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Год выпуска:

Котел настенный 
газовый:
MINI NIKE X 24 3 E

Тепловая мощность:
мин: 8,3/10,9 kW
макс.: 26,2 kW

Тип камеры 
сгорания:
открытый камера 
сгорания

Тип используемого 
газа: природный 
(Метан) (G20)

Вид и номинальное 
давление газа:
2H(природный газ 
(G20)-2кПа (20 mbar)

Напряжение электропитания / частота:
230 V ~ 50 Hz

Потребляемая 
электрическая 
мощность: 95 W

Категория
II2H3+

Класс защиты
IPX4D

Тип
B11BS

Максимальное 
давление системы 
отопления:
0,3 Мпа

Максимальное 
давление в контуре 
ГВС:
1 Мпа

Максимальная 
температура в 
контуре отопления:
90°C

Класс: 3 Габаритные размеры упаковки (длина Х 
ширина Х высота, см): 86,1x50,2x29,6
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Люб’язний покупцю,
Поздоровляємо Вас з придбанням високоякісного виробу Immergas, здатного забезпечити Вам тривалу, комфортабельну та безпечну експлуатацію. Як клієнту 
Immergas Вам надається можливість завжди звертатися в Уповноважений Сервісний Центр, кваліфікований персонал якого забезпечить ефективну роботу 
Вашого котла. Уважно ознайомтеся з наступними сторінками: Ви знайдете корисні поради щодо коректної експлуатації агрегату, яка подарує Вам загальне 
задовольнення виробом Immergas. 
Для проведення будь-яких операцій та технічного обслуговування звертайтеся до Уповноважених Центрів : вони оснащені оригінальними запасними частинами, 
а їхні фахівці відрізняються бездоганною кваліфікацією та підготовкою на підприємстві-виробника.

Загальні попередження
Вся продукція Immergas захищена відповідною транспортною упаковкою. 
Матеріал повинен зберігатися в сухому і захищеному від негоди місці.
Інструкція з експлуатації є невід’ємною і важливою частиною продукту і повинна бути переданою новому користувачеві у разі зміни власника або поглинання.
Її слід зберігати і читати уважно, так як всі повідомлення надають важливу інформацію для забезпечення безпеки під час встановлення, використання та 
обслуговування.
Ця інструкція містить технічну інформацію по установці котлів Immergas. Що стосується інших питань, пов’язаних із встановленням самих котлів (наприклад, 
безпеки праці, охорони навколишнього середовища, запобігання нещасних випадків), необхідно дотримуватись норм чинного законодавства.
У відповідності з чинним законодавством системи повинні бути розроблені кваліфікованими фахівцями, в межах, встановлених законом. Установка та 
обслуговування повинні здійснюватися кваліфікованим персоналом згідно діючих норм, у відповідності з інструкцією заводу-виробника, тобто особами зі 
спеціальним досвідом в галузі таких систем, як того вимагають відповідні положення чинного законодавства..
Неправильна установка або зборка компонентів, аксесуарів, комплектів та пристроїв Immergas може призвести до виникнення непередбачених проблем для 
людей, тварин і речей. Для правильної установки пристрою уважно прочитайте інструкцію.
Технічне обслуговування повинно проводитись уповноваженим підприємством, Служба Технічного Обслуговування в цьому сенсі виступає гарантом якості 
та професіоналізму.
Прилад повинен бути використаний тільки для цілей, для яких вів був розроблений. Будь-яке інше використання вважається неправильним і тому потенційно 
небезпечним. 
У випадку помилки в монтажі, експлуатації та технічному обслуговуванні, або у зв’язку з недтримання технічних вимог чинного законодавства, правил чи 
інструкцій, що містяться в цьому посібнику (надані виробником), виключається будь яка відповідальність виробника за будь-які збитки, і призводить до 
втрати гарантії на пристрій.

Продукт не призначений для країн ЄС.

Виробник не несе ніякої відповідальності за помилки у друку чи копіюванні, і залишає за собою право вносити зміни в свої комерційні й 
технічні проспекти без попереднього повідомлення.
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Sayın Müşterimiz;
Sağlık ve güvenliğinizi uzun süreli olarak temin edecek olan yüksek kaliteli Immergas ürününü tercih ettiğinizden dolayı Sizi kutlarız. Bir Immergas 
Müşterisi olmanız sıfatıyla, kombinizin devamlı verimli olmasını sağlamak amacıyla mesleki açıdan hazır ve güncelleştirilmiş Yetkili Teknik Servis ağından 
yararlanabilirsiniz. Müteakip sayfaları dikkatlice okuyunuz: İmmergas ürününden en sağlıklı ve verimli şekilde istifade etmenizi sağlayacak olan cihazınız için 
yararlı bilgileri temin edebilirsiniz. 
Her türlü olağan bakım gereksinimi halinde Yetkili teknik Servislerine müracaat ediniz: kendileri, direkt olarak üretici tarafından yapılan özenli hazırlıkları 
ile övündükleri orijinal parçalar bulundururlar.

Genel uyarılar
Bütün Immergas ürünleri uygun nakliye için uygun bir ambalaj içinde muhafaza edilir. 
Ürün, kuru ve dış etkenlere karşı korunan bir yerde depolanmalıdır.
Bu kitapçık ürünün tamamlayıcı ve temel bölümünü oluşturur ve aracın mülkiyet değişimi veya devredilmesi halinde dahi kullanıcıya teslim edilmelidir.
Söz konusu kitapçığın itinayla muhafaza edilmesi ve kullanımın yanı sıra montaj ve bakım hususlarında da önemli bilgiler içermesinden ötürü gerektiğinde 
başvurulabilir olması gerekmektedir.
Kullanım kitapçığı Immergas kombilerin kurulumu ile ilgili teknik bilgileri içermektedir. Kombilerin kurulumu ile ilgili diğer konular için (örneğin iş güvenliği, 
çevre koruma, iş kazalarının önlenmesi), mevzuatlara ve teknik kurallara uyulması gerekmektedir.
Yasalar gereğince, tesisatlar yetkili kişiler tarafından, yasalarca belirlenen boyutsal sınırlamada çerçevesinde tasarlanmalıdır. Montaj ve bakım işlemlerinin, 
yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun bir şekilde üretici firma talimatları doğrultusunda tesisat sektöründe yeterli teknik bilgiye haiz ve mesleki beceriye 
sahip uzman yetkili personel tarafından yapılması gerekmektedir.
Cihazın ve/veya Immergas üretimi olan parça, aksesuar, kit ve donanımların hatalı montaj veya kurulumu, kişi, hayvan veya nesnelerde önceden tahmin 
edilemeyecek sorunlara yol açabilir. Doğru bir kurulum için, ürünle birlikte verilen kullanım talimatlarını dikkatle okuyun.
Bakım işlemlerinin yetkili ve uzman tbir şirket tarafından yürütülmesi gerekmekte olup, Yetkili Teknik Servis Merkezi bu konuda kalite ve profesyonelliği 
hususunda bir teminat teşkil etmektedirler.
Bu cihazın yalnızca tasarlanarak üretilmiş olduğu amaçlara uygun şekilde kullanılması gerekmektedir. Bunun dışındaki her türlü kullanım hatalı kullanıma 
girmekte ve tehlike teşkil etmektedir. 
Montaj, kullanım veya bakım işlemleri esnasında, yürürlükteki yasal düzenlemelere veya standartlar ile işbu kitapçıkta yer alan bilgilere (ve Üretici tarafından 
sunulan bilgi ve talimatlara) riayet edilmemesinden ötürü oluşabilecek hatalardan dolayı Üretici firmanın ne sözleşme kapsamı ne de sözleşme harici herhangi 
bir sorumluluğu olmayacağı gibi cihazın garantisinin geçerliliği sona erer. 

Ürün, AB ülkelerinde kullanım için tasarlanmamıştır.

Üretici, haber vermeden her türlü teknik ve ticari değişiklik yapma hakkını saklı tutarak baskı ve yazım hatalarına bağlı tüm sorumlulukları reddeder.

Apreciado Cliente,
Felicitaciones por haber elegido un producto Immergas de alta calidad, que le garantiza muchos años de seguridad y bienestar. Usted podrá contar con el 
apoyo de un Servicio Autorizado de Asistencia Técnica fiable y actualizado, capaz de mantener constante la eficiencia de la caldera. Lea atentamente este 
manual de instrucciones de uso: le brindará sugerencias útiles sobre el correcto uso del dispositivo, si las cumple, estará totalmente satisfecho con el producto 
que le brinda Immergas. 
Para cualquier necesidad de intervención o mantenimiento ordinario, diríjase a los Centros Autorizados: los cuales disponen de los componentes originales y 
del personal cualificado, puesto a su disposición directamente por el fabricante.

