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1.  ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 

Ці інструкції поширюються лише на котли  Roda ECO Condens 24 . 

При встановленні котла, будь ласка, дотримуйтесь інструкції з техніки безпеки, викладеної в цьому посібнику! 

Нижче описані символи, що використовуються в тексті: 

 

Небезпека!   Пряма загроза здоров'ю і життю. 

Небезпека!   Небезпека ураження електричним струмом. 

 Увага!   Потенційно небезпечна ситуація для устаткування і навколишнього середовища. 

Вказівка!   Корисна інформація та вказівки. Цей символ вказує на необхідні дії. 

 

 

1.1. Застосування інструкції 

Ці інструкції дійсні тільки для котла Roda ECO Condens. 

 

НАЗВА КОТЛА ТИП ЦИРКУЛЯЦІЯ ПОТУЖНІСТЬ 

ECO Condens 24 Конденсаційний ПРИМУСОВА 24 кВт 

 

 

24 кВт максимальна номінальна потужність, якої котел може досягти 

Котел призначений для використання наступних типів газу: природний (G20) та зріджений G30/G31. 

Тип газу, на який налаштовано пристрій, зазначений на етикетці продукту і табличці з технічними даними. 

1.2. Маркування  

Маркування на даному виробі гарантує, що виріб відповідає основним умовам, зазначеним у відповідному євро-

пейському законодавстві: 

- директива на газовитратні установки 2009/142 / CE (ex 90/396 / CEE) 

- директива з енергоефективності 92/42 / ЄЕС 

- директива на електромагнітну сумісність 2004/108 / EC (ex 89/366 / CEE) 

- директива щодо низької напруги 2006/95 / EC (ex73 / 23 / EEC). 

 

1.3. Перелік стандартів відповідності 

ДСТУ EN 677-2001 Котли центрального опалювання газові. Спеціальні вимоги для конденсаційних котлів з 

номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт (EN 677:1998)_ 

 

ДСТУ prEN 483:2003  Котли газові центрального опалення. Котли типу С з номінальною тепловою потужністю не 

більше ніж 70 кВт (prEN 483:1998, IDT) 
 

 ДСТУ EN 4059-2001 Апарати газові одно- та двоконтурні з примусовим обігом води. Загальні технічні умови 

 

 ДСТУ EN 60335-1:2014 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (EN 

60335-1:2012, EN 60335-1:2012/AC:2014) 

 

 ДСТУ EN  55014-1:2014  Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних ін-

струментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завад (EN 55014-1:2006,EN 55014-1:2006/A1:2009,EN 55014-

1:2006/A2:2011) 

 

ДСТУ  CISPR 14-2:2007 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електроінструментів 

та аналогічних виробів. Частина 2. Несприйнятливість до завад (CІSPR 14-2:2001, ІDT) 

 

ДСТУ EN   60730-2-9:2014  Регулятори електричні автоматичні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-

9. Додаткові вимоги до температурочутливих регуляторів (ІЕС 60730-2-9:2000, IDT) 
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1.4. Опис та функціонування пристрою 

Настінний газовий котел - це пристрій який споживає газоподібне паливо (природний газ), призначений для перет-

ворення енергії газового палива в теплову енергію шляхом спалювання. Газовий котел працює без постійного кон-

тролю з боку власника завдяки встановленим на ньому системам захисту і управління. 

1.5. Належне використання 

- Котел RODA ECO Condens 24 спроектований відповідно до діючих технічних стандартів і побудований від-

повідно до визнаних правил техніки безпеки. 

- Неналежне використання виробу може поставити під загрозу здоров'я та життя користувачів або третіх 

осіб, вплинути на котел або на інші матеріальні цінності. 

- Котел не повинен використовуватись особами (включаючи дітей) з обмеженими психічними, сенсорними 

здібностями або відсутністю досвіду і / або нестачею знань. 

- Котел забезпечує нагрів в закритій системі опалення, а також нагрів гарячої сантехнічної води. Викорис-

тання котла в інших цілях, крім передбачених, вважається невідповідним призначенню. Виробник / поста-

чальник не несе відповідальності за можливі збитки в зв'язку з невідповідним використанням. 

 

1.6. Паспорт 

Експлуатаційні характеристики котла ECO Condens 24  знаходяться на табличці, яка знаходиться на передній кри-

шці котла. 
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2. ОПИС КОТЛА 

2.1. Компонування котла 

  

 

Компоненти 

1. Вентилятор 

2. Повітряний клапан 

3. Термостат перегріву 

4. Первинний теплообмінник 

5. Колектор продуктів згорання 

6. Привід 3-ходового клапана 

7. Датчик температури опалення 

8. Датчик температури ГВП 

9. Датчик тиску води 

10. Коробка блоку управління 

11. Насос 

12. Газовий клапан 

13. Запобіжний клапан 

14. Трансформатор розпалу 

15. Розширювальний бак 

16. Електроди розпалу 

17. Електрод іонізації 

18. Термостат перегріву по димовим газам 

19. Реле тиску повітря 

20. Кран заповнення 

21. Датчик температури теплоносія 

22. Конденсатний сифон 

23. Вторинний теплообмінник 

Мал. 2.1 
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2.2.  Конструктивні та функціональні характеристики  

Таблиця 2.1: Технічні характеристики 

 

Позначення в таблиці: 

** – не входить в комплектацію котла, постачається за запитом. 

Назва       ECO Condens  24 
Типи газу Природний G20,  

(опційно: G30, G31) 

Тяга Примусова, вентилятор зі змінною 
швидкістю 

Камера згоряння закрита 

Клас енергетичної ефективності (дир. 92/42 / CEE) **** 

Клас NOx 5 

Максимальна корисна теплова потужність опалення (мін/макс) (кВт) 7,51 - 24,9 кВт 

Номінальна потужність опалення (мін/макс) (60/80 °C) 7,5 – 24,3 кВт 

Номінальна потужність опалення (мін/макс) (50/30 °C) 8,5 - 26,5 кВт 

Максимальна швидкість вентилятора (об/хв) - опалення 5400 

Максимальна швидкість вентилятора (об/хв) - ГВП 5300 

Мінімальна швидкість вентилятора (об/хв) - опалення/ГВП 1600 

ККД при номінальній тепловій потужності (60/80 °C) 97,40 % 

ККД при номінальній тепловій потужності (30/50 °C) (конденсація) 106,22 % 

Номінальне споживання природного газу (режим 60/80 °C) 2,64 м3 / год 

 
Тиск газу 

Природний газ, на вході 20 мбар 

Природний газ, максимально до-

пустимий 

35 мбар 

Зріджений газ 30 - 37 мбар 

Контур 
опалення 

Тиск в контурі опалення мін 0,8 бар - макс 2,6 бар 

Температура в контурі опалення 30 ÷ 80 °C 

Температура в системі напольного опалення 15 - 45 °C 

 

Контур 
ГВП 

Температура в контурі ГВП 35 ÷ 55 °C 

Максимальна температура в контурі ГВП 70 °C 
Комфорт ГВП згідно EN 13203 *** 

Виробництво гарячої води за Δt = 30 ° C 12,28 л/хв 

Тиск холодної сантехнічної води 1,0 ÷ 8,0 бар 

Електричні характеристики Живлення ~230В /50 Гц 

Споживана потужність 90 Вт 

 
К

о
н

с
тр

у
к
ти

вн
і х

а
р

а
к
те

р
и

с
ти

к
и

 Висота 700 мм 

Ширина 436 мм 

Глибина 340 мм 

Висота з змонтованим димохідним патрубком 850 мм 

Вага 40 кг 

Об’єм води в первинному теплообміннику 1 л 

 
Підключення 

Вхід / вихід опалення 3/4‘’ 

Вхід холодної, вихід гарячої сан-

технічної води 
1/2'’ 

Підключення газу 3/4'’ 

Мембранний розширювальний бак 7 л 

Труби забору / відводу повітря / димових газів Коаксіальна - Ø100/Ø60, роздільні 

- Ø80 ** 

Довжина  димоходу 
Коаксіальний від 1 до 3 м, 

подвійний від 2*1 до 2*5 м  

Температура димових газів (при температурі повернення опалення 

30 ° C) 

45 °C 

Робочий рівень шуму (виміряний на відстані 1 м від котла) ~43 dB 

Клас захисту IP40 
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3.  ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 

3.1.  Інструкції з техніки безпеки 

3.1.1.  Встановлення та налаштування 

Встановлення котла повинне здійснюватися професійним і кваліфікованим персоналом відповідно до діючих норм 
і правил, оскільки неправильне встановлення може завдати шкоди людям, тваринам і майну, за що Виробник не 

несе жодної відповідальності. 

Установку котла може здійснювати тільки спеціалістом Авторизованого сервісного центру (АСЦ).  Він несе відпові-

дальність за належну установку і первинне використання. Проведення налагоджувальних робіт, технічне обслугову-
вання та ремонт виконується лише спеціалістом АСЦ. 

 

УВАГА! Перший запуск котла в експлуатацію повинен здійснюватися лише співробітниками Авторизованого 
cервісного центру (АСЦ). 

  

Небезпека! 

Небезпека смерті, отруєння або вибуху через негерметичність контуру подачі природного газу при не-

правильній установці. Небезпека пошкодження в результаті використання невідповідних інструментів. 

При затягненні або ослабленні різьбових з’єднань використовуйте тільки відповідні ключі. 

3.1.2.  Запах газу 

При появі запаху газу: 
- не використовуйте електричні вимикачі в небезпечній зоні; 
- не паліть в небезпечній зоні; 
- не використовуйте телефон у небезпечній зоні; 

- відключіть газовий кран; 
- провітріть небезпечну зону; 

- повідомте вашу місцеву газопостачальну компанію. 

3.1.3.  Зміни в котлі 

Зміни в котлі 
Не дозволені будь-які операції по внесенню змін в: 
- Котел. 
- Лінії подачі води та газу, а також електроживлення. 
- Трубопроводи притоку/відводу повітря / димових газів. 

 
УВАГА!  Такі дії становлять потенційну небезпеку для користувача і оточуючих та можуть мати наслідком 
втрату гарантії на котел. 

4.  МОНТАЖ 

4.1.  Розпаковка 

- Вийміть виріб з картонної упаковки. 

- Зніміть захисну плівку продукту. 

4.2.  Комплект поставки 

Перевірте чи комплект є повним і неушкодженим - див. табл. 4.1 

 

Табл. 4.1  Комплект поставки 

Поз. К-ть. Найменування 

1 1 Котел 

2 1 Монтажна планка 

3 1 Кріплення 8x80 - 2 шт. 

4 1 
Інструкція та гарантійні зо-

бов’язання - 1 шт. 

 

  

 

4 

3 

Мал.4.1 
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4.3. Габаритні розміри та місце установки 

При виборі місця установки, зверніть увагу на запобіжні заходи.

 
Увага! Не встановлюйте котел в примі-
щеннях, де температура може знизи-
тись до 0 °С і нижче. Інакше котел може 
бути пошкоджений. Такі котли не встано-

влюються та не використовуються на відкритому 
повітрі. Це може призвести до їх пошкоджень. 

Увага! Повітря, що подається на згоряння 

не повинне містити такі речовини як, 

наприклад, пари фтору, хлору, сірки, 

розчинників або миючих засобів, барв-

ників, клеїв або бензину. Це може привезти до 

пошкодження коаксіального димоходу та еле-

ментів повітряного тракту котла. 

Увага! Котли можуть бути встановлені 

тільки в приміщеннях з максимальною 

вологістю не вище 60% і температурою 

20 ÷ 30 °C, щоб запобігти пошкодженню елект-

ронних компонентів внаслідок конденсації во-

логи 

Умовні позначення: 

A – Подача в контур опалення, ¾” 

B –  Вихід гарячої сантехнічної води, ½” 

C – Подача газу, ¾” 

D – Подача холодної сантехнічної води, ½” 

E –  Повернення з контуру опалення, ¾” 

 
Мал. 3.2 Габаритні розміри та підключення 

 

 
Мінімальні необхідні відстані / вільний 
простір для монтажу 

Для монтажу котла і для проведення пода-

льших робіт по технічному обслуговуванню 

необхідно дотримуватись наступних міні-

мальних відстаней (Мал. 3.3) або мінімаль-

ного вільного простору для монтажу: 

- відстань з боків  100 мм; 

- відстань знизу     250 мм; 

- відстань зверху  400 мм. 

 

Увага! 

Небезпека пошкодженння котла при неправи-

льному закріпленні. 

Котел може бути встановлений лише на плас-

кій, вертикальній, достатньо міцній поверхні. 

 

Вказівка! 

Необхідно дотримуватись вказаних вище міні-

мальних відстаней. 

Мал. 3.3 

Мал. 3.2 
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Кріплення котла 

- Просверлити два отвори для кріпленні монтажної планки 

(1); 

- Визначити положення підключень на стіні (вода, газ, при-

току / відводу повітря / димових газів) 

- Закріпити монтажну планку котла (1) за допомогою дю-

белів до стіни (2.3) (Мал.3.4); 

- Закріпити котел (4) на монтажній планці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Умови встановлення котла 

4.4.1. Умови встановлення котла 

Котел може піддаватись впливу корозії, дотримуйтесь наступних вимог, щоб не сприяти корозії. 

- Димові гази повинені містити сірку в межах вимог чинного Європейського стандарту: допускається на корот-

кий період часу 150 мг / м3, але середньорічна величина повинна складати 30 мг / м3. 

- Повітря для горіння не повинне містити хлор, аміак, лужні агенти, галогеновані вуглеводні, фреон, частинки гіпсу, 

ворсу, бруду або пилу. 

- Встановлення котла поруч з басейном, пральною машиною або пральнею може привести до забруднення 

повітря для горіння невідповідними сполуками. 

- pH води повиннен бути в межах 7,5 <pH <9,5, але якщо система містить алюмінієві компоненти pH <8,5 

- Рекомендується регулярно перевіряти pH теплоносія, якщо значення перевищує межі, зазначені виробником 

необхідна додаткова обробка води. 

- Жорсткість води повинна бути в межах 5 °F <TH<15 °F (5 °F французькі градуси є еквівалентом 50 мг CaCO3) 

або містити еквівалентну кількість інших солей Ca та Mg.  

- Доцільним є виконувати повторні пускові цикли котла з закритою подачею палива для видалення повітря з котла. 

- Відкривання / закривання 3-ходового клапана, шляхом переключення режимів літо / зима також дозволяє по-

ліпшити видалення повітря з системи. 

- Котел оснащений ручним повітряним клапаном на теплообміннику. 

- Якщо котел не використовується протягом тривалого часу взимку, необхідно повністю спорожнити установку, 

для запобігання ризиків замерзання системи.  

4.4.2. Захист котла 

Перед установкою, під час та після установки котла, його необхідно захистити від потрапляння всередину: будівель-

ного пилу, змазки та інших забруднень. У випадку наявності будь-якого з цих забруднень систему необхідно рете-

льно промити. 

Загалом, для збереження гарантії необхідно вжити всіх заходів для запобігання забруднення котла наступними за-

брудненнями: 

- Магнітний залізняк (магнетит - Fe3O4) формується в результаті електрохімічної корозії . 

- Червоні окисли (іржа - Fe2O3) формується в результаті корозії елементів, що містять залізо. 

- Відкладення накипу, як правило, в гарячих зонах котла. 

