою. Якщо проблема не усунена після третьої спроби скидання збою: зверніться до сервісної служби.

Відсутній запит тепла з боку регулятора

Перевірте часову програму регулятора. За
необхідності налаштуйте конфігурацію часової програми. Перевірте температуру приміщення. За необхідності відрегулюйте задане
значення температури приміщення. (→ посібник з експлуатації регулятора)

Налаштована занадто низька температура лінії
подачі опалення

Налаштуйте потрібну температуру лінії подачі
опалення.

Повітря в опалювальній установці

Видаліть повітря з радіаторів опалення. Якщо
проблема зберігається, зверніться до спеціаліста.

Немає гарячого водопостачання (режим опалення
функціонує нормально)

Налаштована надто низька температура гарячої
води

Налаштуйте потрібну температуру гарячої
води.

Сліди води під виробом
або поряд з ним

Негерметичність установки або виробу

Перекрийте підведення холодної води до виробу. Повідомте у сервісну службу.

Виріб виведений з експлуатації (внаслідок несправності)

Спрацював запобіжний обмежувач температури
Відображений код помилки: F.20

Розблокуйте запобіжний обмежувач температури. Якщо проблема зберігається, зверніться
до спеціаліста.

Спрацював датчик відпрацьованих газів.
Відображений код помилки: F.36

Натисніть кнопку скидання збою. Якщо несправність зберігається, зверніться до спеціаліста.

Опалення не вмикається
(приготування гарячої води
функціонує нормально)
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