Advertencias generales
Todos los productos Immergas están protegidos con un embalaje adecuado para el transporte. 
El material debe ser almacenado en ambientes secos y al reparo de la intemperie.
Este manual de instrucciones es una parte esencial del producto y debe entregarse al nuevo usuario, incluso en caso de cambio de propiedad o sustitución.
El manual se debe conservar con cuidado y consultar atentamente, ya que contiene indicaciones de seguridad importantes para la fases de instalación, uso 
y mantenimiento.
Este manual de instrucciones contiene informaciones técnicas relativas a la instalación de las calderas Immergas. En lo referente a otros temas relacionados 
con la instalación de las calderas (a nivel de ejemplo: seguridad en el lugar de trabajo, protección del medio ambiente, prevención de accidentes laborales), es 
necesario respetar los dictámenes de la normativa vigente y los principios de la buena técnica. 
En conformidad con la legislación vigente, las instalaciones las deben proyectar profesionales habilitados en los límites dimensionales establecidos por la ley. 
La instalación y el mantenimiento debe realizarlos una empresa habilitada que posea competencia técnica específica en el sector de las instalaciones, como 
está previsto por la ley y de conformidad con las normas vigentes según las instrucciones del fabricante.
La instalación o el montaje inadecuado del aparato y/o de los componentes, accesorios, kits y dispositivos Immergas podría dar lugar a problemáticas no 
previsibles a priori en relación con las personas, los animales, las cosas. Lea atentamente las instrucciones que acompañan al producto para una instalación 
correcta del mismo.
El mantenimiento debe realizarlo una empresa habilitada; en este sentido, el Servicio de Asistencia Técnica Autorizado es garantía de cualificación y 
profesionalidad.
El equipo se debe utilizar sólo para los fines para los que ha sido concebido. Cualquier otro uso se considera inadecuado y por lo tanto, peligroso. 
El fabricante se exime de toda responsabilidad contractual y extracontractual por eventuales daños y la garantía del equipo queda anulada en caso de errores 
de instalación, uso o mantenimiento debidos al incumplimiento de la legislación técnica vigente o de las instrucciones del manual o del fabricante. 

Producto que no está destinado a países de la UE.

El fabricante declina toda responsabilidad debida a errores de impresión o de transcripción, y se reserva el derecho de aportar a sus manuales técnicos y 
comerciales cualquier modificación sin previo aviso.

Уважаемый клиент, 
Поздравляем Вас с покупкой высококачественного изделия компании Immergas, которая на долгое время обеспечит Вам комфорт и надёжность. 
Как клиент компании Immergas вы всегда можете рассчитывать на нашу авторизированную сервисную службу, всегда готовую обеспечить 
постоянную и эффективную работу Вашего бойлера. Внимательно прочитайте нижеследующие страницы: вы сможете найти в них полезные 
советы по работе агрегата, соблюдение которых, только увеличит у вас чувство удовлетворения от приобретения котла фирмы Immergas.

При необходимости проведения ремонта и планового техобслуживания, обращайтесь в уполномоченные сервисные центры компании; они 
располагают оригинальными комплектующими и персоналом, прошедшим специальную подготовку под руководством представителей фирмы 
производителя. 

Общие указания по технике безопасности

Все изделия Immergas защищены соответствующей упаковкой для транспортировки. 

Такие материалы должны храниться сухих помещениях, защищенных от непогоды.

Инструкция по эксплуатации является важнейшей составной частью агрегата и должна быть передана новому пользователю, которому поручена его 
эксплуатация, в том числе, в случае смены его владельца.

Её следует тщательно хранить и внимательно изучать, так как в ней содержатся важные указания по безопасности монтажа, эксплуатации и 
техобслуживания агрегата.

В настоящей инструкции содержится техническая информация в отношении монтажа котлов Immergas. В отношении остальных вопросов, связанных с 
монтажом самих котлов (например: безопасность на рабочем месте, охрана окружающей среды, профилактика несчастных случаев), необходимо придерживаться 
действующего законодательства и принципов разумной эксплуатации оборудования.

Согласно с действующему законодательству, проект установки должны разрабатывать только уполномоченные специалисты, в пределах параметров установленных 
Законом. Монтаж и техобслуживание агрегата должны производиться с соблюдением всех действующих норм и в соответствии с указаниями изготовителя 
уполномоченной компанией, под которой понимается предприятие, обладающее необходимой компетентностью в области соответствующего оборудования в 
соответствии с действующим законодательством.

Ненадлежащий монтаж и установка агрегата и/или его компонентов, принадлежностей, комплектов и устройств Immergas может вызвать непредвиденные проблемы в 
отношении физических лиц, животных или имущества. Чтобы обеспечить правильный монтаж агрегата, внимательно ознакомьтесь с прилагаемыми к нему инструкциями.

Техобслуживание должно проводится уполномоченной компанией, Служба Технической Поддержки представляет в этом смысле гарантию квалификации и 
профессионализма.
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Dear Customer,
Our compliments for having chosen a top-quality Immergas product, able to assure well-being and safety for a long period of time. As an Immergas customer 
you can also count on a qualified after-sales service, prepared and updated to guarantee constant efficiency of your boiler. Read the following pages carefully: you 
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General recommendations
All Immergas products are protected with suitable transport packaging. 
The material must be stored in dry environments protected against bad weather.
The instruction book is an integral and essential part of the product and must be consigned to the new user also in the case of transfer or succession of ownership.
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which has specific technical expertise in the system sector, as required by Law.
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Maintenance must be carried out by an authorised company. The Authorised After-sales Service represents a guarantee of qualification and professionalism.
The appliance must only be destined for the use for which it has been expressly declared. Any other use will be considered improper and therefore potentially 
dangerous. 
If errors occur during installation, operation and maintenance, due to non compliance with technical laws in force, standards or instructions contained in this 
book (or however supplied by the manufacturer), the manufacturer is excluded from any contractual and extra-contractual liability for any damages and the 
appliance warranty is invalidated. 

Product not intended for EU countries.

The manufacturer declines all liability due to printing or transcription errors, reserving the right to make any modifications to its technical and commercial 
documents without forewarning.
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1.1 ВКАЗІВКИ З УСТАНОВКИ.
Котел Mini Nike X 24 3 E розроблений 
та призначений виключно для настінної 
установки для опалення та виробництва 
(коли котел під’єднаний до блоку зовнішньо-
го нагрівача) гарячої води в побутових та 
аналогічних їм умовах.  
місце для установки пристрою та всього 
необхідного устаткування Immergas повинно 
відповідати усім вимогам (технічним та 
структурним), які б дозволяли виконувати 
наступні дії (завжди в умовах безпеки, 
ефективності та легкості доступу):
- установку (згідно до технічних нормативів 

та привал чинного законодавства);
- технічне обслуговування (включаючи 

поточне, періодичне, планове, позапланове);
- демонтаж (до місця, передбаченого 

для завантаження та транспортування 
пристроїв та устаткування), а також їх 
заміна на інші пристрої та/або устаткування.

Стіна повинна бути рівною, без заглиблень 
та бугрів. Ні в якому разі не передбачена 
установка цих пристроїв та устаткування на 
підлогу або на основу (Мал. 1-1).

Установку газових пристроїв Immergas 
має право проводити лише уповноважене 
на виконання даних робіт підприємство. 
Ус т ановка  повинна викон у в атися у 
відповідності з нормами та положеннями 
чинного законодавства, з дотриманням 
місцевих технічних правил, а також згідно 
загальних принципів поводження з технікою.

Увага: виробник не несе відповідальності 
за будь-які збитки, завдані котлами, 
демонтованими з інших систем, або за будь-
які невідповідності такого обладнання.

До початку установки пристрою необхідно 
перевірити його цілісність після перевезення; 
у разі  виникнення с умнівів негайно 
зверну тися до поставника. Елементи 
упаковки (скоби, цвяхи, пластикові мішки, 
пакувальний полістирол та ін.) не залишати 
в межах досяжності дітей, оскільки вони 
можу ть стати джерелом небезпеки. У 
тому разі, коли пристрій буде покрито 
обшивкою або розміщено всередині меблів, 
необхідно передбачити достатнє місце для 
виконання нормальних робіт з технічного 
обслуговування; рекомендується залишити 
щонайменше 3 см між корпусом котла та 
вертикальними стінками меблевого відсіку. 
Над та під котлом необхідно залишити 
місце для проведення робіт по приєднанню 

гідравліки та системи виведення димових 
газів. Важливо, щоб пластинки аспірації не 
були закриті або забиті. Поряд з пристроєм не 
повинно бути ніяких легкозаймистих речей 
(папір, ганчірки, пластика, полістирол та 
ін.). Не розташовувати під котлом побутові 
електроприлади, тому що вони можуть 
зазнати шкоди при включенні запобіжного 
клапану в разі забивання системи подачі 
(нагадується, що запобіжний клапан завжди 
повинен бути належним чином підключений 
до зливної лійки) або у разі витоку на 
гідравлічних з'єднаннях; інакше виробник 
не несе відповідальність за можливу шкоду, 
спричинену побутовим приладам.
Крім того, з зазначених вище причин 
не рекомендується встановлювати під 
котельним агрегатом меблі, предмети та ін.
У разі виникнення аномалій, пошкоджень 
або невірної роботи необхідно дезактивувати 
пристрій та викликати уповноважену технічну 
службу (наприклад, з Центру технічного 
обслуговування, що має необхідну технічну 
підготовку та запасні частини від виробника). 
Ні в якому разі не намагатися відремонтувати 
або перевірити прилад самим, без сторонньої 
допомоги. Недотримання зазначених вище 
правил визначає особисту відповідальність 
та впливає на дію гарантії.

• Норми з установки:
 - Ці котли не можна встановлювати у 

спальних кімнатах, однокімнатних житлах 
та в ванних приміщеннях. Їх не можна 
також встановлювати у приміщеннях, де 
знаходяться генератори тепла, що працю-
ють на дровах (або на твердих горючих 
матеріалах в цілому) і сполучених з ними 
приміщеннях.

 - Забороняється встановлення в примі-
щеннях, де існує небезпека виникнення 
пожежі (наприклад, гаражі), у потенційно 
небезпечних для газового обладнання і 
відповідних димоходів.

 - Забороняється встановлювати котел пря-
мо над кухонною плитою.

 - Забороняється встановлювати в примі-
щеннях / складових частинах загальних 
частин будівлі кондомініуму, внутрішніх 
сходах та в інших місцях евакуаційних 
шляхів (наприклад, сходові майданчики, 
вестибюлі, тощо), якщо інше не перед-
бачено положеннями чинного місцевого 
законодавства.