Ці три чинники є причиною більшості проблем, що виникаючих системах опалення. 

Увага! 

Присутність цих речовин означає, що не проводились стандартні заходи для захисту Вашого обладнання. 

Це може бути причиною втрати гарантії на котел! 

 

 

 

Мал. 3.4 
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4.5. Загальні рекомендації для котла. 

Увага!  

Перед підключенням котла ретельне промийте всю опалювальну систему! Щоб уникнути потрапляння в те-

плообмінник таких залишків: залишки зварки, шлак, шпаклівка, іржа, пил тощо. 

 

Котел оснащений розширювальним баком ємністю 7л. Перед установкою котла переконайтеся, що даний 

об'єм є достатнім. Якщо ні, то необхідно встановити додатковий розширювальний бак з боку входу насоса 

котла. 

 

Увага! 

Перед першим введенням в експлуатацію перевірте тиск в розширювальному баку. Тиск в розширюваль-

ному баку має становити 0,5 ÷ 1 бар. 

 

4.6. Підключення газу  

Небезпека! 

Небезпека смерті від отруєння і вибуху через нещільності в лінії подачі газу або разі неправильної установ-

ки! Підключення газу до котла має виконувати співробітник місцевої газопостачальної організації. Всі робо-

ти мають бути узгоджені з місцевою газопостачальною організацією. Наявність електричного потенціалу 

на газовій трубі неприпустима! 

 

Увага! 

Максимальний робочий тиск у газовому запобіжному клапані 60 мбар! При перевищенні цього значення га-

зовий клапан котла може бути пошкоджено. Тиск природного газу  на вході газового клапана повинен підт-

римуватися в діапазоні 20 ÷ 25 мбар! 

 

Увага! 

Встановлення регулятору тиску на контурі подачі газу є обов’язковим. 

 

Увага! 

Поява електричного потенціалу на газових трубах є неприпустимим. В цьому випадку експлуатація котла 

забороняється. Необхідно звернутись до місцевої газопостачальної організації. 

 

Котел RODA Eco Condens працює з природним газом, але він також може працювати з зрідженим газом. Газоп-

ровідна труба котла виконана з нержавіючої сталі з внутрішнім діаметром 16,4 мм. Трубопровід подачі газу пови-

нен мати діаметр не менший діаметра підключення газу. Подача газу повинна проводитися відповідно до чинних 

нормативних вимог. 

4.7. Підключення до опалення та гарячого водопостачання 

Вказівка! 

Рекомендується, щоб жорсткість води знаходилась в межах 5 °F <TH<15 °F (5 °F французькі градуси, еквіва-

лент 50 мг CaCO3) або містила еквівалентну кількість інших солей Ca та Mg. 

4.7.1. Опалювальний  контур 

Опалювальний контур повинен бути ретельно промитий, особливо при установці котла на стару систему опален-

ня. Опалювальний контур підключається до котла через з'єднання A і E (Мал. 4.1). 

 

Увага! 

На зворотному трубопроводі перед котлом необхідно встановити фільтр від механічних забруднень. Пере-

конайтесь, що труби системи опалення не використовуються як 

електричне заземлення котла! Максимально допустимий робочий 

тиск в системі опалення 3 бар. 

 

Увага! 

Експлуатація котла без теплоносія або заповненого тепло-

носієм частково заборонена – ризик вибуху! 

 

Якщо обсяг води в системі опалення більше, ніж 100 літрів або якщо 

тиск в системі опалення перевищує 2,5 бар при максимальній те-

мпературі нагріву, необхідно встановити додатковий розширюваль-

ний бак. Попередньо встановлений тиск додаткового розширюва-

льного бака повинен бути рівним  тиску в розширювальному баку 

котла. 

Мал. 4.1 

    A          B          C        D        E   
  ПОДАЧА          ВИХІД            ПОДАЧА    ХОЛОДНА  ПОВЕРНЕННЯ 
ТЕПЛОНОСІЯ        ГВП                  ГАЗУ           ВОДА       ТЕПЛОНОСІЯ 
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Мал. 4.2 

4.7.2. Контур  гарячого водопостачання 

Котел підключається до контуру гарячого водопостачання через з'єднання B і D (Мал. 4.1). 

Увага! 

Перед входом холодної води в котел необхідно встановити фільтр від механічних забруднень! 

 

Увага! 

Переконайтесь, що труби системи гарячого водопостачання не використовуються як електричне 

заземлення котла! 

Максимально допустимий робочий тиск - 8 бар. Забороняється монтаж зворотнього клапану на контурі хо-

лодної води.  

Трубопровід холодного водопостачання контуру ГВП залишається відкритим постійно (закриття протоку ГВП 

здійснюється лише через крани розбору ГВП) щоб забезпечити теплові розширення в контурі сантехнічної 

води. 

 

Вказівка! 

Рекомендується щоб відстань від котла до найближчої точки розбору гарячої сантехнічної води становила 

мінімум 6 м. В іншому випадку є ризик опіків. 

4.8. Підключення лінії зливу конденсату 

Небезпека! 

Ризик смерті від витоку димових газів! 

Дренажна труба сифона конденсату не повинна бути щільно з'єднана з трубопроводом стічних вод. 

Отриманий з водяної пари конденсат, що міститься 

в димових газах, випускається з котла через кон-

денсаційний сифон (Мал.4.3), який знаходиться в 

нижній частині  котла. 

Оскільки такий конденсат являє собою кислоту з рН 

3,8 ÷ 5,4, її викид слід проводити через пластикову 

трубу (гнучку) з внутрішнім діаметром Ø25 мм або 

більше, яка з'єднана з одного кінця з сифонним 

шлангом, а з іншого кінця - з дренажною трубою, 

що веде до каналізації. 

 

Перед введенням в експлуатацію котла потрібно залити бли-

зько 1/4 л води через трубу для відводу димових газів (мал. 4.2), для утворення «водяної пробки» в сифоні. З метою 

запобігання витоку продуктів згоряння в приміщення. Лінія відводу конденсату повинна відповідати правилам очи-

щення стічних вод, а також безперервно прямуватись донизу (відсутні можливі зони застою конденсату, особливо в 

місцях перетину з ризиком замерзання). 

4.9. Підключення до системи димовидалення 

Котел не має потреби в споживанні повітря з приміщення, де він встановлений. Повітря для горіння палива має  

забиратись ззовні будівлі.   

Обладнання може експлуатуватись з коаксіальним комплектом або з роздільним витяжним комплектом. Також 

можливе встановлення  додаткових компонентів - згини 45 ° і 90 ° і подовження 0,5 м і 1м для кожного виду витяжних 

систем. 

4.9.1. Використання коаксіального комплекту 

Відведення диму здійснюється через труби діаметром Ø60 мм, в коаксіальному трубопроводі з притоком повітря 

Ø100 мм. Вхід-вихід коаксіального комплекту (мал. 4.4) поставляється разом з котлом. 

Підключення здійснюється наступним  чином: 

a) встановіть ущільнення на їх місця; 

b) закріпіть кінцевий елемент (13) на трубопроводі подачі / відводу; 

c) встановіть шайбу(11) для внутрішньої сторони труби; 

d) закріпіть трубу на згині комплекту; 

e) закріпіть клейку прокладку (15), гвинтами (16) зафіксуйте згин на верхній кришці камери; 

f) встановіть шайбу (11) для зовнішньої сторони труби. 

Мал. 4.3 

Конденса-

тний 
сифон 

Трубопровід зливу 

конденсату 

Трубопровід стічних вод 
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Димові труби не повинні контактувати та розміщуватись поруч з  легкозаймистими матеріалами. Також забороне-

но перетинати стіни або конструкції з горючих матеріалів. 

Увага!  

Встановлення димоходу повинно бути здійснене як на мал. 5.4. В інакшому випадку, це може призвести до 

накопичення дощових вод в камері згоряння котла. 

 

Таблиця 4.2 - Коаксіальний комплект 

№ к-ть Назва № к-ть Назва 

1 1 Роз'єм для підключення  9 1 Труба притоку повітря Ø100 мм 

2 1 Випускний патрубок для газу 10 1 Центрувальний профіль Ø60 - Ø 100 мм 

3 1 Вихідний роз'єм димоходу 11 2 Шайба (для прохідного  отвору) 

4 1 Згин відводу диму Ø60 мм 12 1 Прокладка Ø60 мм 

5 1 Згин притоку повітря Ø100 мм 13 1 Пластиковий термінал Ø60 - Ø 100 мм 

6 1 Прокладка Ø60 мм 14 2 Саморіз 4,2x16 мм 

7 1 Прокладка Ø100 мм 15 1 Прокладка 2 мм 

8 1 Труба для видалення диму Ø60 мм 16 4 Саморіз 4,2x16 мм 

 

Увага! 

Котел повинен розміщуватися в місцях з вентиляцією відповідно до діючих правил. Вивчення технічних ін-

струкцій перед установкою / введенням в експлуатацію або технічним обслуговуванням є обов’язковим.  

 

При застосуванні кожного додаткового згину максимальна довжина впускної / випускної труби зменшується 

(згин 90 ° - 1 м, вигин 45 ° - 0,5 м). У будь-якому випадку, загальна довжина коаксіального набору з усіма по-

довженнями не має перевищувати еквіваленту довжину 3 м (без першого згину).  

 

Небезпека! 

Забороняється експлуатація котла без підключення системи димовидалення, оскільки це загрожує життю і 

здоров'ю людей. Заміна проводиться тільки уповноваженим персоналом відповідно до закону, з оригіналь-

ними запчастинами, що поставляються   виробником. 

 

4.9.2. Використання  роздільного комплекту 

Роздільний комплект (Мал. 4.5) поставляється лише за запитом. Роздільний комплект складається з двох трубопро-
водів для подачі повітря  і відводу димових газів, однакового діаметра Ø80 мм,  двох колін 90⁰  і ущільнень. 

З'єднання необхідно проводити наступним чином (див. Мал. 4.5): 

- встановіть прокладки поз. 1 і 10 на роз'єми поз. 2 і 9; 

- встановіть фланці, поз. 2 і 9 на верхню частину камери підвищеного тиску з 4 гвинтами, поз.3; 

- встановіть шайби на трубах; 

- закріпіть вхідні / випускні труби в роз'ємах.

Мал. 4.4 
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Таблиця 4.3 – Подвійний комплект 

Поз.. К-ть Назва Поз. К-ть Назва 

 

1 1 Прокладка 6 1 Труба для відводу димових газів Ø 80 мм 

2 1 Вихідний фланець Ø 80 мм 7 4 Шайба для прохідних  отворів 

3 8 Саморіз Ø 3,9x9.5 мм 8 1 Труба для притоку повітря Ø 80 мм 

4 4 Покладка Ø 80 мм 9 1 Вхідний фланець Ø 80 мм 

5 2 Згин 90° Ø 80 мм 10 1 Прокладка 

Увага! 

Подвійний комплект необхідно встановлювати з нахилом донизу 3% (приблизно 2°) на трубі притоку повітря 

і з нахилом доверху 3% (приблизно 2°) на трубі відводу диму. 

Котел повинен бути встановлений в приміщенні з вентиляцією 

згідно діючих норм.  

Необхідно вивчити технічні інструкції перед встановленням / 

монтажем, вводом в експлуатацію або технічним обслугову-

ванням котла.  

При застосуванні кожного додаткового згину максимальна дов-

жина впускної / випускної труби знижується (згин 90 ° - 1 м, вигин 

45 ° - 0,5 м). У будь-якому випадку, загальна довжина коаксіаль-

ного набору з усіма подовженнями не має перевищувати екві-

валенту 5 м (без першого згину). 

Небезпека! 

Забороняється експлуатація котла без підключення системи 

димовидалення, оскільки це загрожує життю і здоров'ю людей. 

Заміна проводиться тільки уповноваженим персоналом відпові-

дно до закону, з оригінальними запчастинами, що поставляють-

ся   виробником. 

4.9.3. Використання  вертикального  коаксіального  комплекту 

Вертикальний коаксіальний комплект (Мал. 4.6) поставляється лише за 

запитом. Відведення диму здійснюється через трубу діаметром Ø60 

мм, в коаксіальному трубопроводі з трубою подачі повітря Ø100 мм. 

Підключення виглядає наступним чином: 

- встановити всі прокладки на своїх місцях; 

- закріпити коліно 90 на верхній кришці камери тиску за допо-

могою 4 гвинтів, переконавшись, що між кришкою і комплек-

том згинів розміщене ущільнення; 

- закріпити впускну / випускну трубу, переконавшись в встано-

вленні ущільнення (встановлюють також накладні настінні / 

дахові прокладки 4). 

 

Поз. К-ть Назва 

1 1 Труба для відводу димових газів Ø 60 мм 

2 1 Центрувальний профіль Ø 60/100 мм 

3 1 Труба подачі повітря Ø 100 мм 

4 1 Термінал для монтажу на даху Ø 60/100 мм 

Мал. 4.5 

Мал. 4.6 

ПРОКЛАДКА 

ПРОКЛАДКА 

ПРОКЛАДКА 
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5 2 Прокладка Ø 60 мм 

6 1 Труба для відводу димових газів Ø 60 мм 

7 1 Прокладка Ø 100 мм 

8 1 Труба подачі повітря Ø 100 мм 

9 1 Ущільнююча прокладка котла Ø100 мм 

10 4 Саморіз 4,2 x 16 мм 

11 1 Патрубок димових газів 

12 1 Вихідний роз'єм димових газів 

 

 

Увага! 

Котел повинен розміщуватися в місцях з вентиляцією відповідно до діючих правил. Вивчення технічних ін-

струкцій перед установкою / введенням в експлуатацію або технічним обслуговуванням є обов’язковим.  

Загальна довжина вертикального коаксіального комплекту з усіма подовженнями не має перевищувати екві-

валент 5 м. 

 

Небезпека! 

Забороняється експлуатація котла без підключення системи димовидалення, оскільки це загрожує життю і 

здоров'ю людей. Заміна проводиться тільки уповноваженим персоналом, з оригінальними запчастинами, 

що поставляються   виробником. 

 

4.10. Підключення до електричної мережі  

Небезпека! 

Небезпека ураження електричним струмом! 

 

Котел повинен бути підключений до однофазної мережі 220 В, 50 Гц із заземлюючим проводом. 

Заземлення має відповідати чинним нормам (опір максимум 4 Ом, нейтральна лінія не повинна мати ніякого за-

лишкового струму). 

Електропостачання котла має буде проведено окремою лінією. Рекомендується використання пристрою захист-

ного відключення (ПЗВ) з током спрацьовування в 30 мА .  

Електричні  з'єднання повинні відповідати чинним нормативам. Підключення до електричної мережі повинно забез-

печувати повну електричну ізоляцію котла для ремонту при необхідності. 

Підключення до мережі проводиться з урахуванням дотримання кольорів проводів у такий спосіб: коричневий - фа-

за, синій - нейтраль, зелений / жовтий  - заземлення. 

Розетка повинна бути доступна,  щоб користувач міг легко вийняти вилку. 

Увага! 

Не допускається підключення котла в лінію без заземлення або з неправильним заземленням. 
 

4.11. Підключення  кімнатного термостата та зовнішнього датчика 

4.11.1. Підключення  кімнатного термостата 

Кімнатний термостат призначений для оптимізації споживання електроенергії та газу і для створення комфорту 

всередині опалювальних приміщень. 

