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Обладнання може використовуватися дітьми не молодше 8 років, людьми з 
обмеженими фізичними чи розумовими можливостями або людьми з не 
достатнім досвідом і знаннями лише під наглядом і за умови, що вони були 
навчені безпечному поводженню з обладнанням і зрозуміли небезпеки, 
пов’язані з його експлуатацією. Не дозволяйте дітям гратися з обладнанням. 
Дії з чищення та догляду, що входять в обов’язки користувача, не повинні 
виконуватися дітьми без нагляду.
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1.1 Загальні правила безпеки

• Вимкнути котел.
• Не вмикати електоприлади (не вмикати світло).
• Загасити відкрите полум’я, відкрити вікно.
• Подзвонити в центр техобслуговування.
ЗАПАХ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ

• Вимкнути котел.
• Провітрит приміщення, відкрити двері і вікна.
• Подзвонити в центр техобслуговування.
ЛЕГКО ЗАЙМИСТИЙ МАТЕРІАЛ

Не використовувати та / або не складати легко займисті матеріали (розчинники, папір, і т.д.) поруч з котлом.

ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ І ЧИСТКА КОТЛА

Перед виконанням будь-яких операцій відключити електроживлення котла.

Один раз на рік слід виконувати техобслуговування котла, звернувшись до кваліфікованого фахівця, який 
видасть потім підписаний сертифікат про проведення техобслуговування.

1. БЕЗПЕКА

ЗАПАХ ГАЗУ

1.2 Рекомендації
Тільки кваліфіковані фахівці мають право проводити роботи щодо котла і всієї системи в цілому.

Обладнання не призначене для використання людьми, чиї фізичні та розумові здібності обмежені, або людьми з 
недостатнім досвідом або знаннями, за винятком тих випадків, коли їм надається допомога з боку інших осіб, 
відповідальних за їх безпеку і провели інструктаж з користування обладнанням.

Не від’єднуйте котел фізично від електроживлення для того, щоб забезпечити роботу таких функцій безпеки, як 
захист від блокування насоса і захист від замерзання.

Елементи упаковки (пластикові пакети, полістирол тощо) необхідно берегти від дітей, тому що вони являють собою 
потенційне джерело небезпеки.

Періодично перевіряйте тиск в системі (мін. тиск 0,8 бар, рекомендований тиск 1-1,5 бару).

Не знімайте і не закривайте заводські таблички та ідентифікаційні етикетки, присутні на котлі.
Вони повинні залишатися видимими протягом усього терміну експлуатації обладнання.

При недотриманні перерахованих вище вимог гарантія від заводу-виробника втрачає свою силу. Дані
уповноважених центрів техсервісу наводяться на прикладеному листі. Перед першим пуском зніміть з котла 
захисну плівку. Щоб не пошкодити пофарбовані поверхні, під час миття і чищення поверхонь не 
використовуйте жорсткі інструменти або абразивні миючі засоби.

1.3 Відповідальність

1.3.1 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИРОБНИКА

Наша продукція має маркування        . Наша компанія, постійно покращуючи свої вироби, зберігає за собою 
можливість у будь-який момент і без попереднього повідомлення змінювати інформацію, наведену в даній 
документації. Ця настанова поставляється в якості інформативної підтримки і не може вважатися контрактом щодо 
третіх осіб. Наша відповідальність як виробника не може являтися підставою для судового розгляду у таких 
випадках:

• Недотримання інструкцій монтажника виробу.
• Недотримання інструкцій з використання виробу.
• Відсутність або недостатність техобслуговування виробу.

1.3.2 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МОНТАЖНИКА

Монтажник відповідальний за монтаж і перший запуск виробу. Монтажник повинен дотримуватися наступних інструкцій:

• Прочитати і дотримуватися інструкцій, що містяться в інструкціях, наданих разом з виробом.
• Встановити виріб відповідно до чинних норм і правил.
• Виконати первісне введення в експлуатацію та необхідні перевірки.
• Пояснити процедуру монтажу користувачеві.
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0085CQ0192

Клас NOx 5 (EN 15502)

Тип приєднання димаря B23 – B23P – B33 - C13 – C33 – C43 – C53 – C63 – C83 – C93

• У разі необхідності техобслуговування слід проінформувати користувача щодо обов’язку здійснювати контроль 
вробу і підтримувати правильні умови його функціонування.

• Надати користувачеві всі настанови з експлуатації.

1.3.3 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧА

Для гарантії повного функціонування установки дотримуйтеся таких вказівок:
• Прочитайте і дотримуйтесь інструкцій, що містяться в інструкціях, наданих разом з апаратом.
• Скористайтеся послугами кваліфікованого монтажника для монтажу і першого запуску обладнання.
• Попросіть монтажника пояснити, як функціонує котел.
• Запросіть монтажника / авторизований сервісний центр виконати техобслуговування і необхідні огляди 

устаткування.
• Зберігайте настанови в хороших умовах і поблизу обладнання.

Не дозволяйте, щоб устаткування використовувалося особами (і дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або 
розумовими можливостями, або некомпетентними в технічному плані особами. Використання обладнання з боку цих осіб 
допускається лише під наглядом когось, хто в змозі забезпечити їх безпеку, або тільки якщо вони були проінструктовані 
щодо правильного використання обладнання. Не дозволяйте, щоб діти гралися з обладнанням.

2.1 Загальна інформація
Ця настанова призначена для користувача котла PRIME.

2. ВСТУП

2.2 Символи, що використовуються

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик пошкодження або несправності при роботі устаткування. Дотримуватися підвищеної 
обережності і виконувати попередження про можливий ризик для людей.