 - Крім того, не слід встановлювати котел 
в приміщеннях/ місцях, які становлять 
частини загального вжитку будинку, такі 
як, наприклад, підвали, під’їзди і т.д., якщо 
інше не передбачено чинним місцевим 
законодавством.

1.2 ОСНОВНІ РОЗМІРИ.

Умовні позначення:
 V - Електричне підключення
 G - Підведення газу
 RU - Зворотна лінія блоку водонагрівача  

(за окремим замовленням)
 MU - Пряма лінія блоку водонагрівача  

(за окремим замовленням)
 RR - Заповнення системи опалення
 R - Зворотна лінія в систему опалення
 M - Пряма лінія (подачі) системи опалення

Примітка:  блок підключення  
(за окремим замовленням).

Висота 
(мм)

Ширина 
(мм)

Глибина 
(мм)

785 440 240
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1.1 ВКАЗІВКИ З УСТАНОВКИ.
Котел Mini Nike X 24 3 E розроблений 
та призначений виключно для настінної 
установки для опалення та виробництва 
(коли котел під’єднаний до блоку зовнішньо-
го нагрівача) гарячої води в побутових та 
аналогічних їм умовах.  
місце для установки пристрою та всього 
необхідного устаткування Immergas повинно 
відповідати усім вимогам (технічним та 
структурним), які б дозволяли виконувати 
наступні дії (завжди в умовах безпеки, 
ефективності та легкості доступу):
- установку (згідно до технічних нормативів 

та привал чинного законодавства);
- технічне обслуговування (включаючи 

поточне, періодичне, планове, позапланове);
- демонтаж (до місця, передбаченого 

для завантаження та транспортування 
пристроїв та устаткування), а також їх 
заміна на інші пристрої та/або устаткування.

Стіна повинна бути рівною, без заглиблень 
та бугрів. Ні в якому разі не передбачена 
установка цих пристроїв та устаткування на 
підлогу або на основу (Мал. 1-1).

Установку газових пристроїв Immergas 
має право проводити лише уповноважене 
на виконання даних робіт підприємство. 
Ус т ановка  повинна викон у в атися у 
відповідності з нормами та положеннями 
чинного законодавства, з дотриманням 
місцевих технічних правил, а також згідно 
загальних принципів поводження з технікою.

Увага: виробник не несе відповідальності 
за будь-які збитки, завдані котлами, 
демонтованими з інших систем, або за будь-
які невідповідності такого обладнання.

До початку установки пристрою необхідно 
перевірити його цілісність після перевезення; 
у разі  виникнення с умнівів негайно 
зверну тися до поставника. Елементи 
упаковки (скоби, цвяхи, пластикові мішки, 
пакувальний полістирол та ін.) не залишати 
в межах досяжності дітей, оскільки вони 
можу ть стати джерелом небезпеки. У 
тому разі, коли пристрій буде покрито 
обшивкою або розміщено всередині меблів, 
необхідно передбачити достатнє місце для 
виконання нормальних робіт з технічного 
обслуговування; рекомендується залишити 
щонайменше 3 см між корпусом котла та 
вертикальними стінками меблевого відсіку. 
Над та під котлом необхідно залишити 
місце для проведення робіт по приєднанню 

гідравліки та системи виведення димових 
газів. Важливо, щоб пластинки аспірації не 
були закриті або забиті. Поряд з пристроєм не 
повинно бути ніяких легкозаймистих речей 
(папір, ганчірки, пластика, полістирол та 
ін.). Не розташовувати під котлом побутові 
електроприлади, тому що вони можуть 
зазнати шкоди при включенні запобіжного 
клапану в разі забивання системи подачі 
(нагадується, що запобіжний клапан завжди 
повинен бути належним чином підключений 
до зливної лійки) або у разі витоку на 
гідравлічних з'єднаннях; інакше виробник 
не несе відповідальність за можливу шкоду, 
спричинену побутовим приладам.
Крім того, з зазначених вище причин 
не рекомендується встановлювати під 
котельним агрегатом меблі, предмети та ін.
У разі виникнення аномалій, пошкоджень 
або невірної роботи необхідно дезактивувати 
пристрій та викликати уповноважену технічну 
службу (наприклад, з Центру технічного 
обслуговування, що має необхідну технічну 
підготовку та запасні частини від виробника). 
Ні в якому разі не намагатися відремонтувати 
або перевірити прилад самим, без сторонньої 
допомоги. Недотримання зазначених вище 
правил визначає особисту відповідальність 
та впливає на дію гарантії.

• Норми з установки:
 - Ці котли не можна встановлювати у 

спальних кімнатах, однокімнатних житлах 
та в ванних приміщеннях. Їх не можна 
також встановлювати у приміщеннях, де 
знаходяться генератори тепла, що працю-
ють на дровах (або на твердих горючих 
матеріалах в цілому) і сполучених з ними 
приміщеннях.

 - Забороняється встановлення в примі-
щеннях, де існує небезпека виникнення 
пожежі (наприклад, гаражі), у потенційно 
небезпечних для газового обладнання і 
відповідних димоходів.

 - Забороняється встановлювати котел пря-
мо над кухонною плитою.

 - Забороняється встановлювати в примі-
щеннях / складових частинах загальних 
частин будівлі кондомініуму, внутрішніх 
сходах та в інших місцях евакуаційних 
шляхів (наприклад, сходові майданчики, 
вестибюлі, тощо), якщо інше не перед-
бачено положеннями чинного місцевого 
законодавства.

 - Крім того, не слід встановлювати котел 
в приміщеннях/ місцях, які становлять 
частини загального вжитку будинку, такі 
як, наприклад, підвали, під’їзди і т.д., якщо 
інше не передбачено чинним місцевим 
законодавством.

1.2 ОСНОВНІ РОЗМІРИ.

Умовні позначення:
 V - Електричне підключення
 G - Підведення газу
 RU - Зворотна лінія блоку водонагрівача  

(за окремим замовленням)
 MU - Пряма лінія блоку водонагрівача  

(за окремим замовленням)
 RR - Заповнення системи опалення
 R - Зворотна лінія в систему опалення
 M - Пряма лінія (подачі) системи опалення

Примітка:  блок підключення  
(за окремим замовленням).

Висота 
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Ширина 
(мм)

Глибина 
(мм)
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1 KOMBİNİN  
MONTAJ

1.1 KURULUM UYARILARI.
Mini Nike X 24 3 E kombi, ortamları ısıtmak ve 
evsel veya benzer kullanımlarda sıcak kullanma 
suyu üretmek için, duvara kurulabilecek şekilde 
tasarlanmıştır (kombi bir dış kat kaloriferi ünite-
sine bağlı olduğunda).
Cihaz ve aksesuarlarının kurulduğu yer, aşağıda-
ki işlemlerin (güvenli koşullar altında, verimli ve 
kolay bir şekilde) yapılması için gerekli (teknik 
ve yapısal) özelliklere sahip olmalıdır:
- kurulum (teknik standart ve mevzuatlara 

uygun);
- bakım işlemleri (programlanmış, periyodik, 

olağan, olağandışı bakımlar dahil);
- tasfiye (cihaz ve parçaları yükleme ve nakliye 

işlemlerinin yapılacağı yere kadar taşıma) ve 
gerektiğinde aynı özelliklere sahip cihaz ve/
veya parçalarla değiştirme.

Duvarın düz ve pürüzsüz olması ve arkadan 
cihaza müdahale edilmesine engel olacak girinti 
ve çıkıntıların da olmaması gerekir. Kombiler, 
kesinlikle zemin ve temeller üzerine monte 
edilmek amacıyla tasarlanmamışlardır (Şek. 1-1). 

Immergas gazlı cihazlarının montajı, sadece 
yetkili bir firma tarafından yapılabilir. Montaj, 
yönetmeliklere, yürürlükteki yasalara ve bölgesel 
mevzuatlara ve teknik kurallara uygun şekilde 
yapılmalıdır.
Cihaz monte edilmeden önce eksiksiz olduğu 
kontrol edilmeli, aksi takdirde derhal üreticiye 
başvurulmalıdır. Ambalaj malzemeleri (agraf, 
çivi, plastik torbalar, polistirol kauçuk,vs.) 
tehlike yaratabilecek malzemeler oldukları için 
çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza 
edilmelidirler. 

Önemli: üretici başka tesisatlardan çıkarılmış 
kombilerden kaynaklanan olası hasarlarda ve bu 
cihazların uygun olmaması ile ilgili sorumluluk 
kabul etmez.

Cihazın mobilyalar arasında veya içinde bulun-
ması halinde normal bakımlar için yeterli boşluk 
bulunması gerektiğinden, kombi ve mobilyanın 
dikey duvarları arasında 3 cm bırakılması 
tavsiye edilir. Kazanın montajı esnasında alt ve 
üst kısımlarında baca ve hidrolik bağlantıları 
için boşluk bırakılması gerekmektedir. Ayrıca 
havalandırma kafeslerinin tıkalı olmamasına da 
özen gösterilmelidir. 
Cihaz yakınında kesinlikle hiçbir yanıcı mad-
denin bulundurulmaması gerekmektedir (kağıt, 
bez parçası, plastik, polistirol, vs.). Elektrikli 
ev eşyaları, güvenlik valfının iletim sisteminin 
tıkanması halinde (güvenlik valfının daima bir 
boşaltma hunisine yönlendirilmesi gerektiğini 

unutmayın) veya su borularında sızıntı olması 
halinde hasar görebileceklerinden dolayı, kombi 
altına yerleştirilmemeleri tavsiye edilir; aksi 
takdirde üretici firma, elektrikli ev eşyalarındaki 
olası hasarlardan sorumlu tutulamaz.
Ayrıca, yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı, 
kombinin altında herhangi bir mobilya bulun-
durulmaması tavsiye edilir.
Arıza, bozukluk veya işleme kusurlarında, 
cihazın kapatılması ve yetkili bir firma çağrıl-
ması gerekir (özel teknik hazırlık ve yedek parça 
bulunduran Teknik Hizmet Servisi gibi). Bu ne-
denle hiçbir tamirat teşebbüsü veya müdahalede 
bulunulmamalıdır. Yukarıda belirtilenlere riayet 
edilmemesi kişisel sorumluluğa ve garantinin 
geçerliliğini yitirmesine neden olur.
• Montaj kuralları:
 - Bu kombiler, yatak odalarında, stüdyo daire-

lerde ve yatak odalarında kullanılamaz. Aynı 
zamanda iletişim odalarına ya da ahşap (ya da 
katı yakıt) yanıcı ısı jeneratörleri olan odalara 
da monte edilemezler.