Кімнатний термостат встановлюють на одній з внутрішніх стін бідинку. 

Встановлення термостату  поблизу джерел тепла, прямих сонячних променів, труб холодної або гарячої води або в 

місцях, де на них можуть впливати повітряні потоки не рекомендується. 

Підключення кімнатного термостату до котла відбувається наступним чином:  

a) зняти передню кришку котла (Мал. 4.7);  

b) послабити гвинти (1); 

c) потягнути кришку котла з нижнього кінця на 4-5 см вперед(2); 

d) підніміть кришку (3) і зніміть її; 

e) викрутити кріпильний гвинт (4) електронного блоку і повернути електронний блок (5) (Мал. 4.8); 

f) послабити гвинти (6), від'єднайте перемичку (7) (Мал. 4.9); 

g) два дроти двох-провідного з'єднувального кабелю з кімнатним термостатом де-ізолюйте, клемні штифти 

обтисніть; 

h) провід вставити в з'єднувальний затискач і зафіксувати прикручуванням; 

i) встановити  електронний блок і передню кришку.
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4.11.2. Підключення зовнішнього датчика 

Установка зовнішнього датчика можлива тільки при наявності термостата. 

Процедура підключення  зовнішнього датчика до котла аналогічна процедурі підключення кімнатного термостата, 

однак підключення здійснюється до місць підключення (8) (Мал. 4.9).  

Використання датчика зовнішньої температури дозволяє активувати функцію «Погодна компенсація». 

Активація роботи з зовнішнім датчиком здійснюється наступним чином: 

 Зайдіть в меню «Сервіс» (розділ 5.2.8 або 5.4.6); 

 Параметр SP: 00 = 1.  

Це означає, що температура котла регулюється зовнішніми кліматичними умовами, забезпечуючи високий 

комфорт і економію енергії. Якщо зовнішня температура збільшується, температура подачі з котла  зменшу-

ється, згідно до «кривої компенсації» (Мал.5.10). Положення точок A, B, C і D, що визначають ці криві, визначаєть-

ся наступним чином: 

 Положення точки A: визначається температурою, встановленою на контурі нагріву. 

 Положення точки B: визначається мінімальною регульованою температурою подачі: 

- 30°C - для високих температур у 

контурі опалення (радіатори); 

- 15°C - для низьких температур у 

контурі опалення (теплі підлоги). 

Наприклад, положенням точок A, B, C і D на 

Мал. 5.10 відповідають температури: 

 A: 75°C 

 B: 40°C 

 C: 20°C 

 D: -20°C 

Точки B, C, D є фіксованими. 

Графік компенсації клімату Мал. 5.10 пока-

зує: 

 Якщо зовнішня температура нижче -

20 ° С, температура потоку станови-

тиме 75 ° С; 

 Якщо зовнішня температура пере-

вищує 20 ° С, температура потоку 

становитиме 40 ° С. 

Мал. 4.8 

Мал. 4.9 
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5. ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ - ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА 

5.1. Панель управління 

Панель управління (Мал.5.1) дозволяє переглядати і змінювати параметри, що визначають роботу котла. 

Вона складається з: 

 8 кнопок (J1÷J8) - Табл.5.1 

 РК-дисплей, на якому відображаються повідомлення стану та параметри котла . Значення 10 типів симво-

лів (S1 ÷ S10) представлено в табл. 5.2; 

 

 

Таблиця 5.1:  Кнопки панелі управління 

Кнопка Операція Опис 

J1 CH + Кнопка для збільшення заданої температури контуру опалення або для навігації в меню котла 
J2 CH - Кнопка для зменшення заданої температури контуру опалення або для навігації в меню котла 

J3 
DHW + 

Кнопка для збільшення заданої температури гарячої води або значення поточного параметра в 

меню котла 

J4 
DHW - 

Кнопка для зменшення заданої температури гарячої води або значення поточного параметра в 

меню котла 

J5 POWER Кнопка ввімкнення / вимкнення котла 

J6 RESET Кнопка для зняття котла з блокування у випадку виникнення помилки 

J7 
 

Кнопка вибору режиму ЛІТО / ЗИМА 

J8 LIGHT Кнопка для ввімкнення / вимкнення підсвічування 

 

Таблиця 5.2:  Опис графічних символів РК-дисплея 

 

Кнопка Операція Опис: 

S1  
Показує температуру (°С), задане значення, значення параметрів, інформаційні повідомлення 

(„On”, “SP”, “Co”, “EI”, “SI”, тощо.) 

S2  Показує інформаційні значення, значення параметрів, тиск 

S3  Індикатор стану котла (Викл / Вкл) 

S4  Вказує на присутність полум'я 

S5  Показує, що встановлений режим роботи ЛІТО (активний символ) 

S6  Показує, що встановлений режим роботи ЗИМА (активний символ) 

S7  
Якщо символ відображається постійно, то котел працює в режимі опалення. 

Символ блимає при налаштуванні температури опалення. 

S8  
Якщо символ відображається постійно, то котел працює в режимі приготування гарячої води. 

Символ блимає при налаштуванні температури гарячої сантехнічної  води. 

S9  Вказує що символ S2 показує тиск в системі опалення (активний символ) 

S10  

Вказує, що була здійснена незбережена в пам'яті плати управління зміна параметрів 

(символ блимає) 

Мал. 5.1 Панель управління котла 
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5.2. Опис функцій і індикації на панелі управління 

5.2.1. Функція LIGHT 

Кнопка LIGHT (поз. 8, Мал.5.1) використовується для включення / виключення підсвічування екрану, 

окрім випадків запуску додатків і відображення помилок. 

5.2.2. Запуск котла 

При перезапуску котел знаходиться в проміжному стані протягом 5 секунд, необхідних для за-

вантаження системи. В цей час на екрані відображається лише повідомлення "ON" на місці S1 

на панелі (Мал. 5.2.1). 

5.2.3.  Режим очікування (Stand-by) 

Означає неактивний стан / стан очікування котла. У режимі Stand-by всі елементи управління є 

неактивними і будь-який запит на розпал ігнорується. Виняток з цього правила: функція захисту 

від замерзання (активується при температурі води в системі менше 9 ° C, проводиться розпал 

для запобігання замерзання теплоносія). Вхід і вихід з цього режиму здійснюється натисканням 

мінімум на 1 секунду кнопку POWER. Можливі дії: 

POWER – переключити ON / OFF; 

LIGHT – включення / виключення підсвічування. 

На Мал. 5.2.2 приклад дисплея в режимі очікування (тиск в контурі опалення 1.8 бар). 

5.2.4.  Несправність 

Означає стан неполадки / несправності котла. Несправності поділяються на три типи:  

- Критичні: всі елементи управління / стану котла неактивні і будь-який запит на розпал ігнору-

ється. Вихід з цього стану здійснюється натисканням кнопки RESET. 

- Нормальні: всі елементи управління / стану котла активні, будь-який запит на розпал ігнору-

ється. Вихід з цього стану здійснюється натисканням кнопки RESET. 

- Інформативні: всі елементи управління / стану котла активні і будь-який запит на розпал 

приймається. Вихід з цього стану здійснюється автоматично, коли причина несправності 

усунута. 

Дисплей показує блимаюче повідомлення, представлене кодом несправності.  

Можливі дії: 

RESET - скидання критичної або нормальної несправності. 

LIGHT - включення / виключення підсвічування - можлива тільки якщо котел не перебуває в стані 

критичної несправності. Мал. 5.2.3 - приклад відображення несправності (в даному випадку 

E20). 

5.2.5.  Режим очікування 

Означає робочий стан котла, в якому немає запиту на розпал. Всі елементи управління / стану 

котла активні і будь-який запит на розпал приймається якщо немає помилок. У цьому стані ди-

сплей показує тиск і температуру контуру опалення, а також режим роботи ЗИМА / ЛІТО.  

Можливі дії: 

POWER - перемикач між ON / OFF; 

IN/SU - зміна режиму роботи ЗИМА / ЛІТО; 

LIGHT - включення / виключення підсвічування; 

CH+ - відображає і збільшує задану температуру опалення; 

CH- - відображає і зменшує задану температуру опалення; 

DHW+ - відображає і збільшує задану температуру гарячої сантехнічної води; 

DHW- - відображає і зменшує задану температуру гарячої сантехнічної води.  

Мал. 6.2.4 - приклад дисплея в режимі очікування (тиск в системі опалення 1.4 бар, режим ро-

боти ЛІТО, температура в системі опалення 17 °С). 

5.2.6.  Режим роботи 

Цей стан означає присутність полум'я або роботу циркуляційного насоса котла. Всі елементи 

управління / стану котла активні і будь-який запит на розпал приймається. Дисплей показує ак-

туальну температуру в контурі запиту (опалення або гаряча вода - символи S5 або S6) незалеж-

но від наявності або відсутності полум'я, тиск в системі, а також режим роботи ЗИМА / ЛІТО. 

Можливі дії: 

- POWER - перемикач між ON / OFF; 

- IN/SU - зміна режиму роботи ЗИМА / ЛІТО; 

- LIGHT - включення / виключення підсвічування; 

- CH+ - відображає і збільшує задану температуру опалення; 

- CH- - відображає і збільшує задану температуру опалення; 

- DHW+ - відображає і збільшує задану температуру гарячої води; 

- DHW- - відображає і збільшує задану температуру гарячої води. 

Мал. 5.2.5 і 5.2.6 два приклади відображення цього стану. Мал. 5.2.5 – тиск в системі опалення 

1.8 бар, котел знаходиться в зимовому режимі, полум'я присутнє, виміряна температура в кон-

турі опалення 43⁰С. Мал. 5.2.6 -   котел працює на ГВП, виміряна температура гарячої води - 

53⁰С. 
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Мал. 5.2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Мал. 5.2.5 
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5.2.7.  Налаштування параметрів роботи 

Регулювання параметрів роботи котла (температура опалення, гарячої води) можна проводити 

в режимі очікування, а також в робочому режимі. 

Під час регулювання цих параметрів, на екрані відображається останнє встановлене значення 

яке підлягає зміні.  

В будь-який момент роботи котла натиснувши кнопки J1(CH+) або J2(CH-) можна змінити вста-

новлене значення температури опалення, а натиснувши кнопки J3(DHW+) або J4(DHW-) - зна-

чення температури ГВП. При налаштуванні цих параметрів на дисплеї буде вказана задана те-

мпература (опалення або гарячої води), тиск в системі і режим роботи котла (ЗИМА / ЛІТО). 

Вихід з режиму налаштування здійснюється автоматично, через 3 секунди. 

Мал. 5.2.7 і 5.2.8 – два приклади вигляду дисплея в режимі установки температури.  

Мал. 5.2.7 – тиск системи опалення 1,8 бар, режим роботи ЗИМА, задана температура опа-

лення 42 °С.  

Мал.6.2.8 – тиск в системі опалення 1,6 бар, режим роботи ЗИМА, задана температура гарячої 

води 60 °С. 

5.2.8.  Сервісне меню 

У меню Сервіс можна переглянути / змінити / перевірити різні робочі параметри котла. 

Для доступу до сервісного меню натисніть і утримуйте кнопку J7 (  ) (Мал. 5.1), після чого 

натисніть J1 (CH +) або J2 (CH-) як в робочому режимі, так і в стані помилки: 

- помилка E35 (інформативна); 

- помилка E07 (нормальна). 

Відображення меню розділене на два розділи: 

- Перегляд / навігація. Усі параметри впорядковані в списку. Перехід між ними здійснюється за 

допомогою кнопок J1 або J2. Тим часом, символ S1 відображає поточну категорію параметрів, 

а символ S2 відображає поточний індекс (індекс завжди починається з 0). 

- Відображення параметрів. Показує вибране значення параметра. Якщо для індексу потрібно 

відобразити більше двох цифр, для відображення цього значення також використовуються сим-

воли S1. 

Натискаючи клавіші J3 (DHW +) або J4 (DHW-) можна переглянути параметр і відобразити зна-

чення за замовчуванням цього параметра. Щоб повернутися в меню навігації, використовуйте 

одну з клавіш J1 (CH +) або J2 (CH-), і на дисплеї відобразиться поточний обраний параметр (SP 

- сервісні параметри, CO - командні параметри - містить одну команду «ЗБЕРЕГТИ», EI - інфор-

маційні параметри, SI - інформаційні параметри датчиків). 

Єдиними параметрами, які можуть бути змінені в даному меню, є параметри «SP». Зміна зна-

чення параметра виконується кнопками J3 (DHW +) і J4 (DHW-). Для збереження параметрів 

натискайте клавіші J1 (CH +) або J2 (CH-) доки не з’явиться символ Co, далі клавішами J3 (DHW 

+) і J4 (DHW-) досягніть відображення параметра Со з індексом «00» - параметри збережено.   

Вихід з сервісного меню здійснюється кнопкою RESET, або автоматично через 240 сек., якщо не 

натискати жодної кнопки. 

- RESET - вихід з меню; 

- LIGHT - включення / виключення підсвічування; 

- CH+, CH-  - вихід від відображеного значення до навігації; 

- CH+, CH-  - перехід до наступного/попереднього параметру в навігації; 

- DHW+, DHW- - збільшення/зменшення значення параметра до max /min. 

На Мал. 5.2.9, 5.2.10 і 5.2.11 наведені три параметри сервісного меню. 

- Мал. 5.2.9 – поточний обраний параметр = 16, сервісний параметр не  

збережений в пам'яті, позначений блимаючим символом; 
- Мал. 5.2.10 – поточний обраний параметр = 2, і є інформаційним параметром і змінене 

значення параметра не збережено в пам'яті; 

- Мал. 5.2.11 – обраний командний параметр Co SAVE і зміна значення параметра не збере-

жено в пам'яті; 

- Мал. 5.2.12 – відображає значення параметра з використанням обох символів S1 і S2. 

Для більш чіткого розуміння, що параметри сервісного меню згруповані в чотири категорії, і ко-

жна категорія має конкретну інформацію: 

- SP – сервісні параметри - має 24 параметри. Параметри цієї категорії можуть бути відреда-

говані, їх зміни впливають на роботу котла; 

- CO – командні параметри – мають одну команду : SAVE (зберегти); 

- EI – інформаційні параметри - ця категорія містить три параметри, які надають інформацію 

про: модуляцію полум'я – параметри 00, 01 і 02; 

- SI - інформаційні параметри датчика - ця категорія містить дев'ять параметрів, які надають 

інформацію про стан датчика. 

- Вихід з сервісного меню за допомогою кнопки RESET. 

 

 
 

Мал. 5.2.7 
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Таблиця 5.3 - Параметри меню СЕРВІС 

Індекс 

 

Масштаб 

(*) 
MIN MAX 

Одиниці 

вим. 

(**) 

Неявне 
значення Опис 

SP:00 x1 0 1 - 0 
Датчик зовнішньої температури: 

0 = відсутній 1 = присутній 

SP:01 x1 0 1 - 0 
Тип системи опалення: 

0 = радіатори 1 = тепла підлога 

SP:02 x1 0 1 - 0 
Тип системи ГВП: 

0 = проточна 1 = зовнішній бойлер 

SP:03 X1 0 1 - 0 
Тип палива, що використовується 

0 = природній газ 1 = зріджений газ 

 

 

SP:04 

 

 

x1 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

0 

Кількість зовнішніх датчиків температури котла 

0 = без датчиків; в цьому випадку є інший пристрій, яке 

активує насос котла; Температура ГВП становить 70 ° C 

(фіксоване значення) . 