НЕБЕЗПЕКА, ОПІКИ
Почекати поки обладнання охолоне, перед тим, як доторкатися до гарячих частин.

НЕБЕЗПЕКА, ВИСОКА НАПРУГА
Електричні деталі знаходяться під напругою, існує ризик удару електрикою.

НЕБЕЗПЕКА, ЗАМЕРЗАННЯ
Можливе утворення льоду внаслідок дії низьких температур.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
З особливою увагою прочитайте корисні відомості, які допоможуть Вам правильно 
викоритстовувати Ваш виріб.

ЗАГАЛЬНА ЗАБОРОНА
Забороняється робити / використовувати зазначене поруч із цим символом.

Засвідчується, що зазначені нижче апарати відповідають моделі, описаній в декларації відповідності CE.

Номер CE

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3.1 Норми і сертифікати

3.1.1 Посвідчення
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PRIME 24 PRIME 28

Категорія  II2H3B/P

Тип газу - G20 - G30 - G31

Номінальна теплова потужність ГВП (Qn) кВт 24,7 28,9

Номінальна теплова потужність опалення (Qn) кВт 20,6 24,7

Мін. теплова потужність (Qn) кВт 4,9 4,9

Номінальна теплова потужність ГВП (Pn) кВт 24,0 28,0

Номінальна теплова потужність при 80-60° C (Pn) кВт 20,0 24,0

Номінальна теплова потужність при 80-60° C (Pn)
Заводська настройка опалення

кВт 20,0 20,0

Номінальна теплова потужність при 50-30° C (Pn) кВт 21,8 26,1

Мін. теплова потужність при 80-60° C (Pn) кВт 4,8 4,8

Мін. теплова потужність при 50-30° C (Pn) кВт 5,2 5,2

Номінальний ККД при 80-60° C (Hi) % 97,7 97,8

Номінальний ККД при 50-30° C (Hi) % 105,8 105,8

ККД 30% Pn (Hi) % 108,8 108,8

Макс. тиск води опалювального контуру бар 3 3

Мін. тиск води опалювального контуру бар 0,5 0,5

Об’єм розширювального бака л 7 7

Мінімальний тиск в розширювальному баку бар 0,8 0,8

Макс. тиск води в контурі ГВП бар 8,0 8,0

Мін. динамічний тиск води в контурі ГВП бар 0,15 0,15

Мінімальна витрата води в контурі ГВП л/хв 2,0 2,0

Виробництво гарячої води при ΔT = 25° C л/хв 13,8 16,1

Виробництво гарячої води при ΔT = 35° C л/хв 9,8 11,5

Питома витрата «D» (EN13203-1) л/хв 11.5 13.4

Діапазон температури води в контурі опалення °C 25÷80 25÷80

Діапазон температури води в контурі ГВП °C 35÷60 35÷60

Діаметр коаксіального димоходу мм 60/100 60/100

Діаметр роздільного димоходу мм 80/80 80/80

Макс. масова витрата димових газів кг/с 0,012 0,014

Мін. масова витрата димових газів кг/с 0,002 0,002

Макс. температура димових газів °C 80 80

Тиск на вході природного газу 2H мбар 20 20

Вхідний тиск зрідженого газу 3B / Р мбар 30 30

Напруга електроживлення В 230 230

Частота електричної мережі Гц 50 50

Номінальна електрична потужність Вт 84 94

Вага нетто / з водою кг 26/28 26/28

Розміри (висота / ширина / глибина) мм 700/395/279 700/395/279

Ступінь захисту від вологи (EN 60529) - IPX5D IPX5D

2,61 3,06

Qmin (G20) - 2H 0,52 0,52

Qmax (G30) - 3B 1,95 2,28

Qmin (G30)  - 3B 0,39 0,39

Qmax (G31) - 3P 1,92 2,25

Qmin (G31) - 3P 0,38 0,38

3.2 Технічні дані

Qmax (G20) - 2H

ВИТРАТА ГАЗУ ПРИ РОБОТІ (при Qmax і Qmin)

м3/год

м3/год

кг/год

кг/год

кг/год

кг/год
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4.1 Загальний опис

• низькі викиди забруднюючих речовин;
• опалення з високим ККД;
• видалення продуктів згоряння через перехідник коаксіального або роздвоєного типу;
• передня панель управління з дисплеєм;
• зменшені вага і розміри.

4. ОПИС ВИРОБУ

Котел призначений для нагріву води не вище температури кипіння при атмосферному тиску. Він підключається до системи 
опалення і до системи приготування гарячої води відповідно до його характеристик і потужності. Характеристики цього 
котла:

В котлах опалення і виробництва гарячої побутової води вбудований пластинчастий теплообмінник, який нагріває воду для 
побутових потреб. За допомогою триходового клапана нагріта вода подається в опалювальну систему або в пластинчастий 
теплообмінник. Детектор потоку сигналізує відкриття крана гарячої води на електронній платі, яка перемикає триходовий 
клапан в положення гарячої води і запускає насос. Триходовий клапан - пружинного типу, він споживає електрику тільки 
при переході з одного положення в інше.

4.2 Принцип роботи

4.2.1 Горіння

Пальник нагріває воду системи опалення, яка циркулює в теплообміннику. Коли температура відпрацьованих газів нижче 
точки роси (близько 55 °C), водяна пара, що міститься у відпрацьованих газах, конденсується у відпрацьованих газах
теплообмінника. Тепло, отримане назад під час процесу конденсації (прихована теплота або теплота конденсації), також 
передається воді системи опалення. Охолоджені відпрацьовані гази видаляються димарем. Конденсаційна вода зливається 
за допомогою сифона.

