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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

слуговування виробу, а також - інших
деталей та вузлів установки
– здійснення встановлення та монтажу згідно з допуском для приладу та системи
– дотримання всіх наведених в посібниках
умов огляду та технічного обслуговування.
До використання за призначенням, поміж
іншого, належить і виконання встановлення у відповідності до вимог класу IP.
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 у випадку недостатньої
кваліфікації спеціаліста

Монтаж і демонтаж, встановлення, введення в експлуатацію, технічне обслугову1.2 Використання за призначенням
вання, ремонт і виведення з експлуатації
повинні виконуватися лише спеціально наПри неналежному використанні або виковченим кваліфікованим спеціалістом за
ристанні не за призначенням може виникати небезпека для здоров'я та життя кори- умови дотримання всіх відповідних посібстувача або третіх осіб, а також небезпека ників з урахуванням сучасного технічного
рівня, а також із обов’язковим дотриманзавдання шкоди виробу та іншим матеріням відповідних директив, стандартів, заальним цінностям.
конів та інших приписів.
Виріб призначений для використання у
якості теплогенератора для замкнутих опа- 1.3.2 Небезпека для життя в результаті
витоку газу
лювальних установок та систем нагрівання
води.
При наявності запаху газу в будівлях:
Зазначені в цьому посібнику вироби повинні встановлюватись та експлуатуватись
лише разом зі вказаними в спільно діючій
документації приналежностями до системи
підведення повітря та газовідводу.
До використання за призначенням належить:
– дотримання вимог посібників, що входять до комплекту поставки, з експлуатації, встановлення та технічного об-

▶ Не заходьте в приміщення із запахом
газу.
▶ За можливості відкрийте навстіж вікна
та двері, створивши протяг.
▶ Не користуйтесь відкритим вогнем (наприклад, запальничками, сірниками).
▶ Не паліть.
▶ Не використовуйте у будівлі електричні
вимикачі, мережеві штекери, дзвінки,
телефони та інші переговорні пристрої.
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▶ Закрийте запірний пристрій лічильника
газу або головний запірний пристрій.
▶ Якщо можливо, закрийте газовий запірний кран на виробі.
▶ 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.

▶ Забезпечте достатнє постачання виробу
повітрям.

1.3.3 Небезпека для життя з-за забитих
або не герметичних трактів
відпрацьованих газів

При доторканні до струмоведучих вузлів
виникає небезпека для життя внаслідок
ураження електричним струмом.

До виходу відпрацьованих газів та отруєння ними призводять помилки під час
встановлення, пошкодження, виконання
неналежних дій з виробом, невідповідне
місце встановлення і т. п.

Перед початком роботи на виробі:

При наявності запаху відпрацьованих газів
у будівлях:
▶ Відкрийте всі двері і вікна, до яких ви
маєте доступ і створіть протяг.
▶ Вимкніть виріб.
▶ Перевірте тракти відпрацьованих газів у
виробі та відведення для відпрацьованих газів.
1.3.4 Небезпека для життя через
порушення герметичності при
встановленні нижче рівня поверхні
землі
Зріджений газ збирається на підлозі. Якщо
виріб встановлюється нижче рівня поверхні землі, то при порушенні герметичності
відбувається скупчення зрідженого газу. У
цьому випадку виникає небезпека вибуху.
▶ Переконайтесь, що зріджений газ жодним чином не може витікати з виробу та
газопроводу.
1.3.5 Небезпека для життя, пов'язана з
шафоподібною обшивкою
Шафоподібна обшивка виробу, що експлуатується в залежному від подачі повітря з
приміщення режимі, може стати причиною
виникнення небезпечних ситуацій.
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1.3.6 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.
1.3.7 Небезпека для життя внаслідок
ураження електричним струмом

▶ Знеструмте виріб. Це означає від'єднання від усіх джерел електричного живлення (за допомогою електричного розділювального пристрою із зазором контактів не менше 3 мм, наприклад запобіжника або лінійного захисного автомата).
▶ Унеможливте повторне увімкнення.
▶ Переконайтесь у відсутності напруги.
1.3.8 Небезпека для життя при
відсутності захисних пристосувань
На схемах, що містяться в цьому документі, не вказані всі необхідні для належного встановлення захисні пристосування.
▶ Встановіть в установку всі необхідні
захисні пристосування.
▶ Дотримуйтесь діючих внутрішньодержавних та міжнародних законів, стандартів
та директив.
1.3.9 Небезпека отруєння і опіків
внаслідок витоків відпрацьованих
гарячих газів
▶ Експлуатуйте виріб тільки з повністю
змонтованою системою підведення повітря та газовідводу.
▶ Експлуатуйте виріб – за винятків короткочасного увімкнення з метою перевірки – тільки зі змонтованим та закритим переднім облицюванням.
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1.3.10 Небезпека отруєння через
недостатнє підведення повітря для
підтримки горіння
Умови: Режим подачі повітря з приміщення
▶ Забезпечте постійне безперешкодне
підведення повітря в достатній кількості до приміщення встановлення виробу,
що задовольняло б потребу в вентиляції.
1.3.11 Небезпека опіків та ошпарювання
гарячими деталями
▶ Починайте роботу з деталями лише
тоді, коли вони охолонуть.
1.3.12 Небезпека травм під час
транспортування через велику вагу
виробу
▶ Транспортуйте виріб щонайменше
вдвох.
1.3.13 Небезпека корозійного
пошкодження через непридатне
повітря для підтримки горіння та
повітря приміщення
Аерозолі, розчинники, хлоровмісні миючі
засоби, фарби, клеї, аміачні сполуки, пил
і т. п. можуть призвести до виникнення
корозії на виробі та системі підведення
повітря та газовідводу.
▶ Постійно стежте, щоб повітря, що подається для підтримки горіння, не містило
фтору, хлору, сірки, пилу і т. п.
▶ В місці встановлення не повинні зберігатись хімікати.
▶ Проконтролюйте, щоб повітря для підтримки горіння не подавалося через димарі, які раніше експлуатувалися з рідкопаливними опалювальними котлами
або іншими опалювальними приладами,
що можуть спричинити забруднення димаря сажею.
▶ Якщо ви плануєте використовувати виріб у перукарнях, фарбувальних або
столярних майстернях, мийках, і т. п.,
виберіть окреме приміщення встановлення, що забезпечує технічну чистоту
подачі повітря для підтримки горіння від
хімічних речовин.

1.3.14 Небезпека матеріальних збитків,
викликаних морозом
▶ Встановлюйте прилад лише в захищених від морозу приміщеннях.
1.3.15 Небезпека матеріальних збитків
через непридатний інструмент
▶ Для затягування або відпускання різьбових з'єднань використовуйте належний
інструмент.
1.4