1 = датчик температури, підключений до плати управлін-

ня; 

2 = два датчика температури, підключені до плати 

управління; 

Другий датчик використовується для змішування води в 

котлі. 

SP:05 - - - - 0 ЗАРЕЗЕРВОВАНИЙ 

SP:06 x1 0 99 % 0 
Максимальна швидкість вентилятора (без конденса-

ції, з змінною швидкістю вентилятора) 

SP:07 x1 0 99 % 0 
Мінімальна швидкість вентилятора (без конденсації, з 

змінною швидкістю вентилятора) 

SP:08 x100 14 65 об/хв 54 Максимальна швидкість вентилятора, при роботі на ГВП 

SP:09 x100 14 65 об/хв 53 Максимальна швидкість вентилятора, при роботі на 

опалення 

SP:10 x100 14 65 об/хв 16 Мінімальна швидкість вентилятора, при роботі на ГВП та 
опалення 

SP:11 x100 12 65 об/хв 35 Стартова швидкість вентилятора (попередня вентиля-

ція) 

SP:12 x1 5 60 с 5 Час попередньої вентиляції 

SP:13 x100 14 65 об/хв 30 Швидкість вентиляції при розпалі 

SP:14 x100 12 65 об/хв 45 Швидкість вентилятора при пост-вентиляції 

SP:15 X1 5 60 с 25 Час пост-вентиляції 

SP:16 x1 5 120 с 35 Час пост-циркуляції насоса 

SP:17 x1 0 30 Min 10 Час пост-циркуляції насоса(після циклу горіння для ГВП) 

SP:18 x1 0 15 Min 3 
Час пост-циркуляції насоса(після циклу горіння для 
опалення) 

SP:19 x1 5 60 °C 50 
Максимальна різниця температур між датчиком подачі 

та датчиком повернення 

SP:20 x1 2 15 °C 0 
Максимальна різниця температур між датчиком 1 та 

датчиком 2 зовнішнього бойлера 

 

SP:21 

 

x1 

 

0 

 

7 

 

°C 

 

0 
Різниця температур (зчитана з датчика на бойлері) при 

якій активується робота котла на ГВП в версії з зовнішнім 

бойлером 

 

SP:22 

 

x1 

 

1 

 

7 

 

°C 
 

7 
Різниця температур (зчитана з датчика на бойлері) при 

якій робота на ГВП в версії з зовнішнім бойлером деак-

тивується 

 

SP:23 

 

x1 

 

0 

 

2 

 

- 

 

0 
Потужність котла: 

0 = нормальна 

1 = мінімальна потужність  

2 = максимальна потужність 

 

(*)  [Відображене значення]х[Масштаб] = [Дійсне значення] 

(**) Одиниці вимірювання для [дійсного значення] 
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Індекс 

 

Масштаб 

(*) 
MIN MAX 

Одиниці 

вим. 

(**) 

Неявне 
значення Опис 

CO:00 - - - -  Команда ЗБЕРЕГТИ – натиснути J3 або J4 

EI:00 - - - -  ЗАРЕЗЕРВОВАНИЙ 

EI:01 x10 - - мВ 
 Напруга зворотного зв'язку на модуляційній котушці газо-

вого клапана (430 = 4,3 В) 

EI:02 x10 - - мВ  Напруга струму іонізації / напруга (283 = 2,83 В) 

SI:00 ÷10 - - бар  Системний тиск (30 = 3 бар) 

SI:01 ÷10 - - л/хв  Проток ГВП ( 93 = 9.3 л/хв) 

SI:02 ÷10 - - °C  Температура ГВП (475 = 47.5 °C) 

SI:03 ÷10 - - °C  Температура опалення(728=72.8°C) 

SI:04      ЗАРЕЗЕРВОВАНИЙ 

SI:05      ЗАРЕЗЕРВОВАНИЙ 

SI:06 ÷10 - - °C  Температура на зовнішньому датчику (107=10.7°C) 

SI:07 ÷10 - - °C 
 Температура на датчику зовнішнього бойлера (475 = 

47.5 °C) 

SI:08      ЗАРЕЗЕРВОВАНИЙ 

 

(*)  [Відображене значення]х[Масштаб] = [Дійсне значення] 

(**) Одиниці вимірювання для [дійсного значення] 
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6. ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 

6.1. Заповнення та спорожнення системи 

 

Увага! 

Перед заповненням необхідно очистити систему опалення. 

Не використовуйте антифриз або корозійні речовини в якості добавки для опалювального контуру!  

Виробник не несе відповідальності за збитки завдані з цієї причини. 

Увага! 

Заповнення установки виконується тільки при закритому газовому клапані. Небезпека вибуху котла. 

 

Для заповнення установки виконайте насту-

пні дії: 

- підключіть гнучкий шланг ручного повітря-

ного  клапану (Мал. 6,2); 

- підключіть котел до електромережі; 
- відкрийте кран заповнення котла (Мал. 

6.1); 

- заповніть котел до величини тиску1,5 ба-

ра на дисплеї; 

- закрийте кран заповнення котла; 

- перевірте герметичність всієї системи, 

якщо є витоки, усуньте їх; 

- запустіть насос котла для видалення пові-

тря: натисніть J7 (  ) і насос почне 

працювати, котел буде в режимі OFF (Stand-

by); 

- залиште насос ввімкненим доти, доки не 

припиниться шум в системі; 

- видаліть повітря з радіаторів; 

- перевірте тиск в установці по дисплею, за необхідності, додайте теплоносій, згідно вищевказаних кроків; 

- зупиніть насос котла, зупинка відбувається кнопкою J7 (  ) або натиснувши кнопку POWER; 

- зніміть гнучкий шланг. 

Увага! 

Перевірте правильність роботи насоса з котлом без палива. Робо-

та котла з заблокованим насосом може привести до плавлення 

трубки вентилятора, помилки входу або пошкодження перемикача 

потужності. 

Увага! 

Не видалення повітря з котла та системи опалення може привести 

до плавлення трубки вентилятора, появи помилок або летального 

пошкодження котла.  

 

Вказівка! 

Рекомендований тиск в контурі опалення становить 1,5 ÷ 2 бар. 

 
Спорожнення котла 

спорожнення котла включає в себе наступне: 

- Вимкніть живлення кнопкою POWER і відключіть подачу електроенергії, закрийте газовий кран; 
- закрийте крани контуру опалення і підведення холодної води; 
- відкрийте кран заповнення (Мал.6.1), відкрийте ручний повітряний клапан (Мал.  6.2), після чого відкрийте точку 
споживання гарячої води. 
  

Увага! 

Небезпека опіку при спорожненні котла. 

 

6.2. Запуск котла 

Для запуска котла натисніть кнопку POWER (Мал.6.3). 

Відкрутити 

Кран  

підживлення 
Мал. 6.1 

Мал. 6.2 

Спускний 

клапан 

 

Гнучкий 
шланг 
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Вибір режиму роботи ЛІТО / ЗИМА 

Натискаючи кнопку J7 ( ), ви можете змінити режим роботи з «Літо» на «Зима», і навпаки. Це візуалізується на 

дисплеї, символ S5 / S6 буде активований. 

Регулювання температури контуру опалення 

Регулювання температури проводиться за допомогою кнопок J1 і J2. Натисніть J1 для підвищення температури і J2 – 

для зниження; 

 

Регулювання температури контуру гарячого водопостачання 

Регулювання температури проводиться за допомогою кнопок J3 та J4. Натисніть J3 для підвищення температури і J4 

– для зниження. 

6.3. Робота в режимі гарячого водопостачання 

Котел може працювати в режимі гарячого водопостачання в обох режимах  - ЗИМА та ЛІТО. Запит гарячого водо-

постачання є пріоритетним запитом щодо запиту на опалення в режимі ЗИМА.  

Відповідно до конфігурації системи гарячого водопостачання (проточна чи бойлер) параметр SP: 02 буде встанов-

лено 0 або 1. 

 

Проточна конфігурація (параметр SP:02 = 0) – запуск котла на нагрів відбувається через розпізнавання витратомі-

ром котла протоку сантехнічної води (мінімальний проток  2,4 л/хв).  

При роботі в режимі гарячого водопостачання на малому протоці води, котел працює постійно з мінімальною по-

тужністю, доки температура гарячої води менша 63 °С. Коли температура гарячої води досягає рівня 63 °С пальник 

вимикається і знову вмикається, коли температура гарячої води стане менше 60 °С. 

При роботі в режимі гарячого водопостачання на великому протоці води, температура гарячої води обернено 

пропорційна величині протоку гарячої води, доки ця температура менша заданої температури. 

В проточній конфігурації ГВП (без бойлера) можна активувати функцію CONFORT. Ця функція автоматично вмика-
ється після запиту ГВП. При активній функції, котел запускається щоразу, коли температура основного теплооб-
мінника опускається нижче 60 ° C і працює, доки температура в основному теплообміннику досягне 80 ° C (фік-
соване значення). Якщо нагріта вода не споживається протягом однієї години, функція COMFORT автоматично де-
активується. 

Конфігурація з бойлером (параметр SP:02 = 1) 

Якщо гаряча вода подається в ємнісний бойлер, на всю систему (котел - бойлер) впливає параметр SP 04 наступ-

ним чином: 

 параметр SP:04 = 0 - бойлер з термостатом. 

Як і у випадку з проточною системою ГВП, запит на розпал визначається витратоміром. Керування насосом 

бойлера  здійснює термостат бойлера. Котел нагріває гарячу воду до 70 ° C. Користувач може обмежити тем-

пературу гарячої води з термостата бойлера. 

 параметр SP:04 = 1 - бойлер з температурним датчиком, підключеним до плати управління. 

В цьому випадку, запит на ГВП запускається датчиком температури бойлера. Котел працюватиме в режимі на-

гріву гарячої води, коли температура в баку опуститься нижче встановленого користувачем значення. Для вирів-

нювання температуру води в бойлері, насос котла буде продовжувати працювати деякий час (позначений па-

раметром SP: 17) після будь-якого циклу горіння.  

Котел нагріває гарячу воду до температури 70 ° С. Користувач може обмежувати температуру гарячої води з 

плати котла. У разі безперервної роботи котла на мінімальній потужності в режимі ГВП, температура води в 

бойлеры може перевищувати значення 70 ° C. Тому, з міркувань безпеки, пальник вимикається (газовий клапан 

закривається), коли температура води досягає 73 ° C (фіксоване значення); циркуляційний насос продовжить 

працювати. Нове запалювання станеться після того, як температура води в бойлері опуститься нижче 70 ° C. 

Якщо котел налаштований на роботу з бойлером, функція АНТИЛЕГІОНЕЛЛА активується автоматично. Це означає, 

що температура бойлера підтримується на підвищеному рівні протягом години, раз в тиждень (середа, з 3:00 до 

4:00 - фіксоване значення). 

6.4. Робота в режимі опалення 

Котел працює на опалення лише в режимі ЗИМА. Для вибору типу системи опалення (тепла підлога або радіато-

ри) параметр SP: 01 має бути встановлений 0 або 1 (0 = радіаторне опалення; 1 = підлогове опалення). 

Запит на опалення виникає тоді, коли температура подачі теплоносія менша заданої температури нагріву на 5 ° C 

- для радіаторів або на 3 ° C - для теплої підлоги.  У той же час, попит на опалення зупиняється, коли 

Мал. 6.3 Панель керування 
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датчик температури вимірює температуру подачі теплоносія вище заданої на 10 ° C - для радіаторного опалення 

або на 5 ° C - для підлогового опалення. Циркуляційний насос працюватиме безперервно. Якщо до плати управ-

ління підключено кімнатний термостат, котел працює на опалення лише тоді, коли температура навколишнього 

середовища нижче встановленої на кімнатному термостаті. 

6.5. Доступні за замовчуванням функції безпеки котла 

1. Функція захисту від замерзання.  

У випадку, коли температура в системі опалення нижча 9 °C, котел включиться на опалення в режимі мінімальної  

потужності. Доки температура не досягне 30 °С. 

2. Функція пост-циркуляції циркуляційного насоса.  

Активується після відключення пальника котла. 

Функція пост-циркуляції - опалення запускається (насос перемикається у стан ON), якщо: 

– температура нагріву перевищує заданий поріг (близько 90 °C).  

Функція пост-циркуляції завершується, коли: 

– температура нагріву нижче заданого порога (близько 80 °C). 
Функція пост-циркуляції - ГВП запускається (насос перемикається у стан ON), якщо: 

– температура нагріву перевищує заданий поріг (близько 80 °C).  

Функція пост-циркуляції завершується, коли: 
– температура нагріву нижче заданого порога (близько 75 °C). 

Переваги: 

a) запобігає знаходженню води високої температури в теплообміннику, що, в свою чергу, запобігає відкладен-

ням накипу. 

b) запобігає кипінню води в теплообміннику після вимкнення пальника, завдяки цьому захищається теплообмін-

ник котла. 

3. Система антиблокування насоса та триходового клапана. 

Якщо котел не розпалювався жодного разу протягом 24 годин, насос вмикається на 12 секунд для запобігання йо-

го блокуванню. В цей час триходовий клапан здійснює перемикання з тією ж метою. 

4. Пост-вентиляція 

Після кожного вимкнення пальника вентилятор працює ще певний час для повного видалення з котла продуктів зго-

ряння і водяного пару, що є в них.  Таким чином захищається електрична частина вентилятора та теплообмінник, 

що частково охолоджується. 

5. Функція запобігання утворенню бактерій  "Антилегіонелла" 

Ця функція активна для роботи котла з бойлером для приготування гарячої води. 

При підготовці ГВП в бойлері функція АНТИЛЕГІОНЕЛЛА активується автоматично. Ця функція працює один раз на 

тиждень протягом однієї години (середа, між годинами 03:00 - 4:00), температура котла повинна підтримуватися 

на рівні 65 ° C. 

6.6. Встановлення додаткових функцій 

Встановлення додаткових функцій котла виконується з меню "Сервіс". 

6.6.1. Налаштування роботи з бойлером: 

Режим роботи: 
- Ввійдіть в меню сервіс; 

- Параметр SP:02  = 1; 

- Параметр SP:04 = 0 - бойлер з термостатом. Потреба в нагріві запускається витратоміром, насос котла управ-

ляється термостатом бойлера. 

- Параметр SP:04 = 1 - котел з температурним датчиком, підключеним до електронної плати (насос котла управ-

ляється електронною платою). 

6.6.2. Регулювання мінімальної та максимальної швидкості  вентилятора 

Режим роботи: 

Ввійдіть в меню сервіс; 
- Параметр SP:08 – регулювання максимальної швидкості в режимі опалення; 

- Параметр SP:09 - регулювання максимальної швидкості в режимі ГВП; 

- Параметр SP:10 - регулювання мінімальної швидкості в  режимі опалення / ГВП. 

 

Увага! 