4.2.2 Опалення та виробництво гарячої побутової води

4.3 Основні компоненти

ОПИС ПРИНЦИПОВОЇ СХЕМИ ОБЛАДНАННЯ 
СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ І ГВП

1 Теплообмінник (система опалення)

2 ГИДРАВЛІЧНИЙ ВУЗОЛ
3 Пластинчастий теплообмінник
4 Запобіжний клапан
5 Подача опалення

6 Вихід гарячої води (ГВП)
7 Вхід гарячої води

8 Повернення води із системи опалення

9 Циркуляційний насос (система опалення)
10 Триходовий клапан
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5. ОПИС ПАНЕЛІ УПРАВЛІННЯ

RESET

Кнопка СКИДАННЯ

1 секунда = ручне скидання несправності 
5 секунд = ручне включення функції видалення 
повітря

6.1 Список параметрів

Назва Опис
За 

замовчуванням
Мінімум Максимум Рівень

Викл Викл Вкл Користувач

Викл Викл Вкл

AP073
Вимкнення / Запуск системи опалення в режимі літо-
зима (Датчик вуличної температури)

22 15 30,5

AP074
Виключення опалення (якщо підключений датчик 
вуличної температури)

Викл Викл Вкл

80 25 80

80 25 80

60 35 60

BO-000007

OFF OFFMAX MAX

RESET

SERVICE

X9

BO-0000032

ОПИС КЛАВІШ/РУКОЯТОК

Ручне регулювання температури води в системі 
опалення

Ручне регулювання температури гарячої води

Активація функції «сажотрус»

СИМВОЛИ НА ДИСПЛЕЇ ПАНЕЛІ УПРАВЛІННЯ

Функціонування в режимі опалення включено*

Функціонування в режимі ГВП включено*

Вулична температура

Запит обслуговування RESET  Скиньте помилку вручну

Несправність Розпал пальника

* Миготливий символ свідчить про те, що котел включився внаслідок запиту на виробництво тепла.

Для відображення / зміни списку параметрів підключіть бездротовий 
інтерфейс до котла через роз’єм X9. З’єднайте ноутбук (SERVICE) з 
котлом за допомогою програмного забезпечення SERVICE TOOL.

6. ФУНКЦІОНУВАННЯ

AP016

AP017

CP000

CP010

DP070

Включено / Виключено в режимі опалення

Включено / Виключено в режимі ГВП

Максимальна встановлювана температура опалення

Встановлена температура опалювальної води

Встановлена температура побутової води

Користувач

Користувач

Користувач

Користувач

Користувач

Користувач



7654349 (02-09/16) 136

Р
о

з
д

іл
 К

О
Р

И
С

Т
У

В
А

Ч
 (

u
a

) 6.3 Включення

6.2 Використання панелі управління
КЛАВІШІ І РУКОЯТКИ
Рукоятка       регулює установку в режимі опалення від мінімум 25°C до максимум 80°C:

• Поверніть за годинниковою стрілкою для збільшення значення температури і навпаки - для його зменшення.
• Повертаючи рукоятку, встановіть необхідне значення температури. Задане значення блимає на дисплеї протягом 5 

секунд, після закінчення яких відображається температура подачі.
• Щоб вимкнути опалення поверніть ручку до кінця ходу проти годинникової стрілки (символ        зникне).

Ручкоятка        регулює установку в режимі ГВП від мінімум 35°C до максимум 60°C:

Тільки при першому включенні котла відбувається ініціалізація. Дана процедура передбачає ряд тестів, після закінчення 
яких автоматично включається функція видалення повітря з системи тривалістю 5 хвилин. Для ручного включення 
функції натисніть і утримуйте протягом 5 секунд кнопку RESET (включену функцію неможливо перервати).

• Поверніть за годинниковою стрілкою для збільшення значення температури і навпаки - для його зменшення.
• Повертаючи рукоятку, встановіть необхідне значення температури. Задане значення блимає на дисплеї протягом 5 

секунд, після закінчення яких відображається температура опалювальної води (під час гарячого водорозбору на 
дисплеї відображається дійсна температура гарячої побутової води).

• Щоб вимкнути виробництва гарячої побутової води поверніть ручку до кінця ходу проти годинникової стрілки 
(символ        зникне).

Для правильного включення котла дійте, як зазначено далі:

• Переконатися, що є необхідний тиск в системі (глава 8.4);
• Подати електроживлення до котла.
• Відкрити газовий клапан (жовтий, розташований під котлом).

Процедура включення

Коли на котел подається електроживлення, на дисплеї відображається наступна інформація:

1. всі включені символи (1 сек.);
2. версія програмного забезпечення (1 сек.);
3. з’явиться напис «InI» (кілька секунд);
4. все відключено (1 сек.);
5. з’явиться напис «Fx.x.» (2 сек.);
6. з’явиться напис «Рx.x.» (2 сек.);
7. з’являється напис «OFF» (Рукоятки повернені до упору проти годинникової стрілки);
8. починається фаза видалення повітря з котла і системи опалення. На дисплеї відображається напис «(t17)»,

тривалість цієї фази - 5 хвилин (дана функція включається тільки при першому включенні котла).

Після закінчення фази видалення повітря котел готовий до роботи.

• Поверніть рукоятку контуру системи опалення, щоб задати необхідне значення температури цієї системи.
• Поверніть рукоятку контуру ГВП, щоб задати необхідне значення температури ГВП.
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6.4 Повне виключення

6.5 Захист від замерзання

Для виключення котла необхідно відключити електроживлення приладу за допомогою двополюсного вимикача і 
закрити газовий кран.