 - Gazlı aletlerin, baca gazi borularının ve 
yanma havası giriş borularının kurulumu-
nun, yangın riski olan yerlerde (örn. garajlar, 
kapalı park alanları) ve potansiyel olarak 
tehlikeli alanlarda yapılması yasaktır.

 - Yemek ocaklarının dikey izdüşümlerine 
kurulum yapılması yasaktır.

 - Kurulumun, apartman binaları, iç mekan 
merdivenleri ya da diğer kaçış yollarını 
oluşturan odalara/yerlere yapılması yasaktır 
(örn. zemin inişleri, giriş holleri vs.).

 - Kurulumun aynı zamanda yürürlükte 
olan yerel yönetmelikler tarafından izin 
verilmediği sürece, bodrum katlar, giriş hol-
leri, çatı katları, loftlar vs. gibi apartmanların 
ortak alanlarını oluşturan yerlerine/odalarına 
yapılması da yasaktır. 

 - “B” tipi açık hazneli kombi cihazlarının 
cihaza sirayet ederek, sağlıklı çalışmasını 
olumsuz olarak etkileyebilecek buhar yayıcı 
veya uçucu materyallerin (örneğin, asit bu-
harları, tutkallar, vernik ve boyalar, solventler, 
yanıcılar, vs.) ve tozların (örneğin, ahşap 
işlemelerinden çıkan talaş ve benzer tozlar, 
karbon ve çimento tozu, vs.) kullanıldığı 
ticari, sanatsal veya endüstriyel faaliyetlerin 
yürütüldüğü mekanlara monte edilmemesi 
gerekmektedir;

 - ayrıca, kombinin ısının 0o derecenin altına 
inmeyen mekanlara monte edilmesi gerekir. 
Montajın yapılacağı mekanın atmosferik et-
kenlerden muhafazalı olması gerekmektedir.

Dikkat: kombinin duvara montajı, sağlam ve 
etkili bir destek garantilemelidir.
Seride bulunan dübeller, şayet kombide askı apa-
ratı veya sabitleme hedefi var ise yalnızca duvara 

1.2 ANA BOYUTLAR.

Açıklamalar:
 V - Elektrik bağlantısı
 G - Gaz kaynağı
 RU - Kazan ünitesi dönüşü (opsiyonel)
 MU - Kazan ünitesi gönderme (opsiyonel)
 RR - Tesisat dolum
 R - Tesisat geri dönüş
 M - Tesisat gönderme

Not: bağlantı grubu (opsiyonel)

Boy 
(mm)

En 
(mm)

Derinlik 
(mm)

785 440 240
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1 INSTALACIÓN  
DE LA CALDERA

1.1 ADVERTENCIAS PARA LA 
INSTALACIÓN.

La caldera Mini Nike X 24 3 ha sido diseñada 
únicamente para instalaciones en pared, para ca-
lefacción y para producir agua caliente sanitaria 
(cuando la caldera está conectada a una unidad de 
acumulador externa) de uso doméstico o similar.
El lugar de instalación del aparato y de los acceso-
rios Immergas correspondientes, debe poseer ca-
racterísticas adecuadas (técnicas y estructurales) 
tales como para permitir (siempre en condiciones 
de seguridad, eficacia y practicidad):
- la instalación (de acuerdo a los dictámenes de 

la legislación técnica y de la normativa técnica);
- las operaciones de mantenimiento (incluidas 

las programadas, las periódicas, las ordinarias 
y las extraordinarias);

- la retirada (hasta el exterior en lugar preparado 
para la carga y el transporte de los equipos y de 
los componentes) así como también la sustitu-
ción eventual de los mismos con aparatos y/o 
componentes equivalentes.

La pared debe estar lisa, o sea sin protuberancias 
ni entrantes tales que permitan el acceso desde la 
parte posterior. Estas calderas no han sido dise-
ñadas para instalarse sobre zócalo o directamente 
sobre el suelo (Fig. 1-1).

Sólo tiene la autorización para instalar aparatos 
de gas Immergas, una empresa profesionalmente 
habilitada. La instalación debe llevarse a cabo con 
arreglo a la legislación y normativas vigentes, 
respetando las normas técnicas locales, según el 
buen quehacer profesional.

Atención: el fabricante no responde por daños 
derivados de calentadores desmontados de otras 
instalaciones ni por la falta de conformidad de 
dichos aparatos.

Antes de instalar el aparato se recomienda ve-
rificar su integridad. Ante cualquier problema 
contacte inmediatamente con el proveedor. Los 
elementos del embalaje (grapas, clavos, bolsas 
de plástico, poliestireno expandido, etc.) no 
deben dejarse al alcance de los niños, ya que son 
fuentes de peligro. Si la caldera se instala dentro 
de un mueble o entre dos muebles, hay que 
dejar espacio suficiente para el mantenimiento, 
3 cm entre el revestimiento de la caldera y las 
paredes del mueble. Por encima y por debajo de 
la caldera debe dejarse suficiente espacio para 
poder realizar las conexiones hidráulicas y las de 
los conductos de toma de aire y de evacuación 
de humos. Es igualmente importante que las 
rejillas de aspiración no estén obstruidas. No 
dejar objetos inflamables (papel, trapos, plástico, 

poliestireno, etc.) cerca de la caldera. No coloque 
electrodomésticos debajo de la caldera, pues 
podrían resultar dañados si actúa la válvula de 
seguridad con sistema de encanalado obstruido 
(cabe recordar que la válvula de seguridad sebe 
estar siempre correctamente colocada a un 
desagüe), o también en el caso de pérdidas de 
las conexiones; si no se respeta esta recomen-
dación, el fabricante no podrá ser considerado 
responsable de los posibles daños causado a los 
electrodomésticos.
Se recomienda además, por los motivos arriba 
indicados no colocar mobiliario, etc., debajo 
de la caldera.
En caso de anomalías, fallos o mal funciona-
miento, hay que desconectar el equipo y llamar 
a una empresa habilitada (por ejemplo, al Centro 
de Asistencia Técnica, que dispone de la debida 
capacitación profesional y de los recambios 
originales). El usuario no debe realizar nin-
guna intervención o intento de reparación. El 
incumplimiento de estas condiciones exime al 
fabricante de cualquier responsabilidad e invalida 
la garantía.
• Normas de instalación:
 - la instalación de estas calderas en dormito-

rios, en estudios y en baños, o en habitaciones 
en las que se usen generadores de calor de 
leña (o combustibles sólidos, en general) 
y en las habitaciones adyacentes o que se 

comuniquen con estas últimas, queda sujeta 
a la normativa vigente del país. 

 - está prohibida la instalación de aparatos que 
funcionan con gas y sus respectivos con-
ductos de humos en locales con peligro de 
incendio (por ejemplo: garajes) y en locales 
potencialmente peligrosos;

 - está prohibida la instalación en la proyección 
vertical de planos de cocción;

 - está prohibida la instalación en los siguien-
tes locales/ambientes que forman parte del 
edificio, escaleras u otros elementos que 
constituyan vías de evacuación (ej.: rellanos, 
pasillos), etc., salvo que haya normas locales 
vigentes diferentes;

 - además, está prohibida la instalación en los 
locales/ambientes comunes del edificio como, 
por ejemplo, sótanos, pasillos, desvanes, 
buhardillas, guardillones, etc., salvo que haya 
normas locales vigentes diferentes;

 - las calderas de cámara abierta tipo B no deben 
instalarse en locales comerciales, artesanales 
o industriales en los que se utilicen productos 
que puedan emanar vapores o sustancias 
volátiles (p.ej.: vapores de ácidos, colas, pin-
turas, solventes, combustibles, etc.), ni donde 
se produzca polvo (p.ej.: por trabajo con 
maderas, carbón, cemento, etc.) que puedan 
dañar los componentes del aparato y afectar 
a su funcionamiento;

1.2 DIMENSIONES PRINCIPALES

Leyenda:
 V - Conexión eléctrica
 G - Alimentación gas
 RU - Retorno de la unidad acumulador 

(opcional)
 MU - Ida de la unidad acumulador 

(opcional)
 RR - Rellenado de la instalación
 R - Retorno instalación
 M - Ida instalación

Nota: grupo de conexión (opcional)

Altura 
(mm)

Anchura 
(mm)

Profundidad 
(mm)

785 440 240

CONEXIONES 

GAS AGUA INSTALACIÓN
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1 УСТАНОВКА  
КОТЛА

1.1 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ.