Для отримання продуктивності котла встановленої виробником та дотримання обмежень вмісту хімічних 

сполук у димових газах, необхідно відрегулювати параметри SP: 08, SP: 09 і SP: 10 відповідно до таблиці 6.1: 

 

Табл.6.1 

Довжина Швидкість вентилятора [об/хв] x100 

коаксіального комплекту SP:08 SP:09 SP:10 

1м 

54 53 16 2м 

3м 
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Довжина роздільного 
комплекту 

Швидкість вентилятора [об/хв] x100 

SP:08 SP:09 SP:10 

1м  

 

53 

 

 

53 

 

 

16 

2м 

3м 

4м 

5м 

 

6.7. Регулювання максимуму та мінімуму газового клапана 

Котел налаштований на роботу з природним газом (G20). Вимі-

рювання статичного і динамічного тиску від входу в газовий клапан 

включає в себе ряд операцій: 

- закрийте газовий клапан; 

- повторіть вказівки в розділах 4.8.1, пункти a, b, c, d. 

Умовні позначення 

3 - точка вимірювання тиску газу на вході в газовий клапан 

2  – точка вимірювання тиску газу на виході з газового клапана 

В – гвинт регулювання рівня СО2 на мінімальній потужності 

А -  гвинт регулювання рівня СО2 на максимальній потужності 

6.7.1. Вимірювання і регулювання статичного тиску 

Вимірювання статичного тиску на вході газового клапана, Мал. 6.4: 

- викрутіть гвинт вимірювального гнізда (3) на вході газового клапа-

на за допомогою плоскої викрутки 1 x 5 мм; 
- підключіть вимірювальний шланг; 

- відкрийте газовий кран; 

- зчитайте тиск, вказаний на мікроманометрі. 

Статичний тиск при використанні природного газу G20 має стано-

вити від 25 до 30 мбар. Регулювання тиску здійснюється за газового 

регулятора, встановленого на лінії подачі газу. 

6.7.2. Регулювання повітряно-паливної суміші при мінімальній потужності 

Параметри повітряно-газової суміш задаються на заводі. У деяких випадках це коригування необхідно повторити, 

таким чином: 

- встановіть датчик аналізатора димових газів в отвір випускного трубопроводу - Мал. 5.4; 

- запустіть котел і перейдіть в режим роботи - мінімальна потужність - параметр сервісу SP: 23 = 1; 

- регулюйте кількість повітряно-газової суміші у гвинті (В) за допомогою ключа 4 мм, щоб CO2 димових газів стано-
вив близько 8,2 % ± 0,2 %; 

6.7.3. Регулювання повітряно-паливної суміші при максимальній потужності 

Кількість газоповітряної суміші при максимальній потужності встановлюється на заводі. У деяких випадках необхід-

но повторити цю настройку. Дійте наступним чином: 

- встановіть датчик аналізатора димових газів в отвір випускного трубопроводу - Мал. 5.4; 
- запустіть котел і перейдіть в режим роботи - максимальна потужність - параметр сервісу SP: 23 = 2; 

- регулюйте кількість повітряно-газової суміші в гвинті (А) ключем 2,5 мм, таким чином, щоб CO2 димових газів ста-
новив близько 8,9 % ± 0,2 %. 

 

Увага! 

Будь-які роботи з газовим клапаном здійсню-

ються тільки представником Авторизованого 

сервісного центру 

 

6.8. Переключення з експлуатації на приро-

дному газі (G.N.) на експлуатацію на 

зрідженому газі (G.P.L). 

Перехід від експлуатації палива G.N. на паливо 

G.P.L . передбачає три операції: 

1. Сервісний параметр SP:03 встановлюється  

SP:03 = 0 для (GN) і SP:03 = 1 для (GPL); 

2. Для налаштування типу газу (GN / GPL) ви-

користовують перемичку P16 (Мал.6.5). Для при-

родного газу перемичка повинна бути у відкри-

тому положенні (двох-контактний ланцюг розі-

мкнутий), і для GPL перемикається в закрите по-

ложення (двох-контактний ланцюг замкнутий). - 

див. Мал.6.5. 

 
 

 

 

 

Мал. 6.4 

Мал. 6.5  Детальна «схема підключення 10.1» - положення 

перемички 

П
Л

А
ТА

 

Мал. 7.5 
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Увага! 

Налаштування роботи на зрідженому газі (G.P.L.) виконується за запитом виробником або Авторизованим 

сервісним центром при введенні в експлуатацію! 

 

Таблиця 6.2: Налаштування параметрів для іншого типу газу 

Тип газу G20 G25 G25.1 G30 G31 

Тиск подачі газу (мбар) 20 25 25 30 37 

6.9. Тестування системи димовидалення 

Цей контрольний тест виконується з використанням газоаналізатора АСЦ, який робить введення в експлуатацію 
котла.  

Вставте датчик аналізатора для вимірювання в отвори для вимірів див. Мал.5.2). 
Для перевірки герметичності, спершу проводиться вимірювання концентрації O2 в каналі притоку повітря, вона по-
винна бути не менше 20,6 % O2 в умовах експлуатації. В іншому випадку необхідно відновити герметичність впуск-
ного / випускного каналу. 

6.10. Безпечне відключення котла 

- У разі, якщо кінцевий користувач констатує, що пристрій має невластиве йому функціонування, якщо повторно 

висвічуються коди несправності або користувачу є незрозумілою робота котла, то він зобов'язаний зупинити ро-

боту котла в найкоротший термін із дотриманням максимальної безпеки. Для цього користувач повинен виконати 

наступні операції: 

- натиснути кнопку POWER і зупинити роботу котла; 

- відключити котел від мережі подачі електроенергії шляхом вилучення вилки з розетки; 

- відключити подачу палива, перекривши газовий кран; 

- припинити циркуляцію сантехнічної води і води опалення закриттям відповідних кранів. 

Після зупинки котла з міркувань безпеки, користувач має зв'язатись з Авторизованим сервісним центром (АСЦ). 

6.11. Інструктаж користувача 

При введенні в експлуатацію котла  спеціаліст АСЦ обов’язково повинен проінструктувати користувача з наступних 

питань: 
1. Безпечне включення та виключення котла з перевіркою наступних пунктів: 

• подача електричної енергії; 

• подача палива (газу); 

• заповнення та спорожнення системи опалення; 

• кран заповнення котла повинен бути закритий; 
• тиск в системі визначається шляхом читання датчика на панелі керування (1,5 ÷ 2бар); 

• відкриття кранів на гарячій воді. 

2. Режим роботи котла і можливі проблеми, які можуть виникнути. Пояснити значення кожної кнопки та інди-

катору на панелі управління. 

3. Попередити користувача,  що зниження тиску води в системі викликано витоком теплоносія, яке має бути 

виправлене перед повторним використанням котла. 

4. Попередити про роботу системи димовидалення та подачі повітря. Звернути увагу користувача, що їх мо-

дифікація заборонена. 

5. Порекомендувати, щоб користувач звертався не рідше одного разу на рік для технічного обслуговування  

котла спеціалістом АСЦ. 

6. Попередити про заходи безпеки від замерзання. 

7. Звернути увагу на потребу вивчення та збереження інструкції користувача. 

По завершенні інструктажу заповнюється акт введення в експлуатацію. 

Спеціаліст АСЦ який виконує введення в експлуатацію, має право відмовитися від введення в експлуатацію котла, 

якщо будуть виявлені порушення, до їх усунення. 

6.12. Умови збереження якості та гарантія 

Виробник гарантує належне функціонування котла, якщо виконані встановлені ним умови для монтажу, введення в 

експлуатацію, експлуатації та ремонту, описані в технічній документації та в гарантійному талоні на котел, що пе-

ревірено та затверджено при введенні в експлуатацію спеціалістом АСЦ. 

Увага! 

Недотримання цих вимог призводить до втрати гарантії 

Гарантія не поширюється на збитки, за які несуть відповідальність постачальники комунальних послуг, а 

такожза  збиток, заподіяний в результаті неправильного використання користувачем в разі: 
- неправильної експлуатації; 

- невідповідних умов зберігання до введення в експлуатацію; 

- монтаж або введення в експлуатацію неавторизованим персоналом; 

- неправильного монтажу, в тому числі в разі пошкоджень, викликаних замерзанням котла чи системи; 

- відкладень бруду, накипу і т.д.; 

- пошкоджень, викликаних несправностями електроживлення, відсутністю заземлення або коливаннями 
напруги від електроживлення; 

- пошкоджень через природні електричні явища (блискавки). 
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7. ОГЛЯД  ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ 

7.1. Інтервали огляду і технічного обслуговування 

Періодичне технічне обслуговування (ТО) є обов'язковим, 

згідно з чинним законодавством. 

Для забезпечення працездатності, безпеки експлуатації, на-

дійності та довговічності ми рекомендуємо щорічне технічне 

обслуговування котла, силами АСЦ.  

Рекомендовано проводити технічне обслуговування не рідше 

1 разу на рік. 

 

Небезпека! 

Усі операції по технічному обслуговуванню та ремон-

ту дозволяються лише персоналу АСЦ. Недотримання 

правил перевірки / технічного обслуговування може 

призвести до матеріальних збитків та травм. Для збе-

реження усіх можливостей кола якнайдовше, викори-

стовуйте лише оригінальні запасні частини. 

7.2. Правила техніки безпеки 

Перед проведенням технічного обслуговування ї завжди ви-

конуйте наступні дії: 
- вимкнути обладнання; 

- закрити газовий кран; 

- закрити подачу і повернення контуру опалення, а також кран заповнення. 

Небезпека! 

Небезпека ураження електричним струмом від електричних контактів! 

 

7.3. Роботи з технічного обслуговування 

Для проведення робіт з техобслуговування котла виконуються наступні кроки: 

 

Табл. 7.1  Кроки з технічного обслуговування 

 

№ 

 

Робоча стадія 

Виконується: 

Зазвичай За потребою: 

1. Відключити від електромережі та перекрити газопостачання •  

2. Закрити кран відповідного контура; розгерметизація котла;  і, за необхідності, - злив •  

3. Перевірити і очистити первинний теплообмінник  • 

4. Перевірити і очистити пальник  • 

5. Перевірити електрод розпалу / іонізації •  

6. Перевірити тиск в розширювальному баці •  

7. Перевірити вторинний теплообмінник •  

8. Перевірити витратомір •  

9. Перевірити фільтри на контурі введення холодної води •  

10. Перевірити з'єднання на опалювальному контурі і контурі гарячої води •  

11. Перевірити елементи безпеки •  

12. Перевірити електричні з'єднання •  

13. Перевірити герметичність газового клапана •  

14. Перевірити функції закриття газового клапана •  

15. Перевірити систему димовидалення •  

16. 
Перевірити прилади регулювання (кімнатний термостат, зовнішній датчик), якщо це 

можливо 
•  

 

Увага! 

Для очищення котла рекомендовано використовувати наступні засоби: 

Зовнішні - неабразивні та неагресивні чистячі засоби  

Внутрішні - спеціальні продукти для хімічної очистки теплових установок. 

7.4. Перевірка та очищення первинного теплообмінника 

У разі невеликої кількості відкладення на зовнішніх поверхнях, первинний теплообмінник очищується механічно. 

У разі великої кількості відкладення зніміть та очистіть первинний теплообмінник. 

Зняття і очищення первинного теплообмінника (9 Мал.7.1) включає в себе наступні операції: 

- закрити газовий клапан і запобігайте випадковому відкриттю; 

- зняти передню кришку; 

- зняти кришку камери згоряння; 

- зняти ліву бічну стінку; 

- послабити гайку (6); 

- зняти затискачі (2, 4) і демонтувати з'єднання (3, 5). 

- зняти вентилятор, термостат перегріву та електрод hjpgfke / іонізації; 

- ослабити кріпильні гвинти теплообмінника (1); 

Мал. 7.1 
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- зняти теплообмінник (9); 

Для доступу до внутрішніх поверхонь необхідно зняти пальник (11), відкрутивши болти (8) за допомогою шестигран-

ного ключа 4 мм. Очищення поверхонь теплообмінника проводиться неметалевою щіткою і пилососом, уникаючи 

використання миючих рідин і миючих засобів. 

Перед встановленням теплообмінника необхідно очистити трубу відведення диму (12).  

Для монтажу теплообмінника виконайте наведені операції в зворотному порядку. 

 

Увага! 

Наявність оксиду всередині теплообмінника обмежує 

продуктивність котла. 

 

Увага! 

При видаленні пальника обов'язково необхідно замінити 

ущільнювальну прокладку (10), замінити ущільнення і 

ущільнювальні кільця типу «O». 

 

7.5. Перевірка та очищення пальника 

Операція з перевірки / очищення пальника пов'язана з його 
зняттям (поз. 11 Мал. 7.1). Зняття пальника включає наступні 
операції: 

- зняти передню кришку; 

- зняти кришку камери згоряння; 
- зняти ліву бічну стінку; 
- послабити гайку (6); 

- зняти вентилятор, термостат перегріву і електрод ро-
зпалу / іонізації; 

- послабити гвинти пальника (8) за допомогою шести-
гранного ключа 4 мм; 

- зняти інші елементи групи спалювання ; 

- зняти  пальник, і добре продути поверхні пальника. 

Якщо поверхню зони горіння(керамічна плитка) пошкоджено, 

її потрібно замінити. Монтаж пальника проводиться в порядку, 

зворотному зняттю. 

 

Увага! 

Обов'язково замінюйте ущільнювальну прокладку (10) 

кожного разу, коли знімаєте пальник. 

 

7.6. Перевірити і відрегулювати електрод розпалу / іонізації 

Перевірте, чи електроди розпалу (2) та іонізаційні (3) (Мал.7.2) мають відкладення або тріщини в керамічному ма-

теріалі. Якщо електроди не вимагають заміни, їх можна очистити невеликою щіткою або наждачним папером. Для 

заміни звільніть кріпильний гвинт (1), поверніть електрод в оптимальне положення і витягніть його.  

Операції по установці електрода  іонізації або запалу виконуються в зворотному порядку. 

7.7. Перевірити тиск в розширювальному баку 

Перевірка тиску передбачає наступні операції (Мал.7.3): 

- спорожніть котел або систему доки виміряний тиск не 

стане "0"; 

- зніміть передню кришку; 

- виміряйте тиск в розширювальному баці на вимірюваль-

ному ніпелі (1). 

Якщо тиск в розширювальному баці менше 0,5 бар, відновіть тиск 

до отримання значення 1 бар. 

 

7.8. Перевірка фільтрів на вход і холодної води 

Передбачає наступні операції: 

a) спорожнити котел; 
b) відключити трубу входу; 

c) перевірити стан фільтрів 

d) не допускати засмічення або пошкодження фільтрів; 

e) прочистити фільтри, за необхідності замінити їх; 

f) установка проводиться в зворотному порядку. 

7.9. Перевірка вторинного теплообмінника 

Він включає наступні операції (Мал. 7.5): 
- закрити та спорожнити первинний і вторинний контури котла; 

- послабити гвинти (1) і зняти пластинчастий теплообмінник (2); 

- перевірити, наявність забруднень в теплообміннику. За необхід-

ності, промити або  замінити пластинчастий теплообмінник; 

- монтаж проводиться в зворотному порядку. 

Мал. 7.2 

Мал. 7.3 
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Увага! 

Замініть ущільнення на вторинному теплообміннику. 

 

7.10. Перевірка витратоміра 

Передбачає наступні операції: 

- повторити вказівки з розділу 8.8, пункти a, c, d; 
- від'єднати кабель витратоміра; 

- зняти фіксуючий зажим(4) (Мал.8.5); 

- за допомогою ключа 8 мм (3), оберніть кришку витра-

томіра (5) вліво та вправо та вийміть групу витратоміра; 

- перевірте, щоб турбіна (6) не була пошкоджена; 
- очистіть турбіну. За необхідності, замініть турбіну; 

- монтаж проводиться в зворотному порядку. 