Вказівки з безпеки щодо
вентиляційно-витяжної системи

1.4.1 Небезпека для життя через витік
відпрацьованих газів
▶ Переконайтесь, що всі отвори системи
підведення повітря та газовідводу у будівлі, які можуть відкриватись, під час
введення в експлуатацію та під час експлуатації постійно закриті.
Витік відпрацьованих газів може відбуватись через негерметичні труби та пошкоджені ущільнення. Змазки на мінеральній
основі можуть пошкодити ущільнення.
▶ При встановленні системи випуску відпрацьованих газів використовуйте тільки
труби димоходу з однакового матеріалу.
▶ Не встановлюйте пошкоджені труби.
▶ Перед монтажем зніміть задирки та фаски на трубах і приберіть стружку.
▶ У жодному разі не використовуйте для
монтажу консистентне мастило на мінеральній основі.
▶ Для полегшення монтажу використовуйте тільки воду, стандартне рідке
мило або будь-який засіб для полегшення ковзання.
Залишки будівельного розчину, стружка
тощо в тракті відпрацьованих газів можуть
перешкоджати відведенню відпрацьованих
газів, у результаті чого можливий витік
відпрацьованих газів.
▶ Після монтажу приберіть залишки будівельного розчину, стружку тощо з системи підведення повітря та газовідводу.
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1.4.2 Небезпека для життя внаслідок
витоку відпрацьованих газів через
розрідження
При експлуатації в залежному від подачі
повітря з приміщення режимі у якості місця
встановлення не можна вибирати місце, з
якого здійснюється відбір повітря вентиляторами і в якому створюється розрідження
(витяжними системами, витяжними пристроями, витяжними сушарками білизни). В
результаті розрідження відпрацьовані гази
з устя можуть всмоктуватись через кільцеву щілину між димоходом та шахтою до
місця встановлення.
▶ При експлуатації виробу в залежному
від подачі повітря з приміщення режимі переконайтесь у відсутності розрідження, створюваного іншими установками/приладами на місці встановлення.
1.4.3 Небезпека для життя в результаті
порушення герметичності в тракті
відпрацьованих газів
Не закріплені на стіні або стелі подовжувачі можуть прогинатись і роз'єднуватись в
результаті теплового розширення.
▶ Закріпіть подовжувачі трубними хомутами до стіни або стелі. Відстань між
двома трубними хомутами не повинна
перевищувати довжини подовжувача.
1.4.4 Небезпека отруєння через витік
відпрацьованих газів
Через неналежним чином змонтований димохід може відбуватись витік відпрацьованих газів.
▶ Перед введенням в експлуатацію виробу перевірте всю систему підведення
повітря та газовідводу на надійність посадки та на герметичність.

– зовнішні дефекти, поява ламкості
матеріалів, пошкодження
– надійність з'єднань труб та кріплень
1.4.5 Небезпека травм через
обледеніння
При проходженні через дах системи підведення повітря та газовідводу водяна
пара, яка міститься у відпрацьованих газах, може осідати на даху або надбудовах
даху у вигляді льоду.
▶ Замовник повинен потурбуватись, щоб
ці утворення льоду не падали з даху.
1.4.6 Небезпека пожежі та пошкодження
електроніки через удар блискавки
▶ Якщо будівля оснащена системою захисту від блискавки, підключіть до неї
систему підведення повітря та газовідводу.
▶ Якщо димохід (частини системи підведення повітря та газовідводу за межами
будівлі) має конструктивні елементи з
металу, підключіть димохід до системи
вирівнювання потенціалів.
1.4.7 Небезпека пошкодження
будівельних матеріалів через
надлишкову вологість!
В результаті неналежного монтажу можливе потрапляння води в будівлю і спричинення матеріальних збитків.
▶ Дотримуйтесь положень директив з планування та спорудження дахів з ущільненнями.
1.5

Приписи (директиви, закони,
стандарти)

▶ Дотримуйтеся вимог внутрішньодержавних приписів, норм, директив та законів.

Існує можливість пошкодження димоходу в
результаті впливу непередбачених зовнішніх факторів.
▶ Під час проведення щорічного технічного обслуговування перевірте системи
випуску відпрацьованих газів на предмет наступного:
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Вказівки до документації 2
2

Вказівки до документації

2.1

▶

Дотримання вимог спільно діючої
документації

Функціональні елементи, вигляд ззаду

1

Обов'язково дотримуйтесь вимог всіх посібників з експлуатації та встановлення, що додаються до вузлів
установки.

2.2

▶

3.2

2

Зберігання документації
Передавайте цей посібник та всю спільно діючу документацію наступному користувачу установки.

2.3

3

Сфера застосування посібника

Дія цього посібника розповсюджується винятково на:
4

Виріб – артикульний номер
20KLOM17

0010005724

30KLOM17

0010005725

40KLOM17

0010005726

50KLOM17

0010005727

5
1

Підключення труби
димоходу
Запобіжник тяги

2

3

3

Опис виробу

3.1

Функціональні елементи, вигляд спереду

4
5

Підключення лінії подачі системи опалення

3.3

Підключення зворотної
лінії системи опалення
Приєднувальний патрубок газу

Функціональні елементи газової арматури

10
1
9
2

8
7

1
3

3

6

2
5

4

1

Кришка обшивки

6

Газова арматура

2

7

3

Датчик температури
гарячої води
Водоспускний кран

4

Пальник

5

Електрод розпалювання та контрольний
електрод

Запобіжний обмежувач
температури
Датчик тиску для гарячої води
Органи керування й
дисплей
Накривна пластина

8
9
10

1

Вимірювальний штуцер тиску газу на вході
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3

Вимірювальний штуцер тиску на пальнику
Регулювальний гвинт
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4 Монтаж
3.4

Інформація на паспортній табличці

3.7

Паспортна табличка встановлена на заводі-виробнику
позаду розподільчої коробки. Серійний номер наведений
на паспортній табличці та додатково спереду на нижній
крайці розподільчої коробки.
Дані на паспортній
табличці

Значення

KLOM

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

Клас NOx

В, Гц, А

мережна напруга, мережна частота,
споживання електроструму

IP

Тип захисту/клас захисту

мм/рррр (наприклад, 08/2015)

Дата виготовлення:
Місяць/Рік
Національний знак відповідності України
Штрих-код з серійним номером,
Цифри від 7 до 16 формують артикульний номер

Національний знак відповідності України

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

–

Термін зберігання: 22 місяці

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

3.9

Правила упаковки, транспортування і
зберігання

Вироби поставляються в упаковці підприємства-виробника.
Вироби транспортуються автомобільним, водним і залізничним транспортом відповідно до правил перевезення
вантажів, що діють на конкретному виді транспорту. При
транспортуванні необхідно передбачити надійне закріплення виробів від горизонтальних і вертикальних переміщень.
Невстановлені вирoби зберігаються в упаковці підприємства-виробника. Зберігати вирoби необхідно в закритих
приміщеннях з природною циркуляцією повітря в стандартних умовах (неагресивна середовище без пилу,
температура зберігання від -10 °С до +37 °C, вологість
повітря до 80 %, без ударів і вібрацій).

4

Монтаж

4.1
1.
2.

Виймання виробу з упаковки
Вийміть виріб з картонної упаковки.
Зніміть захисну плівку з усіх частин виробу.

4.2

▶

8

Дата виготовлення

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).

–

NOx

Термін зберігання

3.8

–

Номінальна кількість відбору гарячої
води

3.6

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

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

D

3.5

Термін служби

Перевірка комплекту поставки
Перевірте комплект поставки на укомплектованість і
відсутність ушкоджень.
Кількість

Позначення

1

Теплогенератор

1

Додатковий пакет з документацією

4

Гвинти
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Монтаж 4
4.3

▶
▶

▶
▶
▶

▶

4.4

Вибір місця встановлення

4.5

Габарити та розміри підключення

Оберіть приміщення, захищене від замерзання, із
температурою повітря від 3 до 45 °C.
Обирайте лише приміщення з достатньою вентиляцією та можливістю відведення повітря. Дотримуйтеся
чинних внутрішньодержавних приписів для вентиляції.
Обирайте приміщення, технічно захищене від хімічних
речовин (наприклад, від фтору, хлору, сірки).
Обирайте приміщення з підключенням до каналізаційної системи, щоб можна було відводити воду через
запобіжний клапан.
У випадку мінеральної підлоги (наприклад, із каменю,
бетону) застосовуйте звукоізоляційний фундамент
котла. У випадку займистої підлоги (наприклад, із деревини, ПВХ) застосовуйте підставку з негорючих матеріалів.
При виборі місця встановлення враховуйте вагу виробу в готовому до експлуатації стані разом із водою,
що знаходиться в ньому (→таблиця технічних характеристик у додатку).