У цих умовах котел не захищений від замерзання.

Бажано уникати того, щоб система опалення була повністю порожньою, оскільки зміна води може викликати непотрібний 
шкідливий осад і накип усередині котла і частинах, які нагріваються. Якщо в зимовий час обладнання не використовується 
і є небезпека обмерзання, рекомендуємо змішати воду в системі зі спеціальними речовинами, які захищають від обмерзання  
(наприклад, пропіленгліколь, змішаний з інгібіторами накипформування і корозії). Електронне управління котлом має 
функцію захисту від замерзання в режимі опалення, яка при температурі подачі системи нижче 7 °C запускає насос. Якщо 
температура сягає 4 °C, включається пальник до досягнення на подачі 10 °C. Після досягнення цього показника, пальник 
вимикається, тоді як насос продовжить працювати ще протягом 15 хв.

7. НАСТРОЙКИ
7.1 Зчитування робочих даних
При натисканні клавіші       можна відобразити деяку інформацію, що стосується роботи котла.

• Натисніть і утримуйте протягом 1 сек., щоб відобразити робочий режим (приклад: «t.17» = Виконується фаза 
видалення повітря).

• Знову натисніть і утримуйте протягом 1 сек., щоб відобразити робочий підстан або відповідну робочу функцію 
(наприклад: «u.00» = Котел в режимі очікування).

• Знову натисніть і утримуйте протягом 1 сек., щоб відобразити робочу температуру в режимі опалення: буде блимати 
символ       , за яким слідує значення температури в °C.

• Знову натисніть і утримуйте протягом 1 сек., щоб відобразити установку робочої температури в режимі ГВП: буде 
блимати символ       , за яким слідує значення температури в °C.

• Знову натисніть і утримуйте протягом 1 сек., щоб відобразити рівень потужності від 0 до 100: буде блимати символ     
та число, що відноситься до рівня потужності.

Наступні 3 відображення не використовуються:

• Знову натисніть і утримуйте протягом 1 сек .: з’являться символи                і значення 0.0.0.
• Знову натисніть і утримуйте протягом 1 сек .: з’являться символи                і значення 0.0.0.
• Знову натисніть і утримуйте протягом 1 сек .: з’являться символи                і значення 0.0.0.

Для виходу утримуйте натиснутою клавішу     більше 3 сек.

Функція діє, якщо котел підключений до електромережі, відкритий газовий кран, тиск в системі відповідає 
зазначеній нормі і котел не заблокований.
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СПИСОК ПІДСТАНІВ

СТАНИ І ПІДСТАНИ

• СТАН - це фаза безпосереднього функціонування котла в момент відображення.
• ПІДСТАН - це фаза котла в певний момент, тобто конкретна операція, яку виконує котел в момент 

відображення.

СПИСОК СТАНІВ

СТАН ВІДОБРАЖЕННЯ

РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ t00
ЗАПИТ НА ВИРОБНИЦТВО ТЕПЛА t01
ПАЛЬНИК ВКЛЮЧЕНИЙ t02
РОБОТА В РЕЖИМІ ОПАЛЕННЯ t03
РОБОТА СИСТЕМИ ГВП t04
ПАЛЬНИК ВИКЛЮЧЕНИЙ t05
ПОСТ-ЦИРКУЛЯЦІЯ НАСОСУ t06
ВИКЛЮЧЕННЯ ПАЛЬНИКА ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЗАДАНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ t08
ТИМЧАСОВА НЕСПРАВНІСТЬ t09
ПОСТІЙНА ПОМИЛКА (ПОМИЛКА, КОТРУ НЕОБХІДНО СКИНУТИ ВРУЧНУ) t10
ФУНКЦІЯ «САЖОТРУС» З МІНІМАЛЬНОЮ ПОТУЖНІСТЮ t11
ФУНКЦІЯ «САЖОТРУС» З МАКСИМАЛЬНОЮ ПОТУЖНІСТЮ В РЕЖИМІ ОПАЛЕННЯ t12
ФУНКЦІЯ «САЖОТРУС» З МАКСИМАЛЬНОЮ ПОТУЖНІСТЮ В РЕЖИМІ ГВП t13
РУЧНИЙ ЗАПИТ НА ВИРОБНИЦТВО ТЕПЛА t15
ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ АКТИВНИЙ t16
ФУНКЦІЯ ВИДАЛЕННЯ ПОВІТРЯ АКТИВНА t17
ЕЛЕКТРОННА ПЛАТА ПЕРЕГРІЛАСЯ (ДОЧЕКАЙТЕСЯ ОХОЛОДЖЕННЯ) t18
КОТЕЛ НА ЕТАПІ СКИДАННЯ t19