7.11. Перевірка з'єднань на опалювальному контурі та 

контурі гарячої води 

- Заповнити опалювальний контур і контур ГВП і видаліть 

повітря; 

- перевірити герметичність. 

7.12. Перевірка елементів безпеки 

- Перевірити роботу запобіжного клапана при техніч-

ному обслуговуванні; замінити його, якщо він не працює 

належним чином. 

Увага! 

Перевірка / заміна датчиків температури перед-

бачає повне спорожнення котла. 

 

7.13. Перевірка електричних з'єднань 

- перевірити правильність електричних з'єднань; 

- перевірити цілісність кабелю. 

7.14.  Перевірка герметичності газового контура 

- Перевірити герметичність газової труби і газового клапана, робочий тиск, за допомогою мильного розчину 

7.15.  Перевірка правильність закриття газового клапана 

- включити котел; 

- вимкнути котел кнопкою живлення POWER; 

- прослідкувати, щоб полум'я гасло швидко і рівномірно. 

7.16.  Перевірка герметичності системи димовідводу 

- Цю перевірку виконують з використанням газоаналізатора АСЦ. 

- Підключити датчик газоаналізатора (див. Мал.4.4). 

- Для перевірки герметичності, спершу проводиться вимірювання концентрації O2 в каналі притоку повітря, вона 

повинна бути не менше 20,6 % O2 в умовах експлуатації. В іншому випадку необхідно відновити герметичність впу-

скного / випускного каналу. 

 

Мал.7.5 
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8. ОПИС ПОМИЛОК ТА СПОСОБІВ УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 

Можливі системні помилки позначаються наступними кодами на дисплеї. Значення сигналів помилок наведене в 

таблиці 9.1. 

Примітка: 

- I  – інформативні помилки: ці помилки не зупиняють котел, а лише відображаються на екрані панелі управління; 

- N – нормальні помилки: ці припиняють роботу пальника; 
- C – критичні помилки: ці помилки негайно припиняють роботу і блокують систему; 

Помилки, залежні виключно від схеми ГВП (E36-E38, E46-E48), вважаються інформативними, якщо котел працює на 

контурі опалення або нормальними, якщо він працює для підготовки гарячої води на контурі ГВП. 

Таблиця 9.1 

Код Клас Значення Режим скидання 

E01 C Проблеми з електроживленням 
Помилка самоскидається після 

усунення причини 

E02 C Несправність електронної плати 
Помилка самоскидається після усунення 

причини 

E04 C Дефекти модуля інтерфейсу 
Помилка самоскидається після 

усунення причини 

E06 C Часте скидання електронної плати Ручне скидання кнопкою RESET 

E07 N 
Установочні параметри з пам'яті електронної 

плати пошкоджені Ручне скидання кнопкою RESET 

E08 C Внутрішня пам'ять пошкоджена Ручне скидання кнопкою RESET 

E10 N Неправильний тиск води в системі 
Помилка самоскидається після усунення 

причини 

E11 N Швидке зростання температури вихідної води 
Помилка самоскидається після усунення 

причини 

E13 N 
Завелика різниця температур у прямій та зворо-

тній лініях опалення 

Помилка самоскидається після усунення 

причини 

E15 N 
Немає ознак протоку води при активації 

насоса котла Ручне скидання кнопкою RESET 

E20 C Запалення не вдалося після трьох спроб Ручне скидання кнопкою RESET 

E22 C Відмова в фазі виявлення полум'я Ручне скидання кнопкою RESET 

E23 C Відмова в фазі виявлення полум'я Ручне скидання кнопкою RESET 

E25 C Відмова електронної плати Ручне скидання кнопкою RESET 

E30 N Несправний датчик димових газів Ручне скидання кнопкою RESET 

E31 N Несправний датчик подачі контуру опалення 
Ручне скидання кнопкою перезапуску 

(RESET) після усунення причини 

E32 I 
Несправний датчик повернення контуру опа-

лення 

Ручне скидання кнопкою перезапуску 
(RESET) після усунення причини 

E35 I Несправність зовнішнього датчика температури 
Ручне скидання кнопкою перезапуску 

(RESET) після усунення причини 

E36 N, I Несправність датчика температури ГВП 
Ручне скидання кнопкою перезапуску 

(RESET) після усунення причини 

E37 N, I Несправність датчика температури №1 бойлера 
Ручне скидання кнопкою перезапуску 

(RESET) після усунення причини 

E38 N, I Несправність датчика температури №2 бойлера 
Ручне скидання кнопкою перезапуску 

(RESET) після усунення причини 

E40 N Температура димових газів занадто висока 
Ручне скидання кнопкою перезапуску 

(RESET) після усунення причини 

E41 N 
Температура подачі контуру опалення занадто 

висока / занадто низька 

Ручне скидання кнопкою перезапуску 

(RESET) після усунення причини 

E42 I 
Температура повернення контуру 

опалення занадто висока / занадто низька 

Ручне скидання кнопкою перезапуску 

(RESET) після усунення причини 

E45 I Зовнішня температура занадто висока 
Ручне скидання кнопкою перезапуску 

(RESET) після усунення причини 

E46 N, I 
Температура ГВП занадто низька / занадто ви-

сока 

Ручне скидання кнопкою перезапуску 

(RESET) після усунення причини 

E47 N, I 
Температура датчика бойлера №1 занадто ви-

сока / занадто низька 

Ручне скидання кнопкою перезапуску 

(RESET) після усунення причини 

E48 N, I 
Температура датчика бойлера №2 занадто ви-

сока / занадто низька 

Ручне скидання кнопкою перезапуску 

(RESET) після усунення причини 

E50 N Несправність вентилятора при 230 В Ручне скидання кнопкою RESET 

E51 N Помилка контролю / налаштувань вентилятора Ручне скидання кнопкою RESET 

E52 N 
Невірне функціонування вентилятора (напр. 

швидкість) 
Ручне скидання кнопкою RESET 
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8.1. Після включення котла на дисплеї нічого не з'являється 

a). Перевірте кабель живлення; 

b). Перевірте стрічковий кабель між материнською платою та дисплеєм, запевніться, що він повністю вставлений 

у роз'єм. Виправте помилку або перейдіть до пункту c).  

c). Перевірте наявність напруги на запобіжниках  основної плати (див. Мал. 8.1). 

Напруга має складати 230 В. Якщо це так, пе-

рейдіть до пункту b). Якщо ні - замініть запобіж-

ники і перевірте напругу мережі. 

d). Перевірте, нагрів плати адаптера і радіа-

тора справа від неї (див. Мал. 8.1). Якщо це так, 

перейдіть до перевірки d1) або d2)., якщо ні - 

замініть плату в наступному порядку: 

- стрічковий кабель; 

- дисплей; 

- електронна плата. 

d.1) Переконайтеся у відсутності короткого 

замикання на витратомірі. Для цього зніміть 

роз'єм з витратоміра, якщо на дисплеї відо-

бражена інформація, що котел працює  на 

ГВП, але він не працює на ГВП, то наявне корот-

ке замикання на витратомірі і потрібно заміни-

ти його заглушку (в яку вставлений датчик Хол-

ла). Якщо несправність зберігається, перейдіть 

до пункту d.2).  

Для підключення витратоміра користуйтесь 

вказівками на коробці керування про поло-

ження монтажного роз'єму (Мал. 8.2). 

d.2) Перевірте, чи не знаходиться датчик тис-

ку під коротким замиканням. Для цього зніміть роз'єм датчика тиску. Якщо на дисплеї відображається помилка E10, 

необхідно замінити датчик тиску. Якщо помилка повторюється - замі-

ніть електронну плату. 

Увага! 

Якщо виникає коротке замикання на датчику протоку, інфор-

мація на дисплеї не відображається і жодні налаштування кот-

ла не можуть бути виконані. 

Заміна електронної плати передбачає наступні операції (Мал.8.3): 

- від'єднати котел від джерела живлення; 

- зняти передню кришку / панель; 

- послабити гвинти (1); 

- від'єднати стрічковий кабель (2), від'єднати всі роз'єми на платі і 

послабити гвинти (5); 

- зняти електронну плату (6). 

 

Встановлення електронної плати здійснюється в зворот-

ному порядку до демонтажу, підключення електронної 

плати відповідатиме схемі 10.1. 

8.2. Сталася помилка E01 (помилка самовідновлюється 

при усуненні причини) 

Помилка E01 виникає через: 

- недосконалий контакт на ланцюзі живлення, що 

створює переривання напруги в невеликих інтервалах; 

- несправний модуль живлення. 

Усунення: 

- перевірте цілісність кабелю живлення (рекоменду-

ється провести перевірку проводки кабелю і всіх прово-

дів N, L і заземлення); 

- перевірте чи з'єднувальна мережа підключається за допомогою надійних контактів; 

- перевірте контакти штекера (якщо до шнура живлення і штекера підключено подовжувач, перевірте також кон-

такти подовжувача); 

- перевірте силові контакти входу; 

- перевірте контакти панелі на схемі живлення котла. 

ПРИМІТКА: Будь-який недосконалий контакт може спричинити короткі переривання живлення. 

СПОСТЕРЕЖЕННЯ: Велика кількість таких помилок призводить до виходу котла на помилку E06, що вимагає ручного 

скидання. 

Мал. 8.2 

Мал. 8.3 

Перевірка нагріву 

радіатора 

Перевірка наявності 

напруги 

Мал.8.1 Електронна плата 
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8.3. Сталася помилка E02 (помилка самоусувається при зникненні причини) 

Помилка E02 виникає через: 

- електромагнітні перешкоди в електричній системі котла (в одному з котлом силовому ланцюгу є споживчий тип 

перешкод: пральна машина, кондиціонер або інші побутові прилади). 

Усунення: 

- рекомендується підключити електричне живлення котла безпосередньо до розподільчого щитка, що обслугову-

ється, і перевірити заземлення. 

Заземлення можна перевірити за допомогою вольтметра між ланцюгами «Фаза» на «Нейтраль» або «Фаза на 

заземлення» відповідно. Напруга має бути однаковою. 

СПОСТЕРЕЖЕННЯ: Велика кількість таких помилок призводить до виходу котла на помилку E06, що вимагає ручного 

скидання. 

8.4. Сталася помилка E04 (помилка самоусувається ся при зникненні причини) 

Помилка E04 виникає через: 

- переривання стрічкового кабелю між друкованою платою і дисплеєм; 

- блокування клавіатури на дисплеї. 

Усунення: 

- замініть стрічковий кабель та / або дисплей (позиція 2, 4, мал.  8.2). 

СПОСТЕРЕЖЕННЯ: Велика кількість таких помилок призводить до виходу котла на помилку E06, що вимагає ручного 

скидання. 

8.5. Сталася помилка E06 (ручне скидання помилки, кнопка RESET) 

Помилка E06 виникає через: 

- часте (ненормальне) скидання котла за останні 3 години. 

Усунення: 

дивіться пункти 9.2, 9.3, 9.4. 

8.6. Сталася помилка E07 (ручне скидання помилки, кнопка RESET) 

Помилка E07 виникає через: 

- зміна параметрів в сервісному меню. Ця помилка може виникати при збереженні параметрів установки і пе-

рериванні напруги. 

Усунення: 

- увійти в сервісне меню для перевірки параметрів (див. табл. 5.3, п.5.2.7) і зберегти їх. 

Якщо помилка не зникає після завершення описаних вище дій, замініть електронну плату (див. Мал.8.3). 

8.7. Сталася помилка E08 (ручне відновлення помилки, кнопка RESET) 

Помилка E08 виникає через 

- зміну параметрів, встановлених виробником. 

Усунення: 

- натисніть кнопку RESET. 

Якщо помилка не зникає після завершення описаних вище дій, замініть електронну плату (див. Мал.8.3). 

8.8. Сталася помилка E10 (помилка самоусувається при зникненні причини) 

Помилка E10 виникає через: 

- аномальний тиск в опалювальному контурі (тобто, менше 0,8 бар або 2,6 бар і вище); 

- неправильний сигнал (декалібрація) датчика тиску. 

Усунення: 

- відновіть тиск в системі. Рекомендоване значення 1,1-1,5 бар; 

- перевірити кабель передачі сигналу від датчика тиску (цілісність); 

- замінити датчик тиску. Переконайтеся, що при знятті роз'єму датчика тиску на дисплеї відображається тиск 0 

бар, відповідна помилка E10. 

Заміна датчика тиску (2) Мал.9.3 передбачає 

наступні операції: 

- вимкнути котел; 

- закрити крани контуру опалення та гарячої 

води, спорожнити опалювальний контур кот-

ла; 

- зняти передню панель, відкинути електрон-

ний блок; 

- від'єднати датчик тиску (2); 

- видалити датчик. 

Монтаж датчика тиску (2) проводиться в зворо-

тному порядку. Замініть ущільнюючі кільця. Мал. 8.4 



 

32 

 

8.9. Сталася помилка E11 ( помилка самоусувається при зникненні причини) 

Помилка E11 виникає через: 

- занадто швидке підвищення температури подачі теплоносія. Це може бути викликано: відмовою насоса або 

його пошкодженням; 

- повітря в системі; 

- занадто високий гідравлічний опір контуру; 

- низький тиск в системі; 

- теплообмінник протікає або засмічений. 

Усунення: 

- перевірте цілісність кабелю живлення насоса і замініть кабель або насос залежно від результату. Рекомендо-

вано перевіряти контакт на всіх трьох клемах N, L і землі; 

- видаліть повітря з системи; 

- перевірте, чи немає забруднення опалювального контуру (радіатори, фільтри або забиті канали, зворотні кла-

пани, запірні клапани); 

- відновіть тиск в системі. Рекомендоване значення 1,1-1,5 бар; 

- перевірте, чи не забитий теплообмінник, якщо він забитий, промийте або замініть його. 

8.10.  Сталася помилка E13 ( помилка самоусувається при зникненні причини)  

Помилка E13 виникає з наступних причин: 

- різниця температур між подачею і поверненням при нагріванні занадто висока; 

- повітря в системі; 

- проток занадто низький; 

- низький тиск в системі; 

- несправний датчик температури. 

Усунення: 

- видалити повітря з системи; 

- перевірити тиск в установці. Рекомендоване значення 1,1-1,5 бар. 

- перевірити неперервність електричної схеми від електронної температури до датчика температури (включаючи 

роз'єми на кабелях) 

- перевірити роботу насоса. 

Якщо після зазначених вище перевірок все ще відображається помилка E13, замініть датчики температури. 

8.11. Сталася помилка E15 (ручне скидання помилки, кнопка RESET) 

Помилка E15 виникає через: 

- відсутність сигналу від витратоміра при активації насоса котла (лише бойлер - підготовка води здійснюється в 

пластинчастому теплообміннику котла).  

Причини посилки: 

- несправний насос котла (або його кабелем живлення).  

Перевірте безперервність контакту  кабелю на всіх трьох проводах N, L і на землі. 

Залежно від результату, замініть кабель або насос; 

- дефектний витратомір. Сигнал кабелю витратоміра переривається, роз'єм вставлений неправильно або витра-

томір декалібрований.  

Залежно від результату, замініть кабель витратоміра або правильно встановіть роз'єм. 