ØD

A

Дотримання обмежень у вологих
приміщеннях
B
1

A

3

1
A
0

360

A

0

Зона 0

3

Зона 3

1

Зона 1

A

60 см

2

Зона 2

▶
▶

460

2

235

3

2

У вбиральнях, ванних і душових кімнатах слід монтувати виріб поза зонами 0, 1 та 2.
Якщо у виріб може потрапляти вода, також заборонено монтувати прилад у зоні 3.
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4 Монтаж
4.7
C

▶

Вирівнювання виробу
Вирівняйте виріб за допомогою регульованих по висоті ніжок в горизонтальній площині.

4.8

Монтаж/демонтаж елементів обшивки

4.8.1

Демонтаж переднього облицювання

830

50
60

50

50
160

260

A

E

Виріб

A

b

C

D

e

20KLOM17

335

180

600

130

100

30KLOM17

420

222

600

130

100

40KLOM17

505

265

600

150

100

50KLOM17

590

307

620

180

120

4.6

Дотримання мінімальних відстаней

B

1.
2.
3.

Обхопіть зверху переднє облицювання за бічні потайні ручки.
Витягніть верхню частину переднього облицювання
рухом на себе.
Вийміть переднє облицювання рухом догори, зніміть
із кріплень нижній хомут кріплення.

4.8.2

10

80

▶

0

0

10
10

0

B

0

A

При використанні приладдя враховуйте мінімальні
відстані та вільний простір для монтажу.
1.
2.

10

Монтаж переднього облицювання

Установіть у кріплення нижній край переднього облицювання з хомутом кріплення.
Натисніть на верхню частину переднього облицювання виробу, доки переднє облицювання не зафіксується.
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Встановлення 5
4.8.3

5

Демонтаж кришки обшивки

B

A

Встановлення

5.1

Вказівки зі встановлення

5.1.1

Вказівки щодо експлуатації на зрідженому
газі

В стані поставки з заводу-виробника виріб попередньо
настроєний на роботу з групою газу, вказаною на паспортній табличці.
Якщо ваш виріб розрахований на роботу на природному
газі, його необхідно переналаштувати на роботу на зрідженому газі. Для цього потрібен комплект для переналадки. Процедура переналадки описана в посібнику, що
додається до комплекту для переналадки.

5.1.1.1 Небезпека для життя через порушення
герметичності при встановленні нижче
рівня поверхні землі

1.
2.

Вийміть обидва задні гвинти кришки обшивки.
Витягніть кришку обшивки рухом догори за задній
кінець.

4.8.4

Монтаж кришки обшивки

Зріджений газ збирається на підлозі. Якщо виріб встановлюється нижче рівня поверхні землі, то при порушенні
герметичності відбувається скупчення зрідженого газу. У
цьому випадку виникає небезпека вибуху.

▶

Переконайтесь, що зріджений газ жодним чином не
може витікати з виробу та газопроводу.

5.1.1.2 Видалення повітря з резервуару для
зрідженого газу
При недостатньому видаленні повітря з резервуару можуть виникати проблеми з запалюванням.

A

B

▶
▶

Перед встановленням продукту переконайтеся в
тому, з резервуару для зрідженого газу належним
чином видалили повітря.
При потребі зверніться на заправну станцію або до
постачальника зрідженого газу.

5.1.1.3 Слід використовувати належний сорт газу
Використання неправильного сорту газу може стати причиною аварійного відключення виробу. Можлива поява
шумів при розпалюванні та згорянні газу у виробі.

▶

Слід використовувати лише газ, вказаний на паспортній табличці.

5.1.2
1.

2.

Насуньте кришку обшивки на виріб рухом ззаду вперед.
– Наконечники передніх елементів обшивки повинні зайти в кріплення кришки обшивки.
Щільно прикрутіть кришку обшивки обома гвинтами.

Вказівки щодо пластмасових труб

5.1.2.1 Додатковий термостат
При встановленні в опалювальний контур пластмасових
труб, може статись пошкодження внаслідок перегріву.
Запобіжне вимикання опалювального котла відбувається
лише за температури 110 °C.

▶

Встановіть в лінію подачі системи опалення додатковий термостат. Виконайте електричне підключення
цього термостата до підключення накладного термостата.
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5 Встановлення
5.1.2.2 Вторинний теплообмінник
За наявності в опалювальному контурі пластмасових
труб, що не мають антидифузійних властивостей, це
може призвести до виникнення корозії в опалювальному
котлі.

▶

Встановіть низхідний теплообмінник.

5.1.3

Вказівки щодо кількості води

5.1.3.1 Гідравлічна схема захисту
Якщо кількість води в опалювальному контурі перевищує 20 літрів на один кіловат потужності опалення, то це
може призвести до виникнення корозії в теплообміннику.

▶

Встановіть гідравлічну схему захисту (наприклад, термостатичний зворотній клапан).

5.1.3.2 Запобіжний пристрій від недостатньої
кількості води

1

При недостатній кількості води в опалювальному контурі
вбудований запобіжний обмежувач температури одночасно виконує функцію запобіжного пристрою від недостатньої кількості води.

5.2

Обережно!
Ризик негерметичності газопроводу
Пригвинчування газопроводу під механічним напруженням може призвести до порушення герметичності газопроводу.

Необхідні матеріали

Для встановлення потрібні наступні матеріали:
–
–
–
–
–
–

5.3
1.

Запірний газовий кран із протипожежним пристроєм
Запобіжний клапан, до опалювальної системи
Сервісні крани (лінія подачі та зворотна лінія опалення)
Опалювальний насос
Розширювальний бак
Газовідвід

▶

2.
3.

Пригвинтіть газопровід до підключення (1) газової
арматури.
Видаліть повітря з газопроводу.

Обережно!
Небезпека пошкоджень газової арматури

Підключення газопроводу
Встановіть на газопровід перед виробом у добре доступному місці запірний газовий кран з протипожежним пристроєм. Запірний газовий кран повинен мати
номінальний діаметр, не менший ніж у приєднувального патрубка газу.

Газова арматура може пошкодитись внаслідок надто високого випробувального
тиску.

▶

4.

5.4
1.
2.
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Забезпечте монтаж усіх гвинтових з’єднань газопроводу без механічного напруження.

Переконайтеся, що випробувальний
тиск у газовій арматурі не перевищує
значення 50 мбар.

Перевірте газопровід на герметичність.

Підключення опалювального контуру
Вмонтуйте між опалювальною установкою та виробом необхідні запобіжні та запірні пристосування.
Вмонтуйте кран наповнення та зливний кран на зворотній лінії.
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Встановлення 5
5.7

Електромонтаж

5.7.1

Вказівки щодо електромонтажу
Небезпека!
Небезпека для життя внаслідок ураження
електричним струмом при неналежно
виконаному електричному підключенні!
Неналежно виконане електричне підключення може негативно вплинути на експлуатаційну безпеку виробу і призвести до
травм та матеріальних збитків.

1

▶
▶

2

3.
4.

5.5

Підключіть лінію подачі системи опалення до підключення лінії подачі системи опалення (1).
Підключіть зворотну лінію системи опалення до підключення зворотної лінії подачі системи опалення
(2).

Підключення накопичувача гарячої води

Умови: Виріб з накопичувачем гарячої води

▶
5.6

При підключенні дотримуйтесь посібника зі встановлення накопичувача гарячої води та приналежностей.

Виконуйте електромонтаж тільки тоді,
коли ви є спеціалістом з відповідною
освітою та кваліфікацією для виконання
цієї роботи.
При цьому дотримуйтесь всіх діючих
законів, стандартів та директив.

Виріб підготовлений до простого електричного підключення. Кабель підключення до мережі, насоси та датчики
температури вже змонтовані.
На схемі електричних з'єднань в додатку наведені всі
можливості підключення.
У випадку підключення приналежностей (регулятора, кімнатного термостата) необхідно зняти перемички з відповідних штекерів.