ВІДОБРАЖЕННЯ

РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ U00
ЧАС ОЧІКУВАННЯ НАСТУПНОГО ВКЛЮЧЕННЯ В РЕЖИМІ ОПАЛЕННЯ U01
ПОПЕРЕДНЯ ВЕНТИЛЯЦІЯ U13
ПОПЕРЕДНІЙ РОЗПАЛ ПАЛЬНИКА U17
РОЗПАЛ ПАЛЬНИКА U18
КОНТРОЛЬ ПОЛУМ’Я U19
ФУНКЦІОНУВАННЯ ВЕНТИЛЯТОРА З АКТИВНИМ ЗАПИТОМ U20
ФУНКЦІОНУВАННЯ З ЗАДАНОЮ УСТАНОВКОЮ ТЕМПЕРАТУРИ U30
ФУНКЦІОНУВАННЯ З ОБМЕЖЕНОЮ УСТАНОВКОЮ ТЕМПЕРАТУРИ U31
ФУНКЦІОНУВАННЯ З МАКСИМАЛЬНОЮ ПОТУЖНІСТЮ U32
ЗНАЙДЕНИЙ ГРАДІЄНТ РІВНЯ 1 U33
ЗНАЙДЕНИЙ ГРАДІЄНТ РІВНЯ 2 U34
ЗНАЙДЕНИЙ ГРАДІЄНТ РІВНЯ 3 U35
ЗАХИСТ ПОЛУМ’Я АКТИВНИЙ U36
ЧАС СТАБІЛІЗАЦІЇ U37
ПУСК КОТЛА ПРИ МІНІМАЛЬНІЙ ПОТУЖНОСТІ U38
ПОСТВЕНТИЛЯЦІЯ U41
ВИКЛЮЧЕННЯ ВІНТИЛЯТОРА U44
ЗМЕНШЕННЯ ПОТУЖНОСТІ ПРИ ВИСОКІЙ ТЕМПЕРАТУРІ ДИМОВИХ ГАЗІВ U45
ПОСТЦИРКУЛЯЦІЯ НАСОСА U60

ПІДСТАН
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8.2 Повідомлення для техобслуговування

8.3 Рекомендації з техобслуговування

8.4 Заповнення системи

B

BO-0000025

A
1

2

8. ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ
8.1 Загальна інформація
Котел не потребує складного техобслуговування. Проте рекомендується періодично проводити огляд і техобслуговування 
котла. Техобслуговування та чистка котла повинні здійснюватись обов’язково не рідше як один раз на рік кваліфікованим 
фахівцем.

Мета даної функції - оповістити користувача шляхом відображення на дисплеї символу        про те, що котел вимагає 
обслуговування (коли функція активован, див. Посібник монтажника).

Періодично перевіряйте, щоб тиск, на манометрі при холодній системі, знаходилося в межах 1-1,5 бар. У разі низького 
тиску відкрийте кран заповнення системи, як описано в розділі “Заповнення системи”. Рекомендується відкривати кран 
дуже повільно, щоб полегшити вихід повітря.

Котел забезпечений гідравлічним датчиком тиску, який у разі відсутності води зупиняє роботу котла.

Якщо тиск часто зменшується, потрібне втручання АВТОРИЗОВАНОЇ СЛУЖБИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ.

Ручка заповнення - блакитного кольору і розташована під котлом, як 
можна побачити на малюнку збоку. Щоб заповнити систему, виконайте 
такі дії:

• Потягніть вниз ручку (A), щоб витягти її з того місця, де вона 
знаходиться.

• Повільно поверніть ручку проти годинникової стрілки (вліво), щоб 
заповнити систему. Не користуйтеся інструментами, а тільки руками.

• Заповнюйте систему до тих пір, поки тиск, на манометрі (B), не 
досягне величини в межах 1,0-1,5 бар.

• Закрийте кран і перевірте, щоб не було витоків води.

Періодично перевіряйте при холодній системі тиск, на манометрі (В). У 
разі низького тиску поверніть кран, щоб привести тиск в необхідні межі 
значень.
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8.6 Зливання води з системи

9. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ

BO-0000076

BO-0000075

RESET

1 2

3

4

BO-0000026

BO-0000027

C

8.5 Видалення повітря з системи

Необхідно випустити повітря, можливо присутнє у котлі, в трубопроводах або у 
водопровідній арматурі щоб уникнути неприємного і докучливого шуму, який 
може з’явитися на етапі опалення або нагріву побутової води. Щоб зробити це, 
виконайте наступні операції:

1. Відкрийте крани всіх радіаторів, з’єднаних з системою опалення.
2. Відрегулюйте кімнатний термостат на якомога більш високу температуру.
3. Дочекайтеся, поки нагріються радіатори.
4. Відрегулюйте кімнатний термостат на якомога більш низьку температуру.
5. Почекайте близько 10 хвилин, поки радіатори не охолонуть.
6. Випустіть повітря з радіаторів. Почніть з нижніх поверхів.
7. Відкрийте спускний патрубок, притискаючи до нього ганчірку.
8. Дочекайтеся виходу води з спускного вентиля, потім закрийте спускний 

патрубок.
9. Після спуску перевірте, щоб тиск у системі був достатнім.

Будьте обережні, тому що вода може бути ще гарячою.

Якщо тиск води в опалювальній системі нижче 0,8 бар, рекомендується 
відновити тиск (рекомендований тиск води - від 1,0 до 1,5 бару), як 
описано в главі 7.5.

• Повільно поверніть ручку (С) проти годинникової стрілки (вліво), щоб 
відкрити кран. Не користуйтеся інструментами, а тільки руками.

• По закінченні спорожнення системи закрийте кран.

Ручка зливу розташована під котлом, як можна побачити на малюнку 
збоку. Щоб злити воду із системи, виконайте такі дії:

На дисплеї відображаються два види несправностей: тимчасові і 
постійні. Перше відображення на дисплеї - це буква, за якою слідує
двозначний цифровий код. Буква вказує тип несправності: тимчасова 
(H) або постійна (E). Цифровий код вказує, до якої групи належить 
несправність за критерієм безпеки. Друге відображення чергується з 
першим мигаючи і являє собою двозначний цифровий код, який 
конкретизує тип несправності (див. нижче таблицю несправностей).