Котел Mini Nike X 24 3 E разработан только для 
настенной установки; должен использоваться для 
обогрева помещений и производства горячей воды 
для домашних и нужд (Когда котел подключен к 
внешнему водонагревателю).
Место для монтажа котла и соответствующих 
принадлежностей Immergas должно обладать 
соответствующими техническими и конструкци-
онными характеристиками, которые обеспечи-
вают (в условиях безопасности, эффективной и 
простой работы):
- монтаж (согласно предписаниям технических 

норм законодательства и технических стандар-
тов); 

- операции по техническому обслуживанию 
(включая плановое, периодическое, ежедневное 
и внеочередное); 

- демонтаж (в том числе наружу, в место, пред-
назначенное для загрузки и транспортировки 
агрегатов и компонентов), а также их замена 
аналогичными агрегатами и/или компонентами. 

Стена должна быть гладкой, на ней должны отсут-
ствовать выемки и углубления, преграждающие 
доступ к нижней панели. Данный бойлер не был 
разработан для установки на фундамент или пол 
(Илл. 1-1).

Только предприятия с профессиональной 
квалификацией уполномочено устанавливать 
газовые аппараты Immergas. Установка должна 
быть произведена согласно предписаниям 
нормативных требований, действующего 
законодательства, согласно местным техническим 
нормативным требованиям и согласно указаниям 
инструкции.

В н и м а н и е :  И з г о т о в и т е л ь  н е  н е с ё т 
ответственности за урон, нанесённый 
котлами, снятыми с других установок, и за их 
несоответствие с другими приборами.

Перед установкой аппарата необходимо прове-
рить, что данный аппарат доставлен в целостном 
виде; если это не так, необходимо немедленно 
обратиться к поставщику. Детали упаковки (ско-
бы, гвозди, пластиковые пакеты, вспененный по-
лиэстер, и т.д.) не должны быть оставлены рядом 
с детьми, так как являются потенциальными ис-
точниками опасности. В том случае, если аппарат 
размещается внутри шкафа или между двумя 
шкафами, должно быть достаточно пространства 
для нормального техобслуживания; рекомен-
дуется оставлять не менее 3 см между кожухом 
бойлера и вертикальными панелями шкафа. Над 
бойлером должно быть оставлено пространство 

для позволения техобслуживания гидравличе-
ских соединений и системы вывода выхлопных 
газов. Также важно, чтобы решётки всасывания 
не были загорожены. Вблизи аппарата не должен 
находиться никакой легковоспломиняющийся 
предмет (бумага, тряпки, пластика, полистирол и 
т.д.). Рекомендуется не устанавливать под бойле-
ром домашние электрические приборы, так как 
они могут быть повреждены, в случае приведения 
в действие предохранительного клапана (если 
он предусмотрительно не подключён к сточной 
воронке), или в случае утечки гидравлических 
переходников; в противном случае, изготовитель 
не несёт ответственности, в случае урона, нане-
сённого электрическим приборам.
Принимая во внимание вышеперечисленное, ре-
комендуется также не устанавливать под бойлером 
различные предметы, мебель и т.д.. 
В случае неполадок, поломок или не налажен-
ного функционирования, аппарат должен быть 
отключён, а также необходимо обратиться в 
специализированную компанию (например, 
техника Авторизированного Сервисного центра, 
который обладает специализированной техниче-
ской подготовкой, и оригинальными запчастя-
ми). Не проводить никаких не уполномоченных 
вмешательств или попыток ремонтных работ. 
Необходимо чтобы помещение, в которое уста-
навливается котел, было оснащено естественной 
приточно – вытяжной вентиляцией. Удаление 
воздуха должно производиться непосредственно 

на улицу, приток воздуха может осуществляться 
как с улицы, так посредством забора воздуха из 
смежных помещений.
Приток и удаление воздуха естественным путем 
может осуществляться через: 
 - отверс тия в с тенах прове триваемого 

помещения, выходящие наружу; 
 - каналы вентиляции, индивидуальные или 

общие. 
При определении расположения и размеров 
отверстий и вентиляционных каналов необходимо 
руководствоваться предписаниями нормативных 
документов, действующего законодательства, 
а  также согласно мес тным техническим 
нормативным требованиям. Несоблюдение вы-
шеуказанных правил лежит на личной ответствен-
ности и прерывает гарантию оборудования.
• Нормы установки:
 - установка котлов в спальнях, однокомнатных 

квартирах, в ванных комнатах, а также в 
помещениях, в которых установлен дровяной 
источник тепла (или любой другой нагреватель 
твердотопливного типа) или в смежных 
или сообщающихся с ним помещениях 
подчиняется нормативным /законодательным 
требованиям, действующим в данной стране.

 - Запрещена установка в пожароопасных поме-
щениях (например: гаражи, подземные авто-
стоянки), потенциально опасные помещения, 
приборов, работающих на газе, и соответству-
ющих дымовых каналов и воздухозаборников 1.2 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ.

Условные обозначения:
 V - Подключение к электрической сети
 G - Подача газа
 RU - Возврат водонагревателя (опция)
 MU - Подача водонагревателя (опция)
 RR - Наполнение установки
 R - Возврат из отопительной системы
 M - Подача в отопительную систему

Примечание:  блок подключения 
(факультативно)

Высота 
(mm)

Ширина 
(mm)

Глубина 
(mm)

785 440 240
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1 BOILER  
INSTALLATION

1.1 INSTALLATION 
RECOMMENDATIONS.

The Mini Nike X 24 3 E boiler has been designed 
for wall mounted installation only, for heating 
environments and production of domestic hot 
water (when the boiler is connected to an external 
storage tank unit) for domestic use and similar 
purposes. 
The place of installation of the appliance and 
relative Immergas accessories must have suitable 
features (technical and structural) such to allow 
(always in safety, efficiency and comfortable 
conditions):
- installation (according to the provisions of the 

technical legislation and technical regulations);
- maintenance operations (including scheduled, 

periodic, routine and special maintenance);
- removal (to outdoors in the place for 

loading and transporting the appliances 
and components) as well as their eventual 
replacement with appliances and/or equivalent 
components.

The wall surface must be smooth, without any 
protrusions or recesses enabling access to the 
rear part. They are not designed to be installed 
on plinths or floors (Fig. 1-1).

Only professionally enabled companies are 
authorised to install Immergas gas appliances. 
Installation must be carried out according to 
regulation standards, current legislation and in 
compliance with local technical regulations and 
the required technical procedures.

Important: the manufacturer declines all liability 
for damages caused by boilers removed from 
other systems or for any non-conformities of 
such equipment.

Before installing the appliance, ensure that it 
is delivered in perfect condition; if in doubt, 
contact the supplier immediately. Packing 
materials (staples, nails, plastic bags, polystyrene 
foam, etc.) constitute a hazard and must be kept 
out of the reach of children. If the appliance 
is installed inside or between cabinets, ensure 
sufficient space for normal servicing; therefore 
it is advisable to leave clearance of at least 3 
cm between the boiler casing and the vertical 
sides of the cabinet. Leave adequate space above 
the boiler for possible water and flue removal 
connections. It is just as important that the intake 
grids are not obstructed. Keep all flammable 
objects away from the appliance (paper, rags, 
plastic, polystyrene, etc.). Do not place household 
appliances underneath the boiler as they could 

be damaged if the safety valve intervenes with 
an obstructed conveying system (the safety valve 
must be conveyed away by a draining funnel), or 
if there are leaks from the hydraulic connections; 
on the contrary, the manufacturer cannot be 
held responsible for any damage caused to the 
household appliances.
For the aforementioned reasons, we recommend 
not placing furnishings, furniture, etc. under 
the boiler.
In the event of malfunctions, faults or incorrect 
operation, turn the appliance off immediately 
and contact an authorised company (e.g. 
the Technical Assistance centre, which has 
specifically trained staff and original spare 
parts). Do not attempt to modify or repair the 
appliance alone. Failure to comply with the above 
implies personal responsibility and invalidates 
the warranty.
• Installation regulations:
 - installation of these boilers in bedrooms, 

studio flats and bathrooms, or in premises 
where there are wood fired heaters (or by 
solid fuels in general) and in premises next 
to or connected to them, is subject to the 
regulatory/legislative provisions in force in 
the country.

 - Installation of gas appliances, flue exhaust 
pipes and combustion air intake pipes is 

forbidden in places with a fire risk (for 
example: garages, closed parking stalls), and 
in potentially dangerous places.

 - installation is prohibited on the vertical 
projection of cooking hobs;

 - installation is forbidden in places/rooms 
that constitute public areas of apartment 
buildings, internal stairways or other escape 
routes (e.g. floor landings, entrance halls, 
etc.).

 - Installation is also forbidden in places/rooms 
that constitute public areas of apartment 
buildings such as cellars, entrance halls, attics, 
lofts, etc., unless otherwise provided for by 
local regulations in force.

 - type B open chamber boilers must not be 
installed in places where commercial, artisan 
or industrial activities take place, which use 
products that may develop volatile vapours 
or substances (e.g. acid vapours, glues, paints, 
solvents, combustibles, etc.), as well as dusts 
(e.g. dust deriving from the working of 
wood, coal fines, cement, etc.), which may be 
harmful for the components of the appliance 
and jeopardise operation;

 - they must also be installed in rooms where 
the temperature cannot fall below 0°C and 
must not be exposed to weathering.