5.7.2

Приєднання труби димоходу

Відкривання розподільчої коробки

A

B

▶
▶

Прокладіть трубу димоходу догори до димаря.
Перш ніж установлювати коліно в трубу, прокладіть
трубу димоходу довжиною щонайменше 50 см вертикально догори.

1.

Підключіть виріб до електромережі й унеможливте
його небажане увімкнення.

2.
3.
4.

Демонтуйте переднє облицювання. (→ сторінка 10)
Викрутіть кріпильні гвинти розподільчої коробки.
Відкиньте розподільчу коробку рухом до себе.
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6 Введення в експлуатацію
5.7.3

6

Закривання розподільчої коробки

Введення в експлуатацію

6.1

Перевірка та підготовка води системи
опалення, води для наповнення та води
для доливання

B

Обережно!
Небезпека матеріальних збитків через
низьку якість води системи опалення

▶
▶

Подбайте про воду системи опалення
достатньої якості.

Перед наповненням установки або доливанням в неї
води перевірте якість води системи опалення.

Перевірка якості води системи опалення

▶
▶
▶

A

1.

Відкиньте розподільчу коробку рухом догори.

▶

2.

Закріпіть розподільчу коробку на виробі обома гвинтами.

▶

5.7.4

Забезпечення електроживлення
Обережно!
Вірогідність матеріальних збитків при застосуванні невідповідної напруги в мережі!
При мережевій напрузі понад 253 В та нижче 190 В можливе пошкодження електронних вузлів.

▶
1.
2.

Вставте мережну вилку у відповідну розетку.
Забезпечте можливість постійного доступу до підключення мережі. Він не повинен бути перекритим
або перегородженим.

5.7.5
1.
2.

Переконайтесь, що номінальна напруга
мережі становить 230 В.

Підключення регулятора

Умови: Виріб з регулятором

▶
▶
▶
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Перевірка води для наповнення та доливання

▶

Дотримуйтесь правил підключення (24 В) схеми електричних з'єднань додатку.
Підключіть регулятор до передбаченого для цього
штекера підключення.
Дотримуйтесь посібника зі встановлення регулятора.

Перед наповненням установки виміряйте жорсткість
води для наповнення та доливання.

Підготовка води для наповнення та доливання

▶

При підготовці води для наповнення системи та доливання дотримуйтесь діючих внутрішньодержавних
приписів та технічних вимог.

Якщо внутрішньодержавні приписи та технічні вимоги не
є більш суворими, то діє наступне:
Підготовка води системи опалення потрібна,
–

Підключення датчиків

Дотримуйтеся схеми електричних з'єднань в додатку.
Підключіть всі датчики до передбачених для цього
штекерів підключення.

5.7.6

▶
▶

Відберіть трохи води з опалювального контуру.
Перевірте зовнішній вигляд води системи опалення.
При виявленні твердих відкладень установку необхідно очистити від накипу.
За допомогою магнітного стержня перевірте наявність
магнетиту (оксиду заліза).
При виявленні магнетиту очистіть установку і прийміть міри по захисту від корозії. Як варіант - встановіть магнітний фільтр.
Перевірте значення pH відібраної води при 25 °C.
При значеннях нижчих від 8,2 або вищих від 10,0 очистіть установку і підготуйте воду системи опалення.

–
–

якщо кількість всієї води для наповнення системи і
доливання під час терміну служби установки перевищила в три рази номінальний об'єм опалювальної
установки, або
у випадку недотримання вказаних у наступній таблиці
орієнтовних значень, або
якщо значення pH води системи опалення є нижчим
від 8,2 чи вищим від 10,0.
Загальна
теплопродуктивність

Жорсткість води при певному об'ємі установки

1)

≤ 20 л/кВт

> 20 л/кВт
≤ 50 л/кВт

> 50 л/кВт

кВт

ppm
моль/
CaCO₃
м³

ppm
моль/
CaCO₃
м³

ppm
моль/
CaCO₃
м³

< 50

< 300

<3

200

2

2

0,02

від > 50
до ≤ 200

200

2

150

1,5

2

0,02

від
> 200 до
≤ 600

150

1,5

2

0,02

2

0,02
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Введення в експлуатацію 6
Загальна
теплопродуктивність

Жорсткість води при певному об'ємі установки

1)

≤ 20 л/кВт

> 20 л/кВт
≤ 50 л/кВт

> 50 л/кВт

кВт

ppm
моль/
CaCO₃
м³

ppm
моль/
CaCO₃
м³

ppm
моль/
CaCO₃
м³

> 600

2

2

2

0,02

0,02

0,02

1) Літри номінальної місткості/потужність опалення; для установок з кількома котлами слід використовувати найменшу
окрему потужність.

Обережно!
Небезпека матеріальних збитків через
наявність у воді системи опалення невідповідних присадок!
Невідповідні присадки можуть викликати
зміни в деталях, шум у режимі опалення та
можливі подальші негативні наслідки.

▶

Не використовуйте невідповідні засоби
для захисту від замерзання та корозії,
засоби для дезінфекції та герметики.

При належному використанні наступних присадок до
цього часу не було виявлено жодних випадків несумісності з нашими приладами.

▶

Присадки для очищення (потрібна наступна промивка)
Fernox F3
Sentinel X 300
Sentinel X 400

Присадки, розраховані на тривале перебування в
установці
–
–
–
–

Fernox F1
Fernox F2
Sentinel X 100
Sentinel X 200

Присадки для захисту від замерзання, розраховані на тривале перебування в установці
–
–

Fernox Antifreeze Alphi 11
Sentinel X 500

▶

Якщо ви використали зазначені вище присадки, проінформуйте користувача про супутні заходи.
Поясніть користувачу необхідні заходи із захисту від
замерзання.

▶

Наповнення опалювальної установки

1.
2.

Ретельно промийте опалювальну установку.
Враховуйте варіанти виконання для підготовки води
системи опалення (→ сторінка 14).
3. Відкрийте всі термостатичні клапани радіаторів опалення.
4. Відпустіть гвинти встановленого на заводі-виробнику пристрою для видалення повітря на 1 2 оберти. Переконайтесь, що отвір заглушки не
спрямований на електронні деталі.
5. З'єднайте згідно зі стандартами кран наповнення та
зливний кран опалювальної установки, що забезпечується замовником, з лінією постачання води системи опалення. Забороняється наповнювати опалювальну установку через кран наповнення та зливний
кран виробу!
6. Відкрийте лінію водопостачання.
7. Перевірте, чи обидва сервісні крани на виробі відкриті.
8. Повільно відкрийте кран наповнення та зливний
кран опалювальної установки, щоб наповнити опалювальну установку.
9. Перекрийте вентиль для видалення повітря на виробі, як тільки почне витікати вода.
10. Наповніть установку до досягнення тиску установки
від 1 до 2 бар.
Вказівка
Для опалювальних установок, розташованих на кількох поверхах, може знадобитись більш високий тиск установки.

При використанні обов’язково виконуйте вказівки виробника присадок.

За сумісність будь-яких присадок в іншій частині опалювальної системи та за їх ефективність ми не несемо жодної відповідальності.

–
–
–

6.2

11. Підключіть лінію постачання води системи
опалення.
12. Видаляйте з системи повітря на найнижчому радіаторі, до того часу, поки з вентиля для видалення
повітря не піде вода без повітряних бульбашок.
13. Видаляйте повітря з інших радіаторів, поки опалювальна установка не наповниться повністю водою.
14. Перевірте тиск установки на дисплеї.
15. Перекрийте кран наповнення та зливний кран опалювальної установки і лінію постачання води системи опалення та зніміть шланг.
16. Перевірте герметичність всіх підключень та всієї
опалювальної установки.