ТИМЧАСОВА НЕСПРАВНІСТЬ (H.x.x.)

Тимчасова несправність позначається на дисплеї літерою «H», за якою 
слідує номер групи. Така несправність не викликає постійного
блокування котла і зникає відразу ж після усунення причини, яка її 
викликала.

ПОСТІЙНА НЕСПРАВНІСТЬ (E.x.x)

Постійна несправність позначається на дисплеї літерою «E», за якої слідує номер групи. Потримайте протягом 1 секунди 
кнопку RESET. При частих відображеннях помилок зверніться в авторизований сервісний центр.
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9.1 Коди несправностей
ТИЧАСОВА НЕСПРАВНІСТЬ

ВІДОБРАЖЕННЯ НА 
ДИСПЛЕЇ КОТЛА

ОПИС ТИМЧАСОВИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ ПРИЧИНА

Груповий
код

Специфічний
код

Перевірка / Усунення

H.01 .00
Тимчасова відсутність зв’язку між газовим 
клапаном і платою котла

ПОМИЛКА В РОБОТІ ГОЛОВНОЇ ПЛАТИ
Виконайте конфігурацію CN1 / CN2. 

Замініть головну плату.

H.01 .05
Досягнуто максимальне значення дельти 
температури між подачею і поверненням

НЕДОСТАТНЯ ЦИРКУЛЯЦІЯ
Перевірте циркуляцію води в котлі / системі. 

Увімкніть ручний цикл видалення повітря.
Перевірте тиск в системі.

ІНШІ ПРИЧИНИ
Перевірте теплообмінник на предмет засмічення. 

Перевірте роботу датчиків температури. 
Перевірте з’єднання датчиків температури.

H.01 .08
Занадто швидке збільшення температури 
подачі в контурі опалення

НЕДОСТАТНЯ ЦИРКУЛЯЦІЯ
Перевірте циркуляцію води в котлі / системі. 

Увімкніть ручний цикл видалення повітря.
Перевірте тиск в системі.

ІНШІ ПРИЧИНИ
Перевірте теплообмінник на предмет засмічення. 

Перевірте роботу датчиків температури. 
Перевірте з’єднання датчиків температури.

H.01 .14
Досягнуто максимальне значення температури 
подачі

НЕДОСТАТНЯ ЦИРКУЛЯЦІЯ
Перевірте циркуляцію води в котлі / системі. 

Увімкніть ручний цикл видалення повітря.

H.01 .18 Відсутність циркуляції води (тимчасове)

НЕДОСТАТНЯ ЦИРКУЛЯЦІЯ
Перевірте тиск в системі.

Увімкніть ручний цикл видалення повітря. 
Перевірте роботу насоса. 

Перевірте циркуляцію води в котлі / системі.
ПОМИЛКА В РОБОТІ ДАТЧИКІВ ТЕМПЕРАТУРИ

Перевірте роботу датчиків температури. 
Перевірте з’єднання датчиків температури.

H.01 .21
Занадто швидке збільшення температури 
подачі в контурі ГВП

НЕДОСТАТНЯ ЦИРКУЛЯЦІЯ
Перевірте тиск в системі.

Увімкніть ручний цикл видалення повітря. 
Перевірте роботу насоса. 

Перевірте циркуляцію води в котлі / системі.
ПОМИЛКА В РОБОТІ ДАТЧИКІВ ТЕМПЕРАТУРИ

Перевірте роботу датчиків температури. 
Перевірте з’єднання датчиків температури.

Очікування введення параметрів конфігурації 
(СN1, СN2)

ВІДСУТНІСТЬ КОНФІГУРАЦІЇ CN1 / CN2
Виконайте конфігурацію CN1 / CN2.

Конфігураційні параметри (CN1, CN2) 
введені неправильно

Перевірте конфігурацію CN1 / CN2.
Виконайте правильну конфігурацію CN1 / CN2.

H.02 .04 Неможливо зчитати параметри плати
ПОМИЛКА В РОБОТІ ГОЛОВНІЙ ПЛАТИ

Виконайте конфігурацію CN1 / CN2. 
Замініть головну плату.

H.02 .06 Низький тиск опалювального контуру

Перевірте тиск в системі і при необхідності 
відновіть його. 

Перевірте тиск в розширювальному баку. 
Перевірте котел / систему на предмет витоків.

Не ідентифіковані елементи безпеки котла ПОМИЛКА В РОБОТІ ГОЛОВНІЙ ПЛАТИ
Замініть головну плату.

Немає зв’язку з ланцюгом комфортної 
температури (внутрішня помилка плати котла)

ПОМИЛКА В РОБОТІ ГОЛОВНІЙ ПЛАТИ
Замініть головну плату.

H.03 .02 Тимчасовий зрив полум’я

ПРОБЛЕМИ В РОБОТІ ЕЛЕКТРОДА
Перевірте електричні з’єднання електрода. 

Перевірте стан електрода.
ПОДАЧА ГАЗУ

Перевірте вхідний тиск газу.
Перевірте газового клапана.

ДИМАР
Перевірте димохід і повітровод.

Перевірте напругу електроживлення.

H.02 .02

H.02 .03

H.03 .00

H.03 .01
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ПОСТІЙНА НЕСПРАВНІСТЬ (НЕОБХІДНІСТЬ СКИДАННЯ)

E.00 .04 Датчик температури повернення не підключений
НЕСПРАВНІСТЬ В РОБОТІ ДАТЧИКА/З’ЄДНАННЯ

Перевірте роботу датчика температури. 
Перевірте з’єднання датчика/плати.

