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 ПРИМІТКА!
Вказівки по користуванню

  УВАГА!
Можливість небезпечної ситуації для
котла й навколишнього середовища

        НЕБЕЗПЕКА!  
Серйозна небезпека 
для здоров'я й життя

2 - ПЕРЕДБАЧЕНІ СПОСОБИ ВИКОРИСТАННЯ КОТЛА

Котел KON створений на базі сучасного технічного рівня й загальновизнаних технічних
норм безпеки.
Незважаючи на це, неправильна експлуатація може становити небезпеку для здоров'я 
й життя користувача й інших людей, а також завдати шкоди котлу або іншому майну.
Котел призначений для роботи в системі опалення із циркуляцією й приготування
гарячої води. Будь-яке інше використання вважається несанкціонованим.

У випадку завдання будь-якого збитку, викликаного несакціонованим використанням, 
компанія Unical AG S.p.A не несе жодної відповідальності. Використання відповідно
до передбачених цілей включає також точне виконання вимог даної інструкції.

 

 

Користувач повинен бути проінформований про правильне використання й роботу 
системи опалення й зокрема: 
- Користувач повинен отримати дану інструкцію, а також інші документи, що відносяться 
до котла, й перебувають у пакеті в упаковці. Користувач повинен зберігати дану 
документацію, щоб мати її в розпорядженні для наступних консультацій. 
- Користувач повинен бути проінформованим про важливість вентиляційних отворів і
систему димоходу, а також про категоричну заборону їхньої модифікації. 
- Користувач повинен бути проінформованим щодо контролю над тиском води в системі, 
а також про дії для його відновлення. 
- Користувач повинен бути проінформованим щодо правильного регулювання 
температури, кімнатних термостатів і радіаторів для економії енергії. 
- Пам'ятайте, що відповідно до діючих норм, контроль і технічне обслуговування котла 
повинні проводитися відповідно до розпоряджень і з періодичністю, зазначеною 
виробником.

4 - ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА
 

3 - ПІДГОТОВКА ВОДИ

1 - УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ІНСТРУКЦІЇ 

Під час вивчення даної інструкції особлива увага повинна приділятись частинам, позначеним 
наступними символами:

• Жорсткість води, що використовується, визначає періодичність прочистки 
теплообмінника гарячої води.
• При використанні води жорсткістю більше 15°f , рекомендується використання засобів 
для запобігання утворення накипу; дані засоби повинні бути обрані на основі 
характеристик води.
• Для зменшення вапняних відкладень, рекомендується встановлювати температуру 
гарячої води, близької до тої, що використовується.
• Рекомендується перевірка й, за необхідності, прочищення теплообмінника гарячої 
води наприкінці першого року роботи котла, і згодом, залежно від стану теплообмінника,
цей період може бути продовжений до двох років



3

5 - ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ 
УВАГА

УВАГА
Встановлення, регулювання й технічне обслуговування котла повинні здійснюватися 
професійним і кваліфікованим персоналом відповідно до діючих норм і положень, 
оскільки неправильне встановлення може завдати шкоди людям, тваринам і майну, 
за що Виробник не несе жодної відповідальності. 

НЕБЕЗПЕКА! 
Ніколи не намагайтеся проводити роботи з технічного обслуговування або ремонту 
котла з особистої ініціативи. Кожне втручання повинне виконуватись професійним 
і кваліфікованим персоналом, уповноваженим компанією Unical.
Рекомендується укладання договору на технічне обслуговування. 
Неповне або нерегулярне технічне обслуговування може піддати ризику безпеку 
котла й заподіяти шкоди людям, тваринам і майну, за що виробник не несе жодної 
відповідальності. 

Заміна компонентів, пов'язаних з котлом. 
Заборонено робити модифікацію наступних елементів: 
- котла
- газопроводів, повітропроводів, водопроводів і електричних ліній
- димоходів, запобіжного клапана і його зливної системи
- елементів конструкції, які впливають на безпечну роботу котла.