6.3

Перевірка та адаптація групи газу
Обережно!
Функціональні несправності або скорочення терміну служби внаслідок невідповідної групи газу!
Якщо виконання приладу не відповідає
місцевій групі газу, це призведе до збоїв
у роботі або до необхідності передчасної
заміни деталей виробу.

▶
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Перед введенням в експлуатацію порівняйте дані щодо групи газу на паспортній табличці з місцевою доступною
групою газу.
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6 Введення в експлуатацію
Настройка забезпечуваного виробом згоряння перевірена на заводі-виробнику. Виріб попередньо настроєний
на роботу з групою газу, вказаною на паспортній табличці.
Умови: Виріб не відповідає місцевій групі газу

▶
▶
▶

Виконайте переналадку на інший вид газу.
Виконуючи переналадку з природного газу на зріджений газ, керуйтесь відповідним посібником з переналадки.
На завершення виконайте налаштування газової системи.

▶
▶
▶
▶
▶
▶

2/2
Виміряне значення поза дійсним діапазоном:

Обережно!
Вірогідність матеріальних збитків
та експлуатаційних порушень в результаті неправильного тиску газу на
вході!
Якщо тиск газу на вході знаходиться
за межами допустимого діапазону, це
може викликати несправності під час
експлуатації виробу та пошкодження
виробу.
▶ Виконайте на виробі налаштування.
▶ Перевірте підключення газу.
▶ Не вводьте виріб в експлуатацію.

Умови: Виріб відповідає місцевій групі газу

▶
6.4

Дотримуйтесь наступного розділу цього посібника.

Перевірка тиску газу на вході

▶

1

▶

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Виведіть виріб з експлуатації.
Перекрийте запірний газовий кран.
Зніміть манометр.
Затягніть ущільнювальний гвинт вимірювального
штуцера.
Відкрийте запірний газовий кран.
Перевірте газову герметичність вимірювального
штуцера.

Якщо вам не вдається усунути несправність, зверніться до підприємства газопостачання.
Перекрийте запірний газовий кран.

Виведіть виріб з експлуатації.
Перекрийте запірний газовий кран.
За допомогою викрутки послабте ущільнювальний
гвинт на вимірювальному патрубку газової арматури
(1).
Підключіть манометр до вимірювального штуцера.
– Робочий матеріал: манометр
Відкрийте запірний газовий кран.
Введіть виріб в експлуатацію.
Виміряйте тиск газу на вході відносно атмосферного
тиску.
Перевірте, чи утримується виміряне значення в межах дозволеного діапазону. (→ сторінка 29)

1/2
Виміряне значення у дійсному діапазоні:
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Передайте виріб користувачу 7
6.5

Перевірка налаштування газової системи

6.5.1

Перевірка налаштування газової системи
(шляхом вимірювання тиску)

6.5.2
1.
2.
3.
4.
5.

Перевірка налаштування газової системи
(шляхом вимірювання об’єму)

Введіть виріб в експлуатацію.
Зчитайте дані лічильника газу, зафіксуйте момент
часу.
Зачекайте прибл. 15 хвилин.
Зчитайте дані лічильника газу, зафіксуйте момент
часу.
Вирахування об'ємної витрати газу. Порівняйте досягнуте значення з номінальним. (→ сторінка 29)

▽

2

1

6.

Виведіть виріб з експлуатації.

6.6
1.
2.
3.

4.
5.
6.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Виведіть виріб з експлуатації.
Перекрийте запірний газовий кран.
За допомогою викрутки послабте ущільнювальний
гвинт на вимірювальному патрубку тиску на пальнику (1).
Підключіть манометр до вимірювального штуцера.
Забезпечте роздільну здатність не меншу від
0,1 мбар.
– Робочий засіб: манометр
Відкрийте запірний газовий кран.
Введіть виріб в експлуатацію.
Виміряйте тиск на пальнику. Порівняйте виміряне
значення з номінальним. (→ сторінка 29)

▽

8.
9.
10.
11.

У разі відхилення
▶ Поверніть регулювальний гвинт (2) праворуч,
щоб збільшити тиск на пальнику. Поверніть
регулювальний гвинт ліворуч, щоб зменшити
тиск на пальнику.

Виведіть виріб з експлуатації.
Перекрийте запірний газовий кран.
Зніміть манометр.
Затягніть ущільнювальний гвинт вимірювального
штуцера.
12. Відкрийте запірний газовий кран.
13. Перевірте газову герметичність вимірювального
патрубка тиску на пальнику.

Перевірка системи випуску відпрацьованих
газів
Закрийте вікна й двері в приміщенні встановлення.
Відчиніть усі зазначені пристосування для видалення повітря.
Переконайтеся в наявності необхідної мінімальної
тяги. Див. таблицю технічних характеристик у додатку.
Перевірте система випуску відпрацьованих газів на
вільне відведення газу.
Виміряйте вміст CO2 на вимірювальному патрубку
відпрацьованих газів.
Виміряйте втрату відпрацьованих газів.

6.7
1.
2.

У разі відхилення
▶ Поверніть регулювальний гвинт праворуч,
щоб збільшити тиск на пальнику. Поверніть
регулювальний гвинт ліворуч, щоб зменшити
тиск на пальнику.

Перевірка режиму опалення
Виконайте налаштування для режиму опалення, як
описано в посібнику з експлуатації.
Виконайте перевірку функціональності для режиму
опалення.

6.8

Перевірка приготування гарячої води

Умови: При підключенні зовнішнього накопичувача гарячої води

▶
▶

7
▶
▶

▶

▶

Зробіть налаштування для режиму приготування гарячої води, як описано в посібнику з експлуатації.
Виконайте перевірку функціональності режиму приготування гарячої води.

Передайте виріб користувачу
Поясніть користувачу розташування та принцип роботи захисних пристосувань.
Поясніть користувачу порядок поводження з виробом.
Дайте відповідь на всі його питання. Зокрема вкажіть
користувачеві на інструкції з техніки безпеки, яких він
повинен дотримуватися.
Повідомте користувачу про необхідність проведення
технічного обслуговування виробу із зазначеною періодичністю (див. таблицю Роботи з огляду та технічного обслуговування у додатку).
Передайте користувачу на зберігання всі посібники та
документацію до приладу.
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8 Усунення несправностей
▶

▶
▶

▶

Поясніть користувачу вжиті заходи із забезпечення
подачі повітря для підтримки горіння та відведення
відпрацьованих газів, звернувши його увагу на те, що
користувачу заборонено вносити в конструкцію будьякі зміни.
Зверніть увагу користувача на те, що посібники повинні зберігатися поруч з виробом.
Поясніть користувачу заходи з контролю необхідного
тиску установки, а також заходи, що виконуються для
доливання теплоносія та видалення повітря з установки.
Поясніть користувачу економічні налаштування температур, регулювальних приладів і термостатичних
клапанів.

9
9.1

Огляд та технічне обслуговування
Вказівки щодо огляду й технічного
обслуговування
Обережно!
Небезпека пошкоджень через непроведення огляду / технічного обслуговування
Не проведені вчасно огляд / технічне обслуговування можуть призвести до пошкоджень виробу.

▶
▶

8

Усунення несправностей

8.1

▶

Усунення несправностей
При появі повідомлень про помилку (F.XX) усуньте
несправність, попередньо ознайомившись з інформацією, що міститься в таблиці, яка знаходиться в додатку.
Коди помилки (→ сторінка 23)

При одночасному виникненні кількох помилок дисплей
почергово відображає відповідні повідомлення про помилку почергово, на дві секунди кожну.

▶
▶

Щоб знову ввести виріб в експлуатацію, натисніть
кнопку скидання збою (не більше 3 разів).
Якщо помилку усунути неможливо й вона знову виникає після спроб скидання збою, зверніться до сервісної служби.