E.00 .05
Датчик температури повернення в стані короткого 
замикання

НЕСПРАВНІСТЬ В РОБОТІ ДАТЧИКА/З’ЄДНАННЯ
Перевірте роботу датчика температури. 

Перевірте з’єднання датчика/плати.

E.01 .04
Зрив полум’я 5 разів протягом 24 годин (при 
включеному пальнику)

ПОДАЧА ГАЗУ
Перевірте вхідний тиск газу. 
Перевірте газовий клапана. 

Перевірте димохід і повітровод. 
Перевірте напругу електроживлення.

Неправильна частота обертання вентилятора
НЕПОЛАДКИ В РОБОТІ ПЛАТИ/ВЕНТИЛЯТОРА

Замініть повітряно-газовий вузол

E.01 .12
Температура, виміряна датчиком 
повернення, вище температури подачі

НЕПОЛАДКИ В РОБОТІ ДАТЧИКІВ / З’ЄДНАНЬ
Перевірте інверсію положення датчиків. 

Перевірте правильність положення датчика подачі.
Перевірте температуру на поверненні в котел

Перевірте роботу датчиків.

E.01 .17 Відсутність циркуляції води (постійно)

НЕДОСТАТНЯ ЦИРКУЛЯЦІЯ
Перевірте тиск в системі.

Увімкніть ручної цикл видалення повітря 
Перевірте роботу насоса. 

Перевірте циркуляцію води в котлі / системі.
ПОМИЛКА В РОБОТІ ДАТЧИКІВ

Перевірте роботу датчиків температури. 
Перевірте з’єднання датчиків температури.

E.01 .20
Досягнуто максимальне значення температури 
димових газів

ЗАСМІЧЕННЯ ТЕПЛООБМІННИКА З БОКУ 
ДИМОВИХ ГАЗІВ

Перевірте теплообмінник на предмет засмічення.

Котел на етапі скидання
ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО 

СКИДАННЯ
Дочекайтеся кінця скидання.

E.02 .07
Низький тиск в системі опалення 
(постійно)

Перевірте тиск в системі і при необхідності 
відновіть його. 

Перевірте тиск в розширювальному баку. 
Перевірте котел / систему на предмет витоків.

E.02 .16
Переривання зв’язку з внутрішньою пам’яттю 
плати котла

ПОМИЛКА В РОБОТІ ГОЛОВНОЇ ПЛАТИ
Перевірте, чи немає електромагнітних завад. 

Замініть головну плату.

E.02 .17
Постійна відсутність зв’язку між газовим 
клапаном і платою котла

ПОМИЛКА В РОБОТІ ГОЛОВНОЇ ПЛАТИ
Перевірте, чи немає електромагнітних завад. 

Замініть головну плату.

Змінилося становище dip-перемикача j = 1 
(розділ 6.6.1 інструкції монтажника)

ЗМІНА КОНФІГУРАЦІЇ КОТЛА
Натискайте кнопку RESET протягом 2 секунд.

Змінилося становище dip-перемикача j = 2
(розділ 6.6.1 інструкції монтажника)

ЗМІНА КОНФІГУРАЦІЇ КОТЛА
Натискайте кнопку RESET протягом 2 секунд.

Змінилося становище dip-перемикача j = 3
(розділ 6.6.1 інструкції монтажника)

ЗМІНА КОНФІГУРАЦІЇ КОТЛА
Натискайте кнопку RESET протягом 2 секунд.

E.02 .47 Підключення зовнішнього пристрою не вдалося
ПОМИЛКА ЕЛЕКТРИЧНИХ З’ЄДНАНЬ

Перевірте з’єднання X14-A / X12-B. 
Замініть плату електричних з’єднань.

Налаштування зовнішнього пристрою не вдалася
Прочитайте настанову по експлуатації зовнішнього 

пристрою.

Несправність газового клапана
ПОМИЛКА В РОБОТІ ГОЛОВНІЙ ПЛАТИ

Замініть головну плату.

E.04 .01
Датчик температури подачі в стані короткого 
замикання

НЕПОЛАДКИ В РОБОТІ ДАТЧИКІВ / З’ЄДНАНЬ
Перевірте з’єднання датчик - плата. 

Перевірте роботу датчика.

ВІДОБРАЖЕННЯ НА 
ДИСПЛЕЇ КОТЛА

ОПИС ПОСТІЙНИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ СКИДАННЯ

ПРИЧИНА

Груповий
код

Специфічний
код

Перевірка / Усунення

E.01 .11

E.02 .00

E.02 .19

E.02 .20

E.02 .21

E.02 .48

E.04 .00
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E.04 .02 Датчик температури подачі води не підключений

НЕПОЛАДКИ В РОБОТІ ДАТЧИКІВ / З’ЄДНАНЬ
Перевірте з’єднання датчик - плата.

Перевірте роботу датчика.

E.04 .03 Перевищено максимальну температура подачі.

НЕДОСТАТНЯ ЦИРКУЛЯЦІЯ
Перевірте тиск в системі.

Увімкніть ручний цикл видалення повітря 
Перевірте роботу датчиків.

E.04 .04
Датчик температури димових газів в стані 
короткого замикання

НЕСПРАВНІСТЬ ДАТЧИКА 
ТЕМПЕРАТУРИ ДИМОВИХ ГАЗІВ

Перевірте роботу датчика температури 
димових газів.

Перевірте з’єднання датчик - плата.

E.04 .05
Датчик температури димових газів не 
підключений

НЕСПРАВНІСТЬ В РОБОТІ ДАТЧИКА/З’ЄДНАННЯ
Перевірте роботу датчика температури димових 

газів.
Перевірте з’єднання датчик - плата.