1.2 MAIN DIMENSIONS.

Key:
 V - Electrical connection
 G - Gas supply
 RU - Cylinder unit return (optional)
 MU - Cylinder unit flow (optional)
 RR - System filling
 R - System return
 M - System flow

N.B.: connection group (optional)

Height 
(mm)

Width 
(mm)

Depth 
(mm)

785 440 240

CONNECTIONS 

GAS WATER SYSTEM

G RR R M

3/4” 1/2” 3/4” 3/4”
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 - Котли з відкритою камерою типу B не 
можна встановлювати у приміщеннях 
п р о м и с л о в о г о ,  і н д у с т р і а л ь н о г о 
та комерційного призначення,  де 
використовуються матеріали, здатні 
виробляти пар та летючі речовини 
(напр., кислотні випаровування, клеї, 
фарби, розчинники, горючі матеріали і 
т.п.), порошкові та порохуваті матеріали 
(напр., пил від роботи з деревом, вугіллям, 
цементом і т.п.), які можуть пошкодити 
складові частини пристрою та негативно 
вплинути на його роботу.

 - Їх можна встановлювати у приміщеннях, 
де температура не опускається нижче 0 °C. 
Вони не повинні знаходитися під прямою 
дією атмосферних явищ.

Ув аг а :  ус т а новка  на  с т ін у  повинна 
гарантувати стабільну та надійну опору для 
самого генератора.
Дюбелі (поставляються у комплекті) у разі 
наявності опорної скоби або кондуктора 
для кріплення повинні використовуватися 
виключно для кріплення останніх до стіни; 
вони можуть забезпечити необхідну опору 
лише в тому випадку, якщо вставлені вірно 
(згідно правил поводження з технікою) в 
стіни, що збудовані с повної або напівповної 
цегли. У разі, якщо стіни складаються з 
дірчастої цегли або блоків, простінків з 
обмеженою статичністю, або побудованих 
якимось іншим способом, що відрізняється 
від вищезазначеного, необхідно спочатку 
провести попередню статичну перевірку 
опорної системи.

N.B.: гвинти для дюбелів з шестикутною 
голівкою, що є у бліс тері,  повинні 
в и ко рис тов у в ат ис я  в и к л юч но  д л я 
кріплення відповідної опорної скоби до 
стіни.

Ці котельні агрегати служать для того, щоб 
нагрівати воду до температури, нижчої від 
температури кипіння при нормальному 
атмосферному тиску.
Вони повинні під'єднуватися до системи 
опалення і до мережі розподілу води 
домашнього вжитку відповідно до їх 
потужності та експлуатаційних якостей.
Не можуть безпосередньо бути підключені до 
систем з низькою температурою.

1.3 ПІДКЛЮЧЕННЯ ГАЗУ. 
Наші котли можуть працювати на природ-
ному газі - метані (G20) та зрідженому на-
фтовому газі G.P.L. (пропані, бутані). Труби 
підведення газу повинні мати такий самий 
або більший діаметр, що й з’єднання котла 
3/4”G. Перш ніж виконувати підключення 
газу, необхідно ретельно очистити всередині 
всі трубопроводи для підведення палива, щоб 
цілком видалити можливі забруднення, що 
можуть завадити справній роботі котла. Крім 
того, необхідно завжди перевіряти, щоб газ з 
мережі постачання відповідав тому типу газу, 
на який налагоджено котел (див. заводську 
табличку даних на котлі). Якщо вони різні, 
необхідно провести переналагодження котла 
на інший тип газу (див. переналагодження 
агрегату відповідно до іншого типу газу). 
Також важливо перевірити динамічний тиск 
газу в мережі (метану або G.P.L.), звідки газ 
подається на котел, оскільки недостатній 
тиск може вплинути на потужність котла, 
викликаючи незручності для користувача.
Переконатися у коректному підключенні 
газового вентилю, виконуючи послідовність 

з монтажу, як показано на малюнку. Розміри 
труби для підведення газу мають відповідати 
вимогам чинного законодавства, щоб гаран-
тувати правильні витрати газу на пальнику, в 
тому числі при роботі котла на максимальній 
потужності, а також гарантувати експлуата-
ційні показники котла (технічні характерис-
тики). Система під’єднання має відповідати 
чинним нормам.

Якість газу. Даний котел призначений для 
роботи на газовому паливі, що не містить 
забруднень, тому установка газового фільтра 
на вході газу в котел є обов’язковою.

Баки для зберігання (якщо газ живлення 
подається зі сховищ GPL).
- Може трапитися, що в нових баках для 

зберігання GPL залишаться сліди інертних 
газів (азоту), які виснажують суміш, що по-
дається на котел, викликаючи порушення в 
роботі.

- Склад суміші GPL можна перевіряти під 
зберігання у баках, визначаючи шари її 
компонентів. Це може викликати зміни у 
теплотворності палива, яке подається в 
агрегат, внаслідок чого змінюються екс-
плуатаційні показники самого котла.

1.4 ГІДРАВЛІЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ.
Увага: щоб гарантія на первинний тепло-
обмінник залишалася в силі, перш ніж ви-
конувати гідравлічні підключення до котла, 
ретельно очистіть всю теплову систему 
(трубопроводи, корпуси нагрівачів, тощо) 
за допомогою спеціальних засобів для ви-
травлювання або для видалення накипу, щоб 
звільнити їх від технологічних залишків, які 
можуть завадити справній роботі системи.

Згідно з чинними технічними правилами, 
очищення гідравлічної опалювальної системи 
є обов’язковим, для захисту приладу та устат-
кування від накипу (наприклад, вапняних 
відкладень), від утворення шламу та інших 
шкідливих відкладень.

Гідравлічні підключення мають виконувати-
ся раціонально з застосуванням з’єднань на 
шаблоні котла. Злив запобіжного клапану 
котла має під’єднуватися до відповідної 
систему відводу. Інакше, якщо спрацювання 
зливного клапану призведе до заливання 
приміщення, виробник котла не нестимуть 
відповідальності.

Увага: виробник ні в якому разі не буде нести 
відповідальність за пошкодження, спричинені 
включенням автоматичних заповнювачів.

З метою дотримання вимог до систем, визна-
чених чинним технічним регламентом щодо 
забруднення питної води, рекомендується 
застосовувати комплект попередження про-
титечії IMMERGAS, який встановлюється 
перед з’єднанням впуску холодної води в 
котел. Крім того, рекомендується, щоб рі-

дина-теплоносій (напр,: вода + гліколь), що 
подається в первинну систему котла (систему 
опалювання), відповідала вимогам чинних 
технічних норм країни користування.

Увага: Щоб забезпечити тривалу та ефек-
тивну роботу котла, рекомендується вста-
новити комплект «дозатору поліфосфатів» 
за умови води з характеристиками високою 
здатності для утворення вапнякових від-
кладень. 

1.5 ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ. 
Котел «Mini Nike X 24 3 E» відповідає стан-
дартам захисту IPX4D для всіх компонентів. 
Електробезпечність агрегату тільки при 
правильному та ефективному підключенні 
до установки заземлення, яку виконано з 
дотриманням чинних норм безпеки.

Увага: виробник не несе ніякої відповідальності 
за збитки, заподіяні людям або майну, що 
виникли в разі відсутності заземлення котла і 
недотримання чинних стандартів безпеки.

Переконайтеся також в тому, що параметри 
електричної установки відповідають мак-
симальній споживаній потужності котла, 
вказаної на заводській табличці з даними 
на самому котлі. Котли постачаються з си-
ловим кабелем типу «X» без вилки. Вилка 
шнуру живлення має вставлятися в роз-
етку електричної мережі 220В ±10% / 50Гц із 
правильною полярністю «фаза-нуль» (L-N) і 
заземленням . У такій мережі має бути пе-
редбачений двополюсний вимикач, з класом 
III перенапруги. У випадку необхідності замі-
ни кабелю живлення звертатися до підприєм-
ства або фірми, уповноваженої на виконання 
таких робіт (наприклад, до уповноваженого 
Центру технічного обслуговування). Шнур 
живлення має відповідати передбаченому 
маршруту. Якщо необхідно замінити мережні 
плавкі запобіжники на електронній платі 
керування, використовуйте швидкі плавкі 
запобіжники 3,15A. Для електроживлення 
приладу ніколи не використовуйте адаптери, 
розгалужувачі або подовжувачі.

1.6 ПРИСТРОЇ ДИСТАНЦІЙНОГО 
КЕРУВАННЯ ТА КІМНАТНІ 
ХРОНОТЕРМОСТАТИ (ЗА 
ОКРЕМИМ ЗАМОВЛЕННЯМ).

Котел може працювати з кімнатними хроно-
термостатами або пристроями дистанційного 
керування, які постачаються за окремим за-
мовленням. (Мал. 1-3)
Всі хронотермостати Immergas можуть 
під’єднуватися за допомогою лише 2 дро-
тів. Уважно ознайомтеся з інструкціями з 
монтажу та використання пристрою з цього 
комплекту.

• Цифровий хронотермостат On / Off. Хро-
нотермостат дозволяє:

 - встановити два значення кімнатної тем-
ператури : одне - на день (комфортна 
температура) і одне - на ніч (знижена 
температура);

 - встановити тижневий графік з чотирма 
вмиканнями та вимиканнями в день;

 - вибрати бажаний варіант роботи із різних 
можливих варіантів:

• ручний режим (з регулюванням температу-
ри).

• автоматичний режим (з встановленою про-
грамою).

Цифровий хронотермостат On/Off
Пристрій ДК «Comando Amico RemotoV2» (CARV2)
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 - Котли з відкритою камерою типу B не 
можна встановлювати у приміщеннях 
п р о м и с л о в о г о ,  і н д у с т р і а л ь н о г о 
та комерційного призначення,  де 
використовуються матеріали, здатні 
виробляти пар та летючі речовини 
(напр., кислотні випаровування, клеї, 
фарби, розчинники, горючі матеріали і 
т.п.), порошкові та порохуваті матеріали 
(напр., пил від роботи з деревом, вугіллям, 
цементом і т.п.), які можуть пошкодити 
складові частини пристрою та негативно 
вплинути на його роботу.