Регулярне виконання робіт з огляду та технічного обслуговування обов’язкові для експлуатаційної готовності, надійності та тривалого терміну служби.
Важливі роботи з огляду та технічного обслуговування
зазначені в наступних розділах.

▶

9.2

Завжди перевіряйте виріб на герметичність газових
частин та водонепроникність, після чого можна переходити до огляду або технічного обслуговування.

Придбання запасних частин

Зачекайте, доки виріб достатньо охолоне.
Демонтуйте переднє облицювання. (→ сторінка 10)

Оригінальні деталі виробу пройшли сертифікацію в ході
перевірки встановленим вимогам. Якщо при виконанні
технічного обслуговування або ремонту не використовуються спільно сертифіковані оригінальні запасні частини
Protherm, то виріб втрачає відповідність встановленим
вимогам. Тому переконливо рекомендується встановлювати лише оригінальні запасні частини Protherm. Інформацію про наявні оригінальні запасні частини Protherm ви
можете отримати за контактною адресою, вказаною на
зворотній стороні.

◁

▶

8.2
1.
2.

Щороку виконуйте огляд / технічне обслуговування.
Зверніться до таблиці Роботи з огляду
та технічного обслуговування, що знаходиться у додатку.

Розблокування запобіжного обмежувача
температури

Тепер до запобіжного обмежувача температури
відкрито доступ через розподільчу коробку.

9.3
1

2

Якщо для виконання технічного обслуговування або
ремонту потрібні запасні частини, використовуйте
винятково оригінальні запасні частини Protherm.

Необхідні контрольні та вимірювальні
засоби

Для огляду й технічного обслуговування потрібні наступні
контрольні та вимірювальні засоби:
–
–

3.
4.

Провертаючи, зніміть заглушку (1).
Повністю втисніть штифт (2).

5.

Натисніть кнопку скидання збою.

◁

18

Аналізуючий пристрій відпрацьованих газів
Манометр

Виріб переходить у режим експлуатації.
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Огляд та технічне обслуговування 9
9.4

Монтаж/демонтаж пальника

9.4.1

Демонтаж пальника

9.5

Очищення пальника

3

1.
1.

Перекрийте запірний газовий кран.

2.
3.

Демонтуйте переднє облицювання. (→ сторінка 10)
Послабте різьбове з'єднання на приєднувальному
патрубку газу.
Послабте різьбові з'єднання на консолі пальника.
Витягніть штекер із газової арматури. Витягніть штекер контрольного електрода та проводу розпалювання.
Вийміть пальник.

4.
5.

6.

9.4.2
1.
2.

3.
4.

2.
3.

1

Почистіть кисневі трубки (1) пензлем або щіткою.
Особливо ретельно очищуйте ділянку первісного
всмоктування повітря та випускні отвори.
Почистіть сопла пальника (2).
Очистіть електрод розпалювання й контрольний
електрод (3).

9.6
1.
2.

2

Очищення теплообмінника
Демонтуйте кришку обшивки. (→ сторінка 11)
Зніміть теплоізоляцію з колектору відпрацьованих
газів.

Монтаж пальника
1

Вставте пальник на місце.
Під'єднайте штекер контрольного електрода та проводів розпалювання. Приєднайте штекер до газової
арматури.
Затягніть різьбові з'єднання на консолі пальника.
Затягніть різьбове з'єднання на приєднувальному
патрубку газу. Використовуйте при цьому нове ущільнення.

2

3.

Викрутіть гвинти захисної панелі (1) і зніміть її.

4.
5.

Зніміть пальник. (→ сторінка 19)
Почистіть газоходи топочного газу (2) за допомогою
щітки для очищення.
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10 Виведення з експлуатації
9.7

Перевірка газового топкового автомату

1.

Від’єднайте штекер іонізаційного кабелю.

◁
2.

Загасіть полум’я пальника.

Зачекайте приблизно 30 секунд, поки газовий топочний автомат не почне нову спробу запалювання.
Зачекайте до третьої невдалої спроби запалювання.

3.

◁
4.
5.
6.

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

Виріб переходить в режим несправності. На дисплей виводиться F.28.

Знову підключіть штекер іонізаційного кабелю.
Почекайте приблизно 5 секунд.
Натисніть кнопку скидання збою.

9.8

Перевірка датчика відпрацьованих газів

1.

Налаштуйте виріб на номінальну теплову потужність.
Перекрийте трубу димоходу.
Переконайтесь, що виріб вимкнувся протягом 2 хвилин.

2.
3.

10 Виведення з експлуатації
10.1

▶
▶
▶
▶
▶

Вимкніть виріб.
Від'єднайте виріб від електричної мережі.
Перекрийте запірний газовий кран.
За необхідності перекрийте запірний кран холодної
води.
Спорожніть виріб через кран наповнення та зливний
кран на зворотній лінії опалення.

10.2
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Виведення виробу з експлуатації

Спорожнення виробу та опалювальної
установки
Закріпіть шланг до зливного крану опалювальної
установки.
Прокладіть шланг до відповiдного місця стоку.
Переконайтесь, що сервісні крани відкриті.
Відкрийте зливний кран.
Відкрийте вентилі для видалення повітря на радіаторах опалення та на трубі лінії подачі опалювального
котла. Починайте роботу на найвище розташованому радіаторі опалення і продовжуйте працювати,
переходячи до розташованих нижче радіаторів опалення.
Почекайте, поки стече вода.
Перекрийте вентилі для видалення повітря на радіаторах опалення та на трубі лінії подачі опалювального котла.
Перекрийте зливний кран.

11 Вторинна переробка та утилізація
Утилізація упаковки

▶
▶

20

Здійснюйте утилізацію упаковки належним чином.
Дотримуйтесь відповідних приписів.
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Додаток
Додаток

A

Діагностичні коди
Заводське
налаштування

Власна
настройка

Код

Параметр

Значення або пояснення

D.00

Максимальна теплова потужність

з кроком 1 кВт

Макс. теплова
потужність
опалювального
приладу

D.01

Час вибігу опалювального насоса

1 … 60 хв
«-» = безперервно

5 хв

D.02

Макс. час блокування пальника

2 … 60 хв

20 хв

D.03

Температура гарячої води, фактичне значення

Відображення на екрані: « - »

D.04

Температура в накопичувачі, фактичне значення

в °C

не настроюється

D.09

Стан, задане значення температури лінії подачі

Точність індикації: 1 K

не настроюється

D.10

Стан, опалювальний насос

0 = вимкнено
1 = увімкнено

не настроюється

D.11

Стан, додатковий опалювальний
насос (приналежності)

0 = вимкнено
1 = увімкнено

не настроюється

D.13

Стан, циркуляційний насос

0 = вимкнено
1 = увімкнено

не настроюється

D.16

Стан, кімнатний термостат 24 В

0 = вимкнено
1 = увімкнено

не настроюється

D.17

Регулювання температури опалювальної установки: регулювання
температури лінії подачі або регулювання за температурою зворотної лінії

Вимкнено = регулювання температури лінії подачі
Увімкнено = регулювання за температурою зворотної лінії

ВИМК

D.18

Режим роботи насоса

1 = Режим роботи насоса, коли вимога генерується кімнатним термостатом
3 = автоматичний режим (тактове управління
насосом виконується згідно з режимом пальника)

3

D.20

Макс. задане значення для гарячої
води

50 … 65 ℃
Точність налаштування: 1 K

60 °C

D.22

Стан, вимога завантаження накопичувача

0 = немає вимоги
1= вимога

не настроюється

D.23

Стан, дозвіл на роботу опалення

0 = немає дозволу
1 = дозвіл

не настроюється

D.24

Стан, манометричний вимикач або
реле температури відпрацьованих
газів

0 = манометричний вимикач або реле температури відпрацьованих газів розімкн
1 = манометричний вимикач або реле температури відпрацьованих газів замкн