Запах газу
У випадку появи запаху газу, дотримуватися наступних вказівок безпеки:
- не вмикати і не вимикати електричні вимикачі
- не палити
- не використовувати телефон
- закрити кран подачі газу
- провітрити приміщення, де відбувся витік газу 
- проінформувати компанію, яка займається постачанням газу, або спеціалізовану 
фірму. 

Вибухонебезпечні й легкозаймисті речовини 
Не використовувати і не зберігати вибухонебезпечні й легкозаймисті речовини 
(наприклад, бензин, фарби, папір) у приміщенні, де встановлений котел. 

 - У випадку продажу, переміщення або передачі котла іншому користувачеві, 
переконайтеся, що дана інструкція передається разом з котлом новому користувачеві
або монтажнику.
- У випадку завдання збитків людям, тваринам або майну, через недотримання правил, 
що містяться в даній інструкції, Виробник не несе жодної відповідальності. 

Заборонено використання котла  особами з обмеженими психічними фізичними 
та розумовими характеристиками, а також з сенсорними порушеннями, без досвіду 
або з недостатніми знаннями. Котлом може користуватися лише доросла особа після 
ретельного вивчення даного посібника та інструктажу.
Слідкуйте за тим щоб діти не гралися з приладом та не зламали його. 



4

6 - ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
6.1 - ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
A Манометр
B Перемикач Літо/Зима + Регулятор 

температури опалення 
(по запиту термостату ON/OFF)

C Регулятор температури ГВП
D Кнопка розблокування/калібрування

діагностики
E Інформаційний дисплей
F Підключеня функція опалення
G Підключеня функція ГВП
I Символ блокування
L Символ працюючого пальника
M Символ нейсправності
N Температура або код блокування

В - Перемикач Літо/Зима + 
Регулятор температури опалення

За допомогою даного регуля -
тора можна вибрати робочий
режим :

Режим Літо  (лише виробниц -
тво гарячої води - ГВП)
Рукоятка в положенні  (Літо) 
вказує, що опалення вимкнене
але функція захисту
від замерзання активна

Режим Зима (виробництво ГВП 
та налаштування температури 
опалення)
Встановивши регулятор в цій 
області котел буде знаходитись
в режимі "Зима". Регулювання 
температури подачі теплоносія 
від  30°C  до 85°C. 
 

C - Регулятор температури ГВП
(гарячого водопостачання) 

Цей регулятор налаштовує
температуру гарячої води (ГВП)

Пол. 1: ECO 
Виробництво гарячої води при 
38°C / позиция ВІДПУСТКА  

Пол. 2: ECO-COMFORT  
Виробництво гарячої води при
38°C (с підключеним попе-
реднім нагрівом збільшується
економічність роботи)

Пол. 3: COMFORT  
Виробництво гарячої води при
температурі від  38°C до 60°C 

Зовнішній нагрівач для моделей R
якщо KON R, не підключений до 
зовнішнього бойлера, 
встановіть регулятор в пол. 1.

Термостат приміщення
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При використанні кімнатного 
термостату з протоколом 
OpenTherm температура,
запитуваначерез вхід котла,
встановлюється на кімнатному
термостаті (максимальна 
температура опалення) і не 
залежить відположення 
регулятора “В”
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L- Індикація працюючого пальника

F - Режим опалення

G - Режим ГВП

I - Символ блокування

M - Символ несправності

D - Кнопка розблокування

Термометр

A - Манометр

6.2 - ПЕРЕВІРКА ПЕРЕД ВВЕДЕННЯМ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

2

3

4

Даний символ вказує на те, що 
пальник працює / рівень модуля-
ції. Вмикання даного символу 
відбувається після розпалу
пальника, коли котел одержує 
запит на опалення або ГВП

Даний символ блимає на 
дисплеї, коли котел одержує 
запит на опалення. Якщо 
одночасно надходить запит на 
ГВП, символ опалення гасне

Даний символ відображається 
на дисплеї при запиті на ГВП.