 - Їх можна встановлювати у приміщеннях, 
де температура не опускається нижче 0 °C. 
Вони не повинні знаходитися під прямою 
дією атмосферних явищ.

Ув аг а :  ус т а новка  на  с т ін у  повинна 
гарантувати стабільну та надійну опору для 
самого генератора.
Дюбелі (поставляються у комплекті) у разі 
наявності опорної скоби або кондуктора 
для кріплення повинні використовуватися 
виключно для кріплення останніх до стіни; 
вони можуть забезпечити необхідну опору 
лише в тому випадку, якщо вставлені вірно 
(згідно правил поводження з технікою) в 
стіни, що збудовані с повної або напівповної 
цегли. У разі, якщо стіни складаються з 
дірчастої цегли або блоків, простінків з 
обмеженою статичністю, або побудованих 
якимось іншим способом, що відрізняється 
від вищезазначеного, необхідно спочатку 
провести попередню статичну перевірку 
опорної системи.

N.B.: гвинти для дюбелів з шестикутною 
голівкою, що є у бліс тері,  повинні 
в и ко рис тов у в ат ис я  в и к л юч но  д л я 
кріплення відповідної опорної скоби до 
стіни.

Ці котельні агрегати служать для того, щоб 
нагрівати воду до температури, нижчої від 
температури кипіння при нормальному 
атмосферному тиску.
Вони повинні під'єднуватися до системи 
опалення і до мережі розподілу води 
домашнього вжитку відповідно до їх 
потужності та експлуатаційних якостей.
Не можуть безпосередньо бути підключені до 
систем з низькою температурою.

1.3 ПІДКЛЮЧЕННЯ ГАЗУ. 
Наші котли можуть працювати на природ-
ному газі - метані (G20) та зрідженому на-
фтовому газі G.P.L. (пропані, бутані). Труби 
підведення газу повинні мати такий самий 
або більший діаметр, що й з’єднання котла 
3/4”G. Перш ніж виконувати підключення 
газу, необхідно ретельно очистити всередині 
всі трубопроводи для підведення палива, щоб 
цілком видалити можливі забруднення, що 
можуть завадити справній роботі котла. Крім 
того, необхідно завжди перевіряти, щоб газ з 
мережі постачання відповідав тому типу газу, 
на який налагоджено котел (див. заводську 
табличку даних на котлі). Якщо вони різні, 
необхідно провести переналагодження котла 
на інший тип газу (див. переналагодження 
агрегату відповідно до іншого типу газу). 
Також важливо перевірити динамічний тиск 
газу в мережі (метану або G.P.L.), звідки газ 
подається на котел, оскільки недостатній 
тиск може вплинути на потужність котла, 
викликаючи незручності для користувача.
Переконатися у коректному підключенні 
газового вентилю, виконуючи послідовність 

з монтажу, як показано на малюнку. Розміри 
труби для підведення газу мають відповідати 
вимогам чинного законодавства, щоб гаран-
тувати правильні витрати газу на пальнику, в 
тому числі при роботі котла на максимальній 
потужності, а також гарантувати експлуата-
ційні показники котла (технічні характерис-
тики). Система під’єднання має відповідати 
чинним нормам.

Якість газу. Даний котел призначений для 
роботи на газовому паливі, що не містить 
забруднень, тому установка газового фільтра 
на вході газу в котел є обов’язковою.

Баки для зберігання (якщо газ живлення 
подається зі сховищ GPL).
- Може трапитися, що в нових баках для 

зберігання GPL залишаться сліди інертних 
газів (азоту), які виснажують суміш, що по-
дається на котел, викликаючи порушення в 
роботі.

- Склад суміші GPL можна перевіряти під 
зберігання у баках, визначаючи шари її 
компонентів. Це може викликати зміни у 
теплотворності палива, яке подається в 
агрегат, внаслідок чого змінюються екс-
плуатаційні показники самого котла.

1.4 ГІДРАВЛІЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ.
Увага: щоб гарантія на первинний тепло-
обмінник залишалася в силі, перш ніж ви-
конувати гідравлічні підключення до котла, 
ретельно очистіть всю теплову систему 
(трубопроводи, корпуси нагрівачів, тощо) 
за допомогою спеціальних засобів для ви-
травлювання або для видалення накипу, щоб 
звільнити їх від технологічних залишків, які 
можуть завадити справній роботі системи.

Згідно з чинними технічними правилами, 
очищення гідравлічної опалювальної системи 
є обов’язковим, для захисту приладу та устат-
кування від накипу (наприклад, вапняних 
відкладень), від утворення шламу та інших 
шкідливих відкладень.

Гідравлічні підключення мають виконувати-
ся раціонально з застосуванням з’єднань на 
шаблоні котла. Злив запобіжного клапану 
котла має під’єднуватися до відповідної 
систему відводу. Інакше, якщо спрацювання 
зливного клапану призведе до заливання 
приміщення, виробник котла не нестимуть 
відповідальності.

Увага: виробник ні в якому разі не буде нести 
відповідальність за пошкодження, спричинені 
включенням автоматичних заповнювачів.

З метою дотримання вимог до систем, визна-
чених чинним технічним регламентом щодо 
забруднення питної води, рекомендується 
застосовувати комплект попередження про-
титечії IMMERGAS, який встановлюється 
перед з’єднанням впуску холодної води в 
котел. Крім того, рекомендується, щоб рі-

дина-теплоносій (напр,: вода + гліколь), що 
подається в первинну систему котла (систему 
опалювання), відповідала вимогам чинних 
технічних норм країни користування.

Увага: Щоб забезпечити тривалу та ефек-
тивну роботу котла, рекомендується вста-
новити комплект «дозатору поліфосфатів» 
за умови води з характеристиками високою 
здатності для утворення вапнякових від-
кладень. 

1.5 ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ. 
Котел «Mini Nike X 24 3 E» відповідає стан-
дартам захисту IPX4D для всіх компонентів. 
Електробезпечність агрегату тільки при 
правильному та ефективному підключенні 
до установки заземлення, яку виконано з 
дотриманням чинних норм безпеки.

Увага: виробник не несе ніякої відповідальності 
за збитки, заподіяні людям або майну, що 
виникли в разі відсутності заземлення котла і 
недотримання чинних стандартів безпеки.

Переконайтеся також в тому, що параметри 
електричної установки відповідають мак-
симальній споживаній потужності котла, 
вказаної на заводській табличці з даними 
на самому котлі. Котли постачаються з си-
ловим кабелем типу «X» без вилки. Вилка 
шнуру живлення має вставлятися в роз-
етку електричної мережі 220В ±10% / 50Гц із 
правильною полярністю «фаза-нуль» (L-N) і 
заземленням . У такій мережі має бути пе-
редбачений двополюсний вимикач, з класом 
III перенапруги. У випадку необхідності замі-
ни кабелю живлення звертатися до підприєм-
ства або фірми, уповноваженої на виконання 
таких робіт (наприклад, до уповноваженого 
Центру технічного обслуговування). Шнур 
живлення має відповідати передбаченому 
маршруту. Якщо необхідно замінити мережні 
плавкі запобіжники на електронній платі 
керування, використовуйте швидкі плавкі 
запобіжники 3,15A. Для електроживлення 
приладу ніколи не використовуйте адаптери, 
розгалужувачі або подовжувачі.

1.6 ПРИСТРОЇ ДИСТАНЦІЙНОГО 
КЕРУВАННЯ ТА КІМНАТНІ 
ХРОНОТЕРМОСТАТИ (ЗА 
ОКРЕМИМ ЗАМОВЛЕННЯМ).

Котел може працювати з кімнатними хроно-
термостатами або пристроями дистанційного 
керування, які постачаються за окремим за-
мовленням. (Мал. 1-3)
Всі хронотермостати Immergas можуть 
під’єднуватися за допомогою лише 2 дро-
тів. Уважно ознайомтеся з інструкціями з 
монтажу та використання пристрою з цього 
комплекту.

• Цифровий хронотермостат On / Off. Хро-
нотермостат дозволяє:

 - встановити два значення кімнатної тем-
ператури : одне - на день (комфортна 
температура) і одне - на ніч (знижена 
температура);

 - встановити тижневий графік з чотирма 
вмиканнями та вимиканнями в день;

 - вибрати бажаний варіант роботи із різних 
можливих варіантів:

• ручний режим (з регулюванням температу-
ри).

• автоматичний режим (з встановленою про-
грамою).

Цифровий хронотермостат On/Off
Пристрій ДК «Comando Amico RemotoV2» (CARV2)
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sabitlemede kullanılmalıdırlar;; bunlar ancak 
dolu ya da yarı dolu tuğlalı bir duvara sağlıklı bir 
şekilde takılmış olmaları halinde (normal sağlıklı 
teknikler kullanılarak) sağlam bir tutuş sağlarlar. 
Şayet duvarın delikli tuğla yada bloklar, sınırlı 
dengeli bölmeler, veya belirtilenden farklı tipte 
örülmüş ise, öncelikle destek sistemi dengesi ön 
denetiminin yapılması gerekir.

NOT: torbada sunulan altıgen başlı dübel 
vidalarının yalnızca destek askısının duvara 
sabitlenmesinde kullanılması gerekmektedir.

Bu kombiler suyu atmosferik basınçtaki kaynama 
seviyesinin altında bir derecede ısıtırlar.
Kendi güç ve verimliliklerine uygun bir temiz su 
dağıtma şebekesi ve ısıtma tesisatına bağlanmış 
olmaları gerekir.
Düşük sıcakl ıkta  s istemlere doğrudan 
bağlanamazlar.