не настроюється

D.25

Стан, нагрівання накопичувача

0 = нагрівання накопичувача вимкнене
1 = нагрівання накопичувача увімкнене

не настроюється

D.27

Налаштування, функція реле багатофункціонального модуля 1

Налаштування від 1 до 10
1 = циркуляційний насос
2 = зовнішній опалювальний насос
3 = насос завантаження накопичувача
4 = клапан для відпрацьованих газів
5 = зовнішній газовий клапан
6 = зовнішня помилка
7 = геліонасос
8 = пульт дистанційного керування
9 = насос термічної дезінфекції
10 = клапан для геліоустановки
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Додаток
Заводське
налаштування

Власна
настройка

Код

Параметр

Значення або пояснення

D.28

Налаштування, функція реле багатофункціонального модуля 2

Налаштування від 1 до 10
1 = циркуляційний насос
2 = зовнішній опалювальний насос
3 = насос завантаження накопичувача
4 = клапан для відпрацьованих газів
5 = зовнішній газовий клапан
6 = зовнішня помилка
7 = геліонасос
8 = пульт дистанційного керування
9 = насос термічної дезінфекції
10 = клапан для геліоустановки

D.35

Стан, положення й задане значення 3-ходового клапана

0 = положення «Система центрального опалення»
40 = середнє положення
100 = положення «Гаряча вода»

не настроюється

D.36

Стан, лінія подачі гарячої води

Відображення на екрані: « -- »

не настроюється

D.39

Стан, температура в накопичувачі

в °C

не настроюється

D.40

Стан, значення температури в лінії
подачі

в °C

не настроюється

D.41

Стан, значення температури в
зворотній лінії

Відображення на екрані: « -- »

не настроюється

D.43

Налаштування, значення нахилу
опалювальної кривої

0,2 … 4
Точність налаштування: 0,1

1,2

D.45

Налаштування, базове значення
опалювальної кривої (залежне від
погодних умов задане значення
для приміщення)

15 … 30
Точність налаштування: 1 °C
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D.47

Стан, значення зовнішньої температури

в °C

D.62

Налаштування, подача вдень/вночі

0 … 30
Точність налаштування: 1 °C

D.64

Стан, середній час розпалювання

Точність індикації: 0,1 с

не настроюється

D.65

Стан, максимальний час розпалювання

Точність індикації: 0,1 с

не настроюється

D.67

Стан, час блокування пальника,
залишок

Точність індикації: 1 хвилина

не настроюється

D.68

Стан, кількість успішних розпалювань з першої спроби

Точність індикації: 1

не настроюється

D.69

Стан, кількість успішних розпалювань з другої спроби

Точність індикації: 1

не настроюється

D.70

Положення перемикального клапана (без впливу на опалювальний
прилад)

0 = нормальний режим
1 = середнє положення
2 = положення тривалого центрального опалення

0

D.71

Налаштування, максимальне номінальне значення температури лінії
подачі для системи центрального
опалення

Мінімальна температура лінії подачі системи
центрального опалення
до
Максимальна температура лінії подачі системи
центрального опалення

75 °C

D.77

Налаштування, часткове навантаження гарячою водою для режиму
приготування гарячої води

Діапазон налаштування: залежить від пристрою

Найвищий ступінь

D.80

Час роботи в режимі опалення

0 … 65 535
Точність індикації: 1 година

D.81

Час роботи в режимі приготування
гарячої води

0 … 65 535
Точність індикації: 1 година
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Додаток
Заводське
налаштування

Код

Параметр

Значення або пояснення

D.82

Кількість циклів запуску в режимі
опалення

0 … 65 535
Відображення "100" відповідає 10 000 циклів
запуску.

D.83

Кількість циклів запуску пальника в
режимі приготування гарячої води

0 … 65 535
Відображення "100" відповідає 10 000 циклів
запуску.

D.85

Налаштування, мінімальна продуктивність виробу

Діапазон налаштування: залежить від пристрою

D.90

Стан, розпізнаний цифровий регулятор (якщо блок контролю по
eBus під'єднаний до опалювального приладу)

0 = так
1 = ні

D.93

Налаштування, маркування приладу

Діапазон настроювання:
0 … 99

1=
20 KLOM/KLZ
2=
30 KLOM/KLZ
3=
40 KLOM/KLZ
4=
50 KLOM/KLZ

D.94

Відновити список кодів помилок

ввімк, вимк

ВИМК

D.95

Стан, версія програми

D.96

Усі параметри, що налаштовуються, скинути на заводські налаштування

D.123 Час останнього завантаження
накопичувача

B

Власна
настройка

Найменша
потужність
не настроюється

не настроюється
ввімк, вимк

ВИМК

0 … 255 хв

не настроюється

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.
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Додаток
Код

Значення

Скидання коду помилки

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

C 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 спеціаліста.

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 виникає повторно, зверніться до
спеціаліста.

Опалення не вмикається
(приготування гарячої води
функціонує нормально)
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Додаток
Проблема

Можлива причина

Заходи з усунення

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 про це спеціаліста.

Виріб виведений з експлуатації (внаслідок несправності)

Спрацював запобіжний обмежувач температури
Відображений код помилки: F.20

Розблокуйте запобіжний обмежувач температури. Якщо проблема виникає повторно, зверніться до спеціаліста.

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

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

D Схеми електричних з'єднань
Схема електричних з'єднань
2

4

3

230 VAC / 50 Hz

5

**

ST2
ST1

*

1

230 VAC

D.1

L

PE

PE

N

1

X104

1

X19

1

X11

X13

1

X12

N

PE

PE

L

N

L

L

N

6

21

-

°C

bar

1
2

eco

H

5

4

3

18

7
+
24V

8
9

17

1

IO

X90

1

X20

16

7

6

18 17 16 15

q

14 13 12

19

11 10

+

20

X20

1

GND

RT

GND

8
9
10

13

12

11

10

10

9

8

7

6

5

4

3

1

2

X2

14

9

1

Адаптер обдуву (приналежності)

6

мережний вимикач

2

Манометричний вимикач

7

Контролер пам’яті

3

Насос завантаження накопичувача

8

Зовнішній датчик температури

4

Опалювальний насос

9

eBUS регулятор

5

Мережний кабель

10

Кімнатний термостат

26

8

7

6

5

e-bus

4

1

X40

X41

X106

1

X32

X30

1
2
3

11

X2

1
11

15 14 13 12

17 16 15 14 13 12

2

3

4

5

9

20 19 18

6

7

17 16

20 19 18

8

7

6

5

3 21

8

9

10

4

3

X51

11 12 13 14 15 16 17 18
2

1

24VDC

10

15
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Додаток
11

Датчик температури накопичувача

16

Теплове реле відпрацьованих газів

12

Зовнішній датчик температури

17

Газова арматура

13

18

Термостат максимальної температури

14

Манометричний вимикач (деталь адаптера обдуву)
Планка головної клеми

19

Кодуючий резистор

15

Датчик тиску

20

Газова арматура

21

Електрод розпалювання

D.2

Схема електричних з'єднань зовнішніх вузлів
10

9

1

2
2 BUS
2
3

3
230 V

3

8

7

6

5

4

1

Термостатичний клапан

6

Кран з ковпачком

2

Зворотній клапан

7

Опалювальний прилад

3

Опалювальний насос

8

Запобіжна арматура

4

Розширювальний бак

9

Зовнішній датчик температури

5

Наповнювальний та спорожнювальний кран

10

eBUS регулятор
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Додаток
D.3

Схема підключень бака накопичувача з насосом завантаження
17

1

2 BUS
2

16

2

3

4

2

5

15
2
230 V

3

3

4

3

6

3

14
7

13

12

11

10

9

8

1

Термостатичний клапан

10

Насос завантаження накопичувача

2

Зворотній клапан

11

Розширювальний бак

3

Бак накопичувача

12

Наповнювальний та спорожнювальний кран

4

Запобіжна арматура

13

Кран з ковпачком

5

Термостат батареї змішувача

14

Опалювальний прилад

6

циркуляційний насос

15

Опалювальний насос

7

Група безпеки для холодної води

16

Зовнішній датчик температури

8

Розширювальний бак для гарячої води

17

eBUS регулятор

9

Датчик температури накопичувача гарячої води
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E