E.04 .06
Досягнуто критичне значення температури 
димових газів

ЗАСМІЧЕННЯ ДИМОХОДУ
Перевірте димохід на предмет засмічення. 

НЕСПРАВНІСТЬ ДАТЧИКА 
ТЕМПЕРАТУРИ ДИМОВИХ ГАЗІВ

Перевірте роботу датчика.

E.04 .08
Досягнуто максимальне значення безпечної 
температури

НЕДОСТАТНЯ ЦИРКУЛЯЦІЯ
Перевірте тиск в системі.

Увімкніть ручний цикл видалення повітря.
Перевірте роботу насоса. 

Перевірте циркуляцію води в котлі / системі.
ІНШІ ПРИЧИНИ

Перевірте роботу запобіжного термостата. 
Перевірте з’єднання запобіжного термостата.

E.04 .10 Пальник не включився після 5 спроб

ПОДАЧА ГАЗУ
Перевірте вхідний тиск газу.

Перевірте електричні з’єднання газового клапана.
Перевірте газовий клапан. 

Перевірте роботу газового клапана. 
ПРОБЛЕМИ В РОБОТІ ЕЛЕКТРОДА

Перевірте електричні з’єднання електрода. 
Перевірте стан електрода.

ІНШІ ПРИЧИНИ
Перевірте роботу вентилятора.

Перевірте стан димоходу (засмічення)

Немає розпалювання через виявлення 
паразитного полум’я

Перевірте ланцюг заземлення.
Перевірте напругу електроживлення.

E.04 .13 Ротор вентилятора заблокований
НЕПОЛАДКИ В РОБОТІ ПЛАТИ / ВЕНТИЛЯТОРА

Перевірте з’єднання плати з вентилятором. 
Замініть повітряно-газовий вузол

Несправний ланцюг управління газовим клапаном
ПОМИЛКА В РОБОТІ ГОЛОВНОЇ ПЛАТИ

Замініть головну плату.

Якщо котел з’єднаний з кімнатним модулем, при виникненні несправності завжди відображається код “254”. 
Дивіться код несправності на дисплеї котла.

E.04 .12

E.04 .17

10. ВИВЕДЕННЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
10.1 Процедура демонтажу
Перш ніж приступити до остаточного демонтажу устаткування, слід переконатися, що було відключене 
електроживлення і закритий газовий кран перед котлом.
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11. УТИЛІЗАЦИЯ
11.1 Утилізація та вторинне використання

Тільки кваліфіковані фахівці мають право проводити роботи щодо котла і всієї системи в цілому.

Перед демонтажем котла перевірити, що електроживлення відключено, газовий кран закритий і всі приєднання котла і 
опалювальної системи надійно захищені.
Утилізацію котла проводити відповідно до чинних законів, норм і правил. Не викидайте котел і аксесуари разом з іншим 
побутовим сміттям. Більше 90% матеріалів, з яких виготовлений котел, підлягають вторинній переробці.

12. ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
12.1 Енергозбереження
Управління системою опалення
Необхідно відрегулювати температуру подачі котла в залежності від типу установки. Для установок з термосифонами 
(радіаторами), рекомендується задати максимальну температуру подачі нагріву на 60 °C, і підвищувати цю температуру, 
якщо не вдається досягти необхідного комфорту всередині приміщення. У випадку з установкою з випромінюючими 
панелями в підлозі не слід перевищувати температуру, передбачену проектувальником установки. Рекомендується 
використовувати датчик вуличної температури і (або) кімнатний модуль для автоматичного регулювання температури подачі 
в залежності від вуличної температури або температури в приміщенні. Таким чином, не виробляється зайве тепло, в 
порівнянні з необхідним. Відрегулюйте температуру приміщення, не приводячи до його перегріву. Підвищення на один градус 
призводить до збільшення споживаної потужності близько 6%. Необхідно відрегулювати температуру приміщення також 
залежно від призначення приміщення. Наприклад, спальні або менш використовувані приміщення можуть опалюватися 
менше. Використовуйте годинне програмування (якщо воно є) і задавайте температуру приміщення в нічні години нижче, ніж 
в денні години приблизно на 5 °C. Більш низьке значення не вигідно з економічної точки зору. Тільки у випадку тривалої 
відсутності, наприклад, на час відпустки, можна додатково знизити настройку температури. Не блокуйте радіатори, щоб не 
порушити правильну циркуляцію повітря. Не залишайте вікна відкритими, щоб провітрити приміщення, а відкривайте їх 
повністю на короткий проміжок часу.

Гаряча вода
Хорошої економії електроенергії вдається досягти при установці комфортної температури гарячої води, не змішуючи її з 
холодною водою. Будь-яке додаткове нагрівання призводить до даремної витрати енергії і підвищення утворення вапняного 
накипу (основна причина неправильної роботи котла).
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Середня

13. ДОДАТОК
13.1 ТАБЛИЧКА ВИРОБУ

Опалення - Температура застосування

ГВП - Заявлений профіль навантаження

Клас сезонної енергоефективності опалення

Клас сезонної енергоефективності ГВП

ГВП - Річне споживання енергії

Сезонний ККД опалення

ККД ГВП

Рівень звукової потужності LWA в закритому приміщенні

(1) Електрика 
(2) Паливо

Опалення - Річне споживання енергії

Номінальна теплова потужність (Prated або Psup)

62

ГДж(2)

ГДж

кВт

дБ

кВт год(1)

Середня
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