Поява даного символу на 
дисплеї вказує на 
спрацьовування запобіжного
пристрою пальника у зв'язку:
- З відсутністю газу
- Відсутністю розпалювання
У першому випадку, коли не 
відбувається розпалювання,
необхідно перевірити, щоб
газовий кран був відкритий

Поява на дисплеї даного симво-
лу вказує на те, що в котлі є 
несправність і котел блокується. 
Код, який визначає несправ-
ність, відображається замість 
значення температури після 
натискання на кнопку 
розблокування (D).

При натисканні на кнопку 
розблокування на протязі
менше ніж 1 секунда можна:

-   запустити роботу котла після 
спрацьовування запобіжного 
пристрою пальника та появи 
символу.

- відобразити на дисплеї код 
помилки після блокування 
котла через постійну 
несправність, яка викликала
появу символу

Якщо на дисплеї відображаєть-
ся символ         зазначена 
температура відноситься до 
контуру опалення

Якщо на дисплеї відображаєть-
ся символ          зазначена 
температура відноситься до
контуру ГВП.

Відображає тиск води в системі 
опалення; дане значення не 
повинне бути нижче 0,8/1 бар 
( при холодній системі).
Якщо тиск у системі менше 
0,8/1 бар необхідно відновити 
правильне значення, відкривши 
кран заповнення системи. Дана 
операція повинна здійснюватися 
при холодній системі.

Переконатися, що кран подачі газу на 
котел відкритий.
Переконатися, що відсічні крани, якщо 
вони встановлені на подачі й поверненні 
для обслуговування котла, відкриті.
Переконатися, що відсічний кран, для техніч-
ного обслуговування встановлений на подачі 
холодної води в котел, відкритий
Переконатися, що система зливу запобіжного 
клапана з'єднана з каналізацією

Упевнитися, що на котел подається електрич-
на напруга; дисплей (Е) на панелі керування 
повинен бути підсвічений

Проконтролювати на манометрі котла
значення тиску води.
Для оптимальної роботи тиск повинний бути 
від 0,8 до 1 бар (з вимкнутим циркуляційним 
насосом).
Якщо тиск у холодній системі перебуває 
нижче 0,7 бар, необхідно відновити тиск, 
використовуючи кран підживлення 
(див. пункт 6.4)
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6.3 - ФУНКЦІОНУВАННЯ

Режим ГВП

Перевірте, що регулятор (В)  

встановлений  на      

За допомогою регулятора (C) 
встановіть бажану температуру 
ГВП .
Температура ГВП регулюється
в межах від 35°C (крайнє ліве 
положенн) до 60°C (крайнє 
праве положення)

Відрегулювавши температуру гарячої води в котлі 
близько до бажаної, ви зможете уникнути 
змішування гарячої й холодної води, досягаючи 
тим самим ощадливого використання води й 
зменшення ймовірності утворення накипу.

При відкриванні крана гарячої води 
(умивальник, ванна, душ), котел 
автоматично почне готувати воду 
відповідно до встановленої темпе-
ратури. Під час усього процесу 
нагрівання води на дисплеї відобра-
жається температура гарячої води 
й світиться символ 

Тільки захист від замерзання
Котел оснащений системою захисту від 
замерзання
Для залишення котла в режимі тільки захисту 
від замерзання, перемістити обидва регулятора 
в положення, як вказано на малюнку нижче.
 

УВАГА
Захист від замерзання 
спрацьовує лише у випадку 
підключеного електроживлення, 
та відкритому газовому крані.
Якщо з будь якої причини живлення 
вимкнене та/або газовий кран 
закритий захист від замерзання не
спрацює

Режим опалення 

Для роботи в режимі опалення, 
регулятор (В) повинен 
перебувати в діапазоні, зазна-
ченому на малюнку.
- позиція MIN відповідає 
температурі теплоносія 30°C
   

- позиція MAX відповідає 
максимальній температурі 
теплоносія 85°C

Якщо котел обладнаний 
модуляційним термостатом 
(ТА мод), встановіть регулятор 
(В) в центральну позицію

Під час роботи котла в режимі
опалення на дисплеї відобра-
жається температура теплоносія
та горить символ

Повне відключення обладнання
Для повного відключення котла,
вимкнути подачу напруги на 
котел

При повному відключенні котла 
повністю деактивуються режими
опалення й ГВП, а також захист
від замерзання.
При відключенні котла на 
тривалий період рекомендується 
закрити кран подачі газу й при
наявності кран подачі холодної 
води.
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6.4 - УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

service

Для кодів, наведених нижче 
потрібно натиснути кнопку 
“D” щоб відобразити код 
несправності.