Роботи з огляду та технічного обслуговування

№

Роботи

Інтервал

1

Перевірити загальний стан виробу, видалити забруднення

Щорічно

2

Перевірити пальник а наявність пошкоджень, видалити забруднення

Щорічно

3

Очищення пальника

Щорічно

4

Очищення теплообмінника

Щорічно

5

Перевірка та, за необхідності, регулювання тиску наповнення опалювальної установки

Щорічно

6

Перевірити функціональність виробу (режим опалення та приготування гарячої води)

Щорічно

7

Перевірити розпалювання та роботу пальника

Щорічно

8

Перевірити газопровід на герметичність, перевірити герметичність водопостачання (опалювального контуру)

Щорічно

9

Перевірити вентиляційні прилади, перевірити газовідвід

Щорічно

10

Перевірка запобіжного обмежувача температури

Щорічно

11

Перевірка газового топкового автомату

Кожні 2 роки

12

Перевірка датчика відпрацьованих газів

Кожні 2 роки

13

Перевірити налаштування газової системи і за необхідності відрегулювати та зафіксувати в
протоколі

Щорічно

14

Виміряти втрату відпрацьованих газів, виміряти вміст CO

Щорічно

15

За наявності: перевірити зовнішній регулятор і за необхідності встановити новий

Кожні 2 роки

16

За наявності: виконати технічне обслуговування накопичувача гарячої води

Кожні 5 років

17

Внесіть до протоколу виконані роботи й виміряні значення

Щорічно

F

Технічні характеристики

Технічні характеристики – загальні
20KLOM17

30KLOM17

40KLOM17

50KLOM17

Висота

880 мм

880 мм

880 мм

880 мм

Ширина

335 мм

420 мм

505 мм

590 мм

Глибина

600 мм

600 мм

600 мм

620 мм

Вага

90 кг

110 кг

130 кг

150 кг

Підключення, опалювальний контур

1″

1″

1″

1″

Підключення, газ

3/4″

3/4″

3/4″

3/4″

Підключення, відпрацьовані гази

130 мм

130 мм

150 мм

180 мм

Придатні типи встановлення

B11BS / B44

B11BS / B44

B11BS / B44

B11BS / B44

Придатні типи встановлення при використанні
адаптерів обдуву

B44

B44

B44

B44

Дозволені категорії приладів

II2H3P

II2H3P

II2H3P

II2H3P

Дозволені види газу

G20 / G31

G20 / G31

G20 / G31

G20 / G31

Розпалювання

електронне

електронне

електронне

електронне

Значення підключення
G20, макс.

2,0 м³/год

3,15 м³/год

4,1 м³/год

5,2 м³/год

Значення підключення
G31, макс.

1,6 кг/год

2,0 кг/год

3,3 кг/год

–

Температура відпрацьованих газів

95 … 122 ℃

95 … 126 ℃

95 … 141 ℃

95 … 130 ℃
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Додаток
20KLOM17

30KLOM17

40KLOM17

50KLOM17

Масовий потік відпрацьованих газів

15,6 г/с

21,3 г/с

28 г/с

38,2 г/с

Акустична емісія (віддаленість 1 м від опалювального приладу,
висота 1,5 м)

≤ 55 дБ

≤ 55 дБ

≤ 55 дБ

≤ 55 дБ

Технічні характеристики – потужність/навантаження
20KLOM17

30KLOM17

40KLOM17

50KLOM17

Номінальний ККД, G20

90 … 92 %

90 … 92 %

90 … 92 %

90 … 92 %

Номінальний ККД, G31

89 … 91 %

89 … 91 %

89 … 91 %

89 … 91 %

Потужність завантаження накопичувача

17 кВт

26 кВт

35 кВт

44,5 кВт

Тиск газу на вході, G20

20 мбар

20 мбар

20 мбар

20 мбар

Тиск газу на вході, G31

37 мбар

37 мбар

37 мбар

37 мбар

Сопло пальника, G20

2,65 мм

2,65 мм

2,65 мм

2,65 мм

Сопло пальника, G31

1,7 мм

1,7 мм

1,7 мм

1,7 мм

Тиск на пальнику, G20

10,7 мбар

12,2 мбар

11,7 мбар

12,3 мбар

Тиск на пальнику, G31

21,5 мбар

23,5 мбар

23 мбар

23 мбар

Клас NOx

2

2

2

2

Викиди CO

5 част./млн.

6 част./млн.

8 част./млн.

7 част./млн.

Навантаження на опалення G20, макс.

18,5 кВт

28,5 кВт

38,5 кВт

49 кВт

Навантаження на опалення G31, макс.

17,5 кВт

26,5 кВт

36,4 кВт

46,6 кВт

Навантаження на опалення G20, мін.

13 кВт

20 кВт

27 кВт

34,2 кВт

Навантаження на опалення G31, мін.

12,2 кВт

18,5 кВт

25,4 кВт

32 кВт

Потужність опалення
G20, макс.

17 кВт

26 кВт

35 кВт

44,5 кВт

Потужність опалення
G31, макс.

16 кВт

24,5 кВт

33 кВт

42 кВт

Потужність опалення
G20, мін.

11,9 кВт

18,2 кВт

24,5 кВт

31 кВт

Потужність опалення
G31, мін.

11,2 кВт

17,2 кВт

23 кВт

29 кВт

Найменша необхідна
стабільна тяга димаря

2 Па

2 Па

2 Па

2 Па

20KLOM17

30KLOM17

40KLOM17

50KLOM17

Температура лінії подачі, діапазон налаштування

45 … 85 ℃

45 … 85 ℃

45 … 85 ℃

45 … 85 ℃

Максимальний робочий
тиск

3 бар

3 бар

3 бар

3 бар

рекомендований робочий тиск

1 … 2 бар

1 … 2 бар

1 … 2 бар

1 … 2 бар

Вміст котла

9,1 л

11,6 л

14,1 л

16,6 л

Технічні характеристики – опалення

Технічні характеристики – електричні
20KLOM17

30KLOM17

40KLOM17

50KLOM17

Напруга підключення

230 В / 50 Гц

230 В / 50 Гц

230 В / 50 Гц

230 В / 50 Гц

Споживання електричної потужності, макс.

15 Вт

15 Вт

15 Вт

15 Вт
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Додаток
20KLOM17

30KLOM17

40KLOM17

50KLOM17

Ступінь захисту

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20

Вбудований запобіжник
(інерційний)

2A

2A

2A

2A

Електроенергiя

0,1 A

0,1 A

0,1 A

0,1 A
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Protherm Production, s.r.o.
Jurkovičova 45 ‒ Skalica ‒ 90901
Tel. 034 696 61 01 ‒ Fax 034 696 61 11
Zákaznícka linka 034 696 61 66
www.protherm.sk

Постачальник
ДП «Вайллант Група Україна»
вул. Старонаводницька 6-б ‒ 01015 м. Київ
Teл. 0 (4 4) 220‑08 30 ‒ Факс. 0 (4 4) 220‑08 35
Гарячалінія 08 00 501‑562
info@protherm.ua ‒ www.protherm.ua
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