Увага! 

Якщо датчик потоку має коротке замикання, все, що відображається на дисплеї, скасовується, і жодні на-

лаштування котла не можуть бути виконані. 

Засіб усунення: 

- перевірте цілісність кабелю живлення насоса і замі-

ніть кабель або насос залежно від результату. Рекомен-

довано перевіряти безперервність контакту на всіх трьох 

клемах  N, L і землі. 

- перевірте, що сигнальний кабель витратоміра не 

пошкоджений і роз'єм вставлений правильно.  

Залежно від результату, замініть кабель витратоміра та / 

або витратомір. 

Заміна витратоміра (3) Мал.8.5 передбачає наступні 

операції: 

- вимкнути котел; 

- закрити водопровідний кран для гарячої води; 

- послабити кріпильні гвинти (1) і зняти кришку/панель 

(2); 

- від'єднати кабель витратоміра (3); 

- зняти витратомір (3) послабивши його кришку за до-

помогою шестигранного ключа 8 мм. 

Монтаж витратоміра (3) проводиться в зворотному по-

рядку. 

8.12. Сталася помилка E20 (ручне скидання помилки, кнопка RESET)  

Помилка E20 виникає через: 

Мал. 8.5 
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Мал. 8.6 

- не виявлення полум'я після трьох циклів розпалу; 

- відсутність палива в лінії живлення; 

- несправні електроди або трансформатор розпалу; 

- дефект виявлення або розпалу в контурі плати. 

- Несправність мікропроцесора плати. 

Усунення цієї помилки здійснюється двома способами: 

8.12.1. Немає полум'я на пальнику: 

Наявність полум'я вказується символом S6 ( ) на дисплеї. 

- перевірити наявність газу в трубі подачі палива в котел. За відсутності газу, переконайтесь, що зовнішній автома-

тичний газовий клапан не заблокований за сигналом детектору газу; 

- перевірити наявність тиску газу на виході з газового клапана під час розпалу. Залежно від результату замініть 

кабелі та/або газовий клапан; 

- перевірити положення електроду розпалу / іонізації (див. параграф 7.6) 

- перевірте наявність іскри між електродом розпалу та рампою пальника. Якщо іскра відсутня, перевірте кабелі 

з'єднання між електронною платою та трансформатором розпалу (цілісність кабелю, роз'єми, надійність з'єднан-

ня контактів трансформатора та плати і цілісність ка-

белю, що з'єднує електрод розпалу і трансформа-

тор). Якщо помилка не зникає, замінити частини в 

наступному порядку: 

1) електрод розпалу; 

2) трансформатор розпалу; 

3) електронна плата. 

Заміна трансформатора розпалу (2) Мал.8.6 перед-

бачає наступні операції: 

- вимкнути котел; 

- зняти передню панель, відкинути електронний блок; 

- від'єднати всі роз'єми від трансформатора розпа-

лу (2); 

- послабити гвинти (1) та зняти трансформатор роз-

палу (2). Монтаж повинен проводитись в зворотному 

порядку, підключення трансформатора має відпові-

дати електричній схемі 9.1 

8.12.2. Полум’я з'являється на пальнику, але він його 

не підтримує 

Наявність полум'я виводиться символом S6 ( ) на дисплеї. 

a) виміряти напругу на вхідних клемниках газового клапана, якщо є, перейти до пункту б); 

b) перевірити цілісність кабелю електроду іонізації, в тому числі електричні зажими. Якщо він пошкоджений, за-

мініть електрод; 

c) перевірити безперервність підключення і правильне підключення проводу заземлення для електронної плати 

(роз'єми P13 та P15 з Додатку 10.1). 

Якщо результат перевірки з пунктів а) і б) відповідає, замініть в наступному порядку: 

1) іонізаційний електрод; 

2) газовий клапан; 

3) електронна плата. 

 

ПРИМІТКА: інформацію про правильне виявленні полум'я ви можна отримати, переглянувши параметр El: 02. Увій-

діть в меню SERVICE, гортайте параметри доти, доки не досягнете El: 02. Якщо полум'я немає, відображається зна-

чення між 270 і 300. При виявленні полум'я це значення має опускатися до 0 і залишатися таким на протязі циклу 

горіння. 

Коливання вище 0 вказують на несправність схеми іонізації. (Електроди, кабелі, роз'єми, материнська плата). 

 

Заміна газового клапана (Мал.9.7) передбачає 

наступні операції: 

- відключити котел від палива та електропостачан-

ня; 

- зняти передню панель, відкинувши електронний 

блок; 

- від'єднати роз'єм газового клапана; 

- послабити з'єднувальний клапан газового кла-

пана (1); 

- послабити кріпильні гвинти газового клапана (4); 

- зсунути клапан (3) вперед, а потім витягнути його. 

Установка повинна виконуватися в порядку, зворот-

ному зняттю. При установці газового клапана замі-

нюється прокладка (2). 

8.13. Сталася помилка E22 (ручне скидання поми-

лки, кнопка RESET) 

Помилка E22 виникає через: 

Мал. 8.7 
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Мал. 8.9 

- недійсний сигнал струму іонізації. 

Усунення: 

- Якщо помилка не зникне після ручного скидання кнопкою RESET або відбувається з більшою частотою, замініть 

електронну плату (див. Мал. 8.3). 

8.14. Сталася помилка E23 (ручне скидання помилки, кнопка RESET) 

Помилка E23 виникає через: 
- струм іонізації, виявлений за межами циклу горіння; 

- витоку газового палива. 

Усунення: 

- Якщо помилка не зникне після ручного скидання кнопкою RESET або відбувається з більшою частотою, замініть 

електронну плату (див. Мал. 8.3). 

8.15. Сталася помилка E25 (ручне скидання помилки, кнопка RESET) 

Помилка E25 виникає через: 

- дефект заземлення для приводу клапана; 

- зміни в джерелі живлення, збої, розриви живлення або частотні коливання. 

Усунення: 

- Якщо помилка не зникне після ручного скидання кнопкою RESET або відбувається з більшою частотою, замініть 

електронну плату (див. Мал. 8.3). 

8.16. Сталася помилка E30 (ручне скидання помилки, кнопка RESET) 

Помилка E30 виникає через : 

- ланцюг живлення датчика димових газів закорочений або перерваний; 

- несправний датчик димових газів; 

 

Усунення: 

- перевірити, чи підключене електрична мережа від еле-

ктронної плати до датчика димових газів (включаючи відсу-

тність розриву датчиків, зажимів кабелів); 

Якщо помилка не зникає після скидання від кнопки RESET, 

замініть датчик димових газів (Мал. 8.8). 

 
Заміна датчика димових газів (Мал. 8.8) передбачає на-
ступні операції: 

- зняти передню панель; 

- від'єднати датчик (1); 

- повернути датчик та зняти його. 

Монтаж здійснюється в зворотному порядку. 

ПРИМІТКА: датчик монтується на трубі димовідводу через 

провідне з'єднання. 

8.17. Сталася помилка E31 (ручне скидання помилки, кнопка RESET, після усунення причини) 

Помилка E31 виникає через: 

- несправність електричного ланцюга датчика температури, встановленого на подачі опалювального контуру; 
- дефектний датчик температури нагріву 

подачі. 

Усунення: 

- перевірити електричну мережу від елект-

ронної плати до датчика температури (вклю-

чаючи з'єднувальний кабель); 
- перевірити, чи працює насос. 

Якщо обидві перевірки позитивні, замініть дат-

чик температури нагріву подачі. 

Заміна датчика контуру подачі опалення (2) 
Мал.9. Передбачає наступні операції: 

- ізолювати установку від контуру опалення 

та ГВП, спорожнити установку; 
- зняти передню кришку; 

- від'єднати датчик (2); 

- зняти затискач (1), вийняти датчик . 

Монтаж датчика здійснюється в зворотному порядку. 

8.18. Сталася помилка E32 (ручне скидання помилки, кнопка RESET, після усунення причини) 

Помилка E32 виникає через: 

- несправність електричного ланцюга датчика температури, що встановлений на поверненні контуру опалення; 

Мал. 8.8 
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Мал. 8.10 

- несправність датчика температури, що встановлений 

на поверненні контуру опалення. 

Усунення: 

- перевірити цілісність електричного ланцюга від елект-

ронної плати до датчика температури (включаючи спо-

лучний кабель); 

- перевірити, чи працює насос. 

Якщо обидві перевірки позитивні, замініть датчик темпе-

ратури на поверненні контуру опалення (див. Мал. 8.10). 

Заміна датчика температури на поверненні опалення 

(2) Мал. 9.10 включає наступні операції: 

- зняти передню захисну кришку котла та кришку пра-

вої бічної стінки і камери під тиском; 

- від'єднати датчик; 

- зняти затискач (1); 

- зняти датчик. 

Монтаж датчика здійснюється в зворотному порядку. 

8.19. Сталася помилка E35 (ручне скидання помилки, кнопка RESET, при усуненні причини) 

Помилка E35 виникає через: 

- несправність ланцюга живлення датчика зовнішньої температури; 
- пошкодження датчика зовнішньої температури. 

Усунення: 

- переконайтеся, що електричний ланцюг від електронної плати до температурного датчика (і роз'єми з затиска-

чами) цілісні. 
Якщо результат позитивний, замініть датчик зовнішньої температури. 

8.20. Сталася помилка E36 (ручне скидання помилки, кнопка RESET, при усуненні причини) 

Помилка E36 виникає через: 
- несправність електричного ланцюга датчика температури на контурі ГВП; 

- пошкоджений датчик температури контуру ГВП. 

Усунення: 

- переконайтесь, що електричний ланцюг від електронної плати до датчика температури цілісні(в тому числі, ро-

з'єми з затискачами). 

Якщо результат позитивний, замініть датчик температури на контурі ГВП. 

Заміна датчика на контур гарячої води (4) Мал. 8.9 передбачає наступні операції: 

- закрийте кран на лінії гарячої води; 

- зніміть передню панель; 

- від'єднайте датчик (4); 

- зніміть затискач (3), демонтуйте датчик температури контуру ГВП.  

Монтаж датчика контуру гарячої води проводиться в зворотному порядку. 

8.21. Сталася помилка E37 (ручне скидання помилки, кнопка RESET, при усуненні причини) 

Помилка E37 виникає через: 
- несправність електричного ланцюга датчика температури 1, встановленого на зовнішньому баці / бойлері; 

- датчик температури 1, встановлений на зовнішньому баці / бойлері несправний. 

Усунення: 

- перевірте, чи електрична схема від електронної плати до датчика температури 1 (включаючи з'єднувальний ка-

бель) цілісна. 

Якщо результат перевірки позитивний, замініть датчик температури 1, встановлений на зовнішньому баку. 

8.22. Сталася помилка E38 (ручне скидання помилки, кнопка RESET, при усуненні причини) 

Помилка E38 виникає через: 

- несправність електричного ланцюга датчика температури 2, встановленого на зовнішньому баці / бойлері; 

- датчик температури 2, встановлений на зовнішньому баці / бойлері несправний. 

Усунення: 

- перевірте, чи електрична схема від електронної плати до датчика температури 2 (включаючи з'єднувальний ка-

бель) цілісна. 

Якщо результат перевірки позитивний, замініть датчик температури 2, встановлений на зовнішньому баці. 

8.23. Сталася помилка E40 (ручне скидання помилки, кнопка RESET, при усуненні причини) 

Помилка E40 виникає через: 
- занадто висока температура димових газів; 

- занадто малий тиск в системі; 

- дефект датчика димових газів; 
- термостат перегріву теплообмінника  під коротким замиканням або розірваний; 

- забиті канали по контуру згорання теплообмінника; 
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- засмічений теплообмінник. 

Усунення: 

- відновити тиск в системі. Рекомендоване значення 1,1-1,5 бар; 

- перевірити цілісність електричної мережі від електронної плати до датчика перегріву (включаючи з'єднуючий ка-

бель); 
- перевірити, чи не засмічені канали згорання теплообмінника, якщо так - прочистити їх; 

- перевірити, чи не засмічений теплообмінник, якщо він забитий – промийте або замініть його.  

Якщо результати перевірки позитивні, замініть датчик димових газів (див. Мал. 8.8). 

8.24. Сталася помилка E41 (ручне скидання помилки, кнопка RESET, при усуненні причини) 

Помилка E41 виникає через: 
- занадто низький тиск в системі; 

- температура зчитана датчиком температури нижче 4 ° C або вище 90 ° C; 

- повітря в системі; 

- опір системи водопостачання занадто високий; 
- дефект датчика температури подачі / повернення; 

- несправний насос або пошкоджена проводка насоса (немає циркуляції). 

Усунення: 

- відновити тиск в системі. Рекомендоване значення 1,1-1,5 бар; 
- видалити повітря з системи; 

- переконатись, що немає закупорювання опалювального контуру (радіатори, фільтри чи забиті канали, однохо-
дові клапани, запірні клапани, блокатори насосів); 

- перевірити цільність електричного ланцюга від електронної плати до датчика температури (з'єднувальний кабель 
включно); 
- перевірте цільність кабелю живлення і кабелю насоса або замініть насос, залежно від результату. Ми рекомен-
дуємо перевіряти безперервність всіх трьох бездротових N, L і заземлення, переміщаючи його; 
Якщо результати випробувань позитивні, замініть датчик температури подачі контуру опалення (див. Мал. 8.9). 

8.25. Сталася помилка E42 (ручне відновлення помилки, кнопка RESET, при зникненні причини) 

Помилка E42 виникає через: 

- занадто низький тиск в системі; 

- труби входу холодної води та повернення з системи опалення зв'язані неправильно; 
- температура зчитана з температурного датчика, встановленого на поверненні контуру опалення нижче 4 °C; 

- повітря в системі; 

- несправний датчик повернення тепла. 

Усунення: 

- відновити тиск в системі. Рекомендоване значення 1,1-1,5 бар; 

- перевірити правильність підключення схеми; 

- видалити повітря з системи; 

- перевірити безперервність електричної схеми від електронної плати до датчика температури (з'єднувальний 

кабель включно). 

Якщо результат перевірок позитивний, замініть датчик температури повернення опалювального контуру (див. Мал.  

8.10). 

8.26. Сталася помилка E45 (ручне скидання помилки, кнопка RESET, після усунення причини) 

Помилка E45 виникає через: 

- датчик зовнішньої температури зчитує значення температури вище 50 ° C; 

- несправний датчик зовнішньої температури; 

- несправність електричного ланцюга датчика зовнішньої температури. 

Засіб усунення: 

- перевірте цілісність електричної мережі від електронної плати до датчика температури (включаючи сполучний 

кабель). 

Якщо результат перевірок позитивний, замініть датчик зовнішньої температури. 

8.27. Сталася помилка E46 (ручне скидання помилки, кнопка RESET, після усунення причини) 

Помилка E46 виникає через: 

- температура зчитана температурним датчиком, встановленим на схемі ГВП, нижче 4 ° С або вище 80 ° С. 

Засіб усунення: 

- перевірте цілісність електричної мережі від електронної плати до датчика температури (включаючи сполучний 

кабель). Якщо результат перевірок позитивний, замініть датчик температури, встановлений на схемі ГВП (див. 

Мал. 8.9). 