Занадто низький тиск у 
системі опалення

Спосіб 
усунення 
несправності

У випадку якщо вам часто дово-
диться відновлювати тиск води, 
зверніться до монтажної органі-
зації для виявлення витоку в 
системі опалення.

Блокування розпалювання 
пальника

Спрацювання запобіжного
термостату котла (може озна-
чати наявність повітря в сис-
темі опалення)

Коли котел виявляє несправність у роботі 
або відбувається його блокування через 
постійну несправність, на дисплеї панелі 
керування відображається й починає 
мигати символ
Якщо несправність не знімається то замість
градусів висвічується код несправності

При натисканні на кнопку
розблокування “D”

замість температури починає
мигати код несправності (див 
розділ 4.6керівництва по 
встановленню та експлуатації)

Користувач може відновлювати роботу 
котла тільки в наступних випадках:

Відновити правильне значення,
відкривши кран заповнення 
котла (для оптимальної роботи 
значення повинне бути в межах 
0,8 - 1бар).
При відновленні тиску до
мінімального значення (0,6 бар),
робота котла буде відновлена

Спрацьовування запобіжного 
пристрою блокування пальника 
викликане:
• відсутністю газу
• наявністю повітря в трубах (у ви-
падках нової системи або після 
довгого простою)

Спосіб 
усунення 
несправності

Переконатися, що газовийкран
відкритий. Натиснути на кнопку
розблокування для відновлення
нормальної роботи котла.
Після трьох спрацьовувань 
запобіжного пристрою блокува-
ння котла не намагайтеся відно-
вити роботу котла самостійно. 
Зверніться в Аторизований 
сервісний центр UNICAL.

Спосіб 
усунення 
несправності

Видаліть повітря з радіаторів системи
опалення, відновіть тиск на натисніть
кнопку “D”

Для всіхінших кодів блокування зверніться
в Авторизований сервісний центр UNICAL 
(інформація вказана в гарантійних 
зобов’язаннях навиріб) 

Компанія Unical AG S.p.A знімає 
з себе будь-яку відповідальність 
за шкоду заподіяну внаслідок 
неправильного встановлення, 
експлуатації, зміни пристрою та 
нехтування інструкцій
виробника або національним чи
місцевими нормами щодо газо-
вого опалювального обладна-
ння

Правильна утилізація виробу згідно Директиви 2002/96/ЕС

В кінці терміну експлуатації виробу не допускається його утилізація як побутових відходів. Виріб 
потрібно передати в спеціалізовану організацію, що займається утилізацією подібного обладнання. 
Виріб після часткової розборки може бути утилізований як брухт чорних та кольорових металів.

Окрема утилізація від побутових відходів захищає від негативних впливів навколишнє середовище і 
здоров’я людей а також дозволяє повторно використати матеріали та забезпечує енергозбереження

Котли відповідають наступним технічним регламентам на території України :
- Технічний регламент приладів, що працюють на газоподібному паливі ( ПКМУ від 24.09.2008р. № 856 )
- Технічний регламент водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі ( ПКМУ від 27.08.2008р . № 748 )

Адреса потужностей виробництва: 29012, ІТАЛІЯ, Каорсо (PC) 
віа Падана Інферіоре, 52/С тел. +39 0523 822541

089

Уповноважений представник в Україні  ТОВ «ТК «Оптім» Україна, 03680, м. Київ, вул. Пшенична, 9
гаряча лінія: 0-800-50-70-35 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів в межах України). Будь-яку додаткову інформацію
про сервіс Ви можете отримати на сайті www.optim.ua у розділі «Підтримка» та «Сервіс». 
Термін служби виробу вказано в гарантійному талоні. Дата вироблення вказана на виробі.