8.28. Сталася помилка E47 (ручне скидання помилки, кнопка RESET, після усунення причини) 

Помилка E47 виникає через: 

- температура, зчитана датчиком температури на зовнішньому бойлері, нижче 4 ° C або вище 80 ° С. 
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Мал.9.1

2 

Засіб усунення: 
- перевірити цілісність електричної мережі від електронної плати до датчика температури (включаючи сполучний 
кабель). 

Якщо результат перевірок позитивний, замініть датчик температури, встановлений на зовнішньому бойлері. 

8.29. Сталася помилка E48 (ручне скидання помилки, кнопка RESET, після усунення причини) 

Помилка E48 виникає через: 

- температура, яку зчитує датчик температури 2, встановлений на зовнішньому бойлері, нижче 4 ° C або вище 

82 ° C. 

Засіб усунення: 

- перевірте цілісність електричної мережі від електронної плати до датчика температури (включаючи сполучний 

кабель). 

Якщо результат перевірок позитивний, замініть датчик температури 2, встановлений на зовнішньому бойлері. 

8.30. Сталася помилка E50 (ручне скидання помилки, кнопка RESET) 

Помилка E50 виникає через: 
- заблокований вихід  димових газів; 
- проблеми з вентилятором; 
- проблема реле тиску повітря; 

- збій мікроконтролера. 

Усунення: 

- перевірити контур димовидалення (комплект для котла з 
примусовою тягою), щоб переконатися, що немає блоку-

вання; 

- перевірити живлення плати вентилятора; 

- перевірити безперервність кабелю з електронної плати 

вентилятора (включаючи з'єднувальні роз'єми). Якщо безпе-

рервність наявна, візуально переконайтеся, що вентилятор 

обертається. Якщо вентилятор не обертається, замініть його; 

Заміна вентилятора (2) Мал.8.11 включає в себе наступні 

операції: 

- від'єднати котел від джерела живлення; 

- зняти передню кришку і кришку / панель камери підвище-

ного тиску і ліву бічну стінку; 

- від'єднати вентилятор; 

- зняти газове з'єднання (4), відкрутивши гайку (1) і видаливши зати-

скач (3); 

- послабити гвинти кріплення вентилятора (5); 

- демонтувати вентилятор. 

Монтаж вентилятора проводиться в зворотному порядку: 

 

Увага! 

Обов'язково  замінюйте  ущільнюючу  прокладку  (7) і кільце 

(2) типу "О" на газовому з'єднанні при кожному демонтажі ве-

нтилятора. 

 

- перевірити, чи немає конденсату на шлангу між трубою Вентурі і 

реле тиску повітря. Якщо є, його слід усунути; 

- перевірити правильність електропроводки реле тиску повітря: C і 

No контакти; 

- перевірити цілісність кабелю від електронної плати до реле тиску 

повітря. Якщо всі перевірки правильні, замініть реле тиску повітря; 

 
Заміна реле тиску повітря (2) Мал.8.12 включає в себе наступні опе-
рації: 

- зняти передню кришку і місце для герметизації; 

- від'єднати шланги від пневматичного реле тиску; 

- послабити гвинти (1) реле тиску повітря; 

- демонтувати реле тиску повітря. 

Монтаж реле тиску повітря проводиться в зворотному порядку. 

- перевірити безперервність кабелю від електронної плати до вен-
тилятора (включаючи з'єднувальні роз'єми); 
- перевірити, чи не перегорів термостат перегріву, і в цьому випа-
дку його слід замінити (Мал. 8.13). 

Заміна термостата перегріву (Мал. 8.13) включає наступні операції: 

- вимкніть котел кнопкою POWER; 

- зніміть передню кришку і кришку / панель під тиском; 

- від'єднати кабель термостата; 

- звільнити гвинти фіксатора термостата (1); 

- зняти термостат (2); 

Мал. 8.12 

Мал. 8.11 
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Установка термостата перегріву виконується в зворотному порядку. Між контактної поверхнею контакту і термос-

тата потрібне застосування теплопровідної силіконової пасти. 

Якщо після вищевказаних перевірок помилка зберігається, замініть електронну плату (див. Мал. 8.3). 

8.31. Сталася помилка E51 (помилка скидається вручну) 

Помилка E51 виникає через: 

- коротке замикання або розрив обмоток вентилятора; 

- заблокований вентилятор. 

Усунення: 

- перевірити живлення вентиляторної плати; 

- перевірити цілісність кабелю від електронною плати до вентилятора (включаючи затискачі). Якщо цілісність кон-

тактів наявна, візуально переконайтеся, що вентилятор обертається. Якщо вентилятор не обертається, замініть його 

(див. Мал. 8.10). 

8.32. Сталася помилка E52 (помилка скидається вручну) 

Помилка E52 виникає через: 
- неправильна робота вентилятора (швидкість); 

- несправний вентилятор; 

- несправні з'єднання вентилятора; 

- заблокована труба димовидалення. 

Усунення: 

- перевірити цілісність кабелю від плати вентилятора (включаючи затискач); 

- якщо цілісність контактінаявна, візуально переконайтеся, що вентилятор обертається. Якщо вентилятор не обер-
тається, замініть його (див. Мал. 8.10); 
- перевірте схему димоходу (комплект), щоб переконатись що вона не заблокована. 

Якщо помилка зберігається, або відбувається в різний час, але з високою частотою, замініть електронну плату (див. 

Мал. 8.3). 



 

39 

 

9. ДОДАТКИ 

9.1. Електрична схема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Введите цитату из документа 
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нения форматирования 
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вкладку "Средства рисова-

ния".] 
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вкладку "Средства рисова-

ния".] 
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вкладку "Средства рисова-

ния".] 

Мал. 9.1 
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Опис символів електричної схеми 

 

Символ Опис 

5V Живлення 5 В постійного струму для логічних схем. 

FBK_MOD Зворотній зв'язок для модуляції полум'я 

FLUX Витратомір для схеми ГВП 

I Датчик іонізації 

ISP Роз'єм для програмування 

G Заземлення 

L Роз'єм фази для 230 В змінного струму, джерело живлення 50 Гц 

N Нульовий роз'єм для 230 В змінного струму, джерело струму 50 Гц 

PC Насос котла 

PR Датчик тиску повітря 

PWM Сигнал модуляції для вентилятора або газорозрядної котушки 

PWR+ Живлення вентилятора 

REMOTE Роз'єм інтерфейсу 

RS232 Інтерфейс зв'язку з ПК 

SA Датчик температури на ГВП 

SE Зовнішній датчик температури 

SG Датчик температури димових газів 

SPT Датчик тиску на контурі опалення 

STT Датчик температури на подачі контуру опалення 

STR Датчик температури на поверненні контуру опалення 

TA Кімнатний термостат 

TR Трансформатор розпалу 

TS Запобіжний термостат 

V Вентилятор 

V3C 3-ходовий клапан 

VG Газовий клапан 
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9.2. Гідравлічна схема 

Гідравлічна схема конденсаційного котла ECO Condens  24 

 
 

Умовні позначення 

1. Вентилятор 

2. Термостат перегріву 
3. Пальник 

4. Ручний повітряний клапан 
5. Первинний теплообмінник 

6. Газовий клапан 
7. Вторинний теплообмінник 
8. Датчик температури подачі опа-

лення 
9. Триходовий клапан 

10. Датчик тиску води 
11. Датчик температури ГВП 

12. Кран заповнення 

13. Конденсатний сифон 

 
14. 3-барний запобіжний клапан 

15. Витратомір для контуру гарячої води 
16. Насос 
17. Датчик температури повернення опалення 

18. Розширювальний бак 
19. Електроди розпалу / іонізації 

20. Термостат диму 

21. Реле тиску повітря 

 

A - Подача в контур опалення 

B – Вихід гарячої води 

C –Подача газу 

D –Подача холодної води 

E – Повернення з контуру опалення 

Мал.9.2 
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C63  C43  C53 

Мал. 9.3.2 

9.3. Креслення для збирання та введення в експлуатацію 

Типи конфігурацій димовидалення конденсаційного газового котла ECO CONDENS 24 

C13, C23, C33, C73, C83 

С43, C53, C63 

C33  

C73  

C13  C83  

C23  C23  

Мал. 9.3.1 
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9.4. Рекомендовані мінімальні відстані для коаксіального комплекту димовидалення 

 

 

ГАРАЖ, ПРИБУДОВА, ТОЩО 

Позначення: 

A - відстань під вікном / вентиляційним отвором = 300 мм 

B - відстань над вікном / вентиляційним отвором = 300mm 

C - відстань зліва / справа вікна до вікна / вентиляційного отвору = 

300mm 

D, E - відстань до даху / зливного жолоба = 250 мм  

F - відстань до даху гаража / балкона = 250 мм 

G - відстань до вертикального зливного жолоба = 250 мм  

H - відстань до внутрішніх / зовнішніх кутів = 250 мм 

H * - відстань до дверей / вікон = 300 мм  

I - відстань до землі / балкона = 300 мм  

J - відстань над дверима = 600 мм 

L - відстань до дверей / вікна гаража = 1200 мм 

M - відстань по вертикалі до іншого терміналу = 1500 мм  

N - відстань по горизонталі до іншого терміналу = 300 мм 

O - відстань до стіни іншої будівлі = 1200 мм 

 

Увага! 

В розділах 9.3 та 9.4 наведені рекомендації виготовлювача котла. При організації димовидалення слід 

також враховувати вимоги чинних національних нормативних документів. 

 

 

 

9.5. Гідравлічні характеристики насоса 

При проектуванні опалювальної системи, враховуються гідравлічні характеристики насоса. 
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Налаштування насоса: 

Насос може бути встановлений на чотири режими роботи (4 рівня). 

Таблиця 9.5 - Режими роботи насоса 

UPM3 напор [m] 
Червоний 

LED 1 
Жовтий 
LED 2 

Жовтий 
LED 3 

Жовтий 
LED 4 

Жовтий 
LED 5 

4 • •    

5 • •  •  

6 • •  • • 

7* • •   • 

(*)заводський режим роботи 

 

Встановлення робочого режиму здійснюється таким чином: 

- короткочасне натискання кнопки насоса (  ) для перегляду поточного режиму роботи; 

- для вибору іншого режиму роботи утримуйте протягом 10 секунд кнопку (   ) (Мал. 9.5), потім на мить натис-

ніть кнопку (    ) і виберіть потрібний режим (див. Табл. 9.5); 

- вибір режиму роботи автоматичний після відпускання клавіші (   ), останній режим роботи буде збережений. 

Коли насос працює, світлодіод 1 зелений. Інші 4 світлодіоди жовті і світяться залежно від рівня потужності (Р1), на якій 

насос працює табл. 9.5.1. 

Таблийя 9.5.1 Значення LED індикації (світодіодів) насоса 

Дисплей Значення 
Продуктивність у % від 

P1 MAX 
 

1 LED блимає зеленим 
Очікування (тільки зовнішня 

команда) 
0 

1 LED зелений + 1 LED жовтий Знижена продуктивність 0-25 

1 LED зелений + 2 LED жовті 
Знижена середня продуктив-
ність 

25-50 

1 LED зелений+ 3 LED жовті 
Підвищена середня продук-
тивність 

50-75 

1 LED зелений + 4 LED жовті Висока продуктивність 75-100 

Вказівка! 

Щоб заощадити максимум енергії та підтримувати низький робочий шум, виберіть знижену криву характе-

ристик насоса. 

 

Коди помилок насоса. 

Якщо насос виявив одну або кілька помилок, двоколірний світлодіод 1 змінюється з зеленого на червоний. Коли 

помилка активна, світлодіоди вказують тип помилки, як показано в таблиці (9.5.2). 

Якщо одночасно активовано кілька сигналів тривоги, світлодіоди показують помилку з найвищим пріоритетом.  

Таблиця 9.5.2 Коди помилок насоса 

Дисплей Значення Дія насоса Засіб усунення 

1 LED червоний + 1 LED 

жовтий (LED 5) 
Блокування ро-

тора 

Насос намагається перезапуститись 

кожні 1,5 секунди 
Зачекайте або розб-

локуйте роторний вал 

1 LED  червоний +  1 LED   
жовтий 
(LED  4) 

Напруга живлен-

ня занадто низь-
ка 

Тільки попередження, насос працює 
Перевірте джерело 

живлення 

1 LED червоний + 1 LED 

жовтий (LED  3) 

 

Електрична по-

милка 

Насос зупинений, оскільки напруга 

живлення занадто низька або непра-

вильне подається 

Перевірте напругу / 

замініть насос 

LED 1 

Мал. 9.5 
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10. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

 
Гарантія на котел Roda ECO Condens дійсна в термін зазначений в гарантійному талоні, з моменту запуску котла в 

експлуатацію. 

Умови гарантії більш докладно викладені в гарантійному талоні, що поставляється разом з котлом. 

 

11. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 

 

Під час транспортування та зберігання котел захищений пакуванням для запобігання його пошкодженню. Під час тра-

нспортування необхідно забезпечити стандартні умови транспортування, а саме запобігти струсам, вібраціям, впливу 

магнітних полів, механічним та біологічним впливам на пакування, які можуть призвести до пошкодження виробу. 

Транспортування котла повинне здійснюватись закритими транспортними засобами при умові виконання вимог, які 

встановлені маніпуляційними знаками і відповідно до правил перевезення вантажів на кожному виді транспорту. 

Котел необхідно зберігати в сухому закритому приміщенні з природною вентиляцією, при цьому температура навко-
лишнього повітря може змінюватися від + 5С до + 40С, відносна вологість повітря не більш 60 %, виміряна при темпе-

ратурі + 20 С. 

 

12. УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ 
 
Після закінчення терміну служби котла або при неможливості провести його ремонт, котел повинен бути демонтова-

ний і утилізований. Для демонтажу приладу зверніться в спеціалізовану організацію, яка має всі дозволи і ліцензії на 

роботу з газовикористовуючим обладнанням. 

Котел після часткового розбирання може бути утилізований як брухт чорних та кольорових металів, згідно з місцевим 

законодавством. Для утилізації приладу зверніться в спеціалізовану організацію. 
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13. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКТУ 

 

 

           Котли відповідають вимогам Технічного Регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі (затвердже-

ному постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. №856),  Технічному регламенту водогрійних котлів, 

що працюють на рідкому чи газоподібному паливі (затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 сер-

пня 2008р. №748), Технічному Регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (затвердженому постановою Ка-

бінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р.  № 1077), Технічному регламенту безпеки низьковольтного електричного 

обладнання (затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1067), Технічного  Регламе-

нту  обмеження використання деяких небезпечних речовин  в електричному та електронному обладнанні (затвердже-

ному постановою  Кабінету Міністрів України від 10 березня  2017 р. № 139). Декларацію відповідності можна перегля-

нути на сайті www.optim.ua у розділі «Підтримка». 

 
Вироблено  на замовлення ТМ «RÖDA», Німеччина 

Адреса потужностей виробницства : Вадурь №25 Віладж, Александру сел Бун Комуна, Ніамц Дістрикт, Румунія. 

 
Уповноважений Представник в Україні:  

ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ОПТІМ» 

за адресою: Україна, 03134 м. Київ, вул. Пшенична, 9. 

тел.: (044) 406-40-46 

факс: (044) 406-40-45  

 

Тел. гарячої лінії: 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 

Термін служби виробу вказаний в гарантійному талоні. 

Дата виготовлення вказана на виробі. 
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Для нотаток 
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Для нотаток 

 