1.3 GAZ BAĞLANTILARI. 
Kombilerimiz metan gazı (G20) ve L.P.G. ile 
çalışmak üzere üretilmişlerdir. Besleme boru 
döşemesi kombi 3/4”G’nin rakoruna eşit yada 
üstünde olmalıdır. Gaz bağlantısını yapmadan 
önce, olası artıkların kombinin iyi çalışmasını 
zorlaştırabileceklerinden dolayı tüm yakıt sürücü 
tesisatının boru döşemelerinin özenli bir iç te-
mizliğinin yapılması gerekir Ana hattan dağıtılan 
gazın kombi için öngörülen türde olduğunu 
kontrol etmek gerekmektedir (kombi cihazı 
üzerinde yer alan etikete bakınız). Farklılık ol-
ması halinde kombi üzerinde müdahale yapılarak 
diğer cins gaza uydurulması gerekir (gaz değişimi 
durumunda cihazların dönüşümüne bakınız). 
Ayrıca yetersiz olması halinde brülörün gücünü 
etkileyebilecek ve kullanıcıya zorluklar yaratabi-
lecek, kombinin beslenmesinde kullanılacak ağ 
dinamik basıncınında kontrol edilmesi gerekir.
Şekilde gösterildiği gibi montajı yaparken gaz 
musluğu bağlantısının doğru olduğundan emin 
olun. Yanıcı gaz besleme borusu, brülör maksi-
mum güç koşullarındayken dahil brülöre doğru 
gaz miktarını taşınması ve cihazın verimliliğini 
garantilemek için tam olarak yürürlükteki ta-
limatlar bazında boyutlandırılmalıdır (teknik 
veriler). Bağlantı sisteminin yasal düzenlemelere 
uygun olması gerekmektedir.

Yanıcı gaz kalitesi. Cihaz yabancı madde ihtiva 
etmeyen saf yakıtla kullanılmak üzere tasar-
lanmıştır; aksi olması halinde, yakıtın saf hale 
getirilmesinin sağlanması amacıyla cihaza gerekli 
filtre sistemlerinin ilave edilmesi gerekmektedir.

Stok tankı (LPG deposundan beslenme ha-
linde).
- Yeni LPG istif tanklarında kalıntı gazlar (azot) 

olması muhtemel olup, bu gazların mevcudi-
yeti halinde yakıt alaşımının güç kaybı olabi-
leceğinden dolayı hatalı çalışmalara sebebiyet 
verebilirler.

- LPG gazının karışım kompozisyonlarına 
bağlı olarak tanklarda stoklanması esnasında 
muhtelif alaşım katmanlarının oluşması söz 
konusu olabilir. Bu da, cihazın ürettiği kalori 
veriminde değişkenlik oluşmasına sebebiyet 
verebileceği gibi cihazın randımanını olumsuz 
olarak etkileyebilir.

1.4 HİDROLİK BAĞLANTISI.
Dikkat: kombinin bağlantılarının yapılmasından 
evvel cihaz garantisinin geçerliliğini yitirmemesi 
için, ana değiştiricide (borular, ısıtıcı aksam, vs.) 
oluşması muhtemel kalıntıları çözücü veyahut 
da emsal maddeler kullanarak arındırınız, aksi 

takdirde kombinin çalışmasına olumsuz etki 
yaparlar.

Sistemi ve parçalarını kalıntılara, sulu çamura 
ya da diğer zararlı kalıntılara karşı (tortu gibi)  
korumak için ısıtma sisteminin suyunun yürür-
lükte olan teknik standartlara uygun bir kimyasal 
işleme tabi tutulması gereklidir.

Hidrolik bağlantılar, kombinin şablonu üzerin-
deki askılar kullanılarak mantıklı bir şekilde 
izlenmelidir. Kombinin güvenlik valfı tahliyesi 
kendine ayrılmış bir tahliyeye bağlı olmalıdır. 
Aksi takdirde tahliye valfı, su taşkınına sebep 
olursa, kombi üreticisi sorumlu olmayacaktır.

Dikkat: üretici, otomatik dolum girişlerinden 
kaynaklanan hasarlara cevap vermez.

Içme suyu kirliliğine ilişkin olarak yürürlükte 
olan teknik yönetmeliklerle belirlenen sistem 
gerekliliklerini karşılamak amacıyla, kazanın 
soğuk su giriş bağlantısının yukarı akışı için 
kullanılacak olan IMMERGAS geri akım engel-
leyici kitinin monte edilmesini öneriyoruz. Aynı 
zamanda kazanın primer devresine dahil edilen 
ısı aktarma sıvısının (örn. su+glikol), yürür-
lükte olan yerel yönetmeliklere uygun olmasını 
öneriyoruz.

Dikkat: cihazın kullanma ömrünü ve randıman 
özelliklerini muhafaza etmek için kireç katmanları 
oluşumuna neden olacak su tiplerininin mevcut 
olması halinde “polifosfat doz ayarlayıcısı” seti 
monte edilmesi tavsiye edilir. 

1.5 ELEKTRİK BAĞLANTISI. 
Mini Nike X 24 3 E kombi tüm cihaz olarak 
IPX4D seviyesi kuhafazaya sahiptirler. Cihazın 
elektrik güvenliği yalnızca yürürlükteki güven-
lik talimatlarının ön gördüğünce izlenen, etkili 
bir topraklama tesisatına tamamen bağlı ise 
gerçekleşir.

Dikkat: Üretici, kombinin toprak bağlantısının 
yapılmamış olması ve referans standartlara 
uyulmamasından kaynaklanan herhangi kişi veya 
eşya hasarlarına cevap vermez.

Ayrıca, kombi üzerinde yer alan etikette be-
lirtilen cihazın maksimum kapasitede çektiği 
elektrik akımının mekanda bulunan elektrik 
tesisatına uygun olduğunun kontrol edilmesi 
gerekmektedir. Kombiler, “X” tipi prizsiz özel 
güç kaynağı kabloları ile tamamlanmıştır. Giriş 
kablosunun, L – N kutuplarına ve toprak hat 
bağlantısına riayet edilerek 230V ±10% / 50Hz 
bir tesisata bağlanması gerekmekte olup , 
söz konusu tesisat hattı üzerinde III sınıf olarak 
adlandırılan çift kutuplu bir şalter yer almalı-
dır. Elektrik kablosunun değişimi durumunda 
uzman bir firmaya başvurun (örneğin Yetkili 
Teknik Servis Şirketi). Güç kaynağı kablosunun 

belirtilmiş güzergahı takip etmesi gerekmektedir. 
Ayarlama elektronik kartı üzerindeki şebeke si-
gortasının değiştirilmesi gerektiğinde, 3,15A hızlı 
tip bir sigorta kullanınız. Cihazın ana elektrik 
girişinin sağlanması amacıyla, hat bağlantısınıda 
adaptörler, üçlü prizler veya uzatma kablolarının 
kullanılmasına müsaade edilmez.

1.6 UZAKTAN KUMANDALAR VE 
ODA KRONOTERMOSTATLARI 
(OPSIYONEL).

Kombi, opsiyonel setler olarak sunulan krono-
termostatlar ve uzaktan kumandaların montajına 
elverişlidir. (Şek. 1-3)
Tüm Immergas kronotermostatlar 2 telli kablo 
ile bağlanabilirler. Montaj için aksesuar kit’inde 
mevcut kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

• Dijital kronometrik termostat On/Off. Krono-
metrik termostat aşağıda belirtilen işlemlerin 
yapılabilmesine olanak sağlar:

 - ortam için iki ısı değeri ayarlanması : biri 
gündüz için (konfor ısısı) ve diğeri de gece 
için (kısık ısı);

 - haftalık olarak azami dört açma ve kapama 
programının ayarlanabilmesi;

 -olası farklı alternatifler arasından arzulanan 
çalışma durumunun seçilmesi:

• manüel mod (ayarlanabilir sıcaklık ile).
• otomatik mod (ayarlanan program ile).
• cebri otomatik mod (otomatik programın anlık 

sıcaklık değişimi).
 Kronometrik termostat 2 adet 1,5 V, LR6 tipi 

alkalin pil ile beslenir.
• Amico Uzaktan KumandaV2 (CARV2): iklimsel 

kronotemostat işlevi ile. CARV2 paneli yukarıda 
belirtilen olanakların yanı sıra, kullanıcı için 
cihaz ile termik devrenin tüm işlevlerinin her 
an için el altında ve kontrol edilebilir olmasını 
sağlamanın yanı sıra daha önceden ayarlan-
mış parametreler üzerinde cihazın monte 
edilmiş olduğu mekâna gitmeksizin arzulanan 
ayarların yapılabilmesine imkân tanır. Panel, 
kombinin olası işlev anormalliklerini ekranda 
görüntülemek için bir oto-teşhis ile donatılmış-
tır. Uzaktan kumandada yer alan klimatik kro-
nometrik termostat ısıtılması gereken ortamın 
gerçek gereksinimlerinin belirlenerek gerekli 
ısının yayılmasını sağlar, bu suretle de ortam-
da arzulanan ısının sabit kalmasının yanı sıra 
işletme maliyetlerinde tasarruf sağlanmasına 
katkıda bulunur. CARV2 direkt olarak kombi ve 
cihaz arasında veri geçişini sağlamaya yarayan 
aynı 2 kablo aracılığıyla kombiden  beslenir.

Önemli: tesisata uygun CARV2 kiti aracılığı ile 
bölgelere ayrılmış ise iklimsel termo-ayarlama 
işlevi hariç tutularak veya On/Off moduna geti-
rilerek kullanılmalıdır.

Amico Uzaktan KumandaV2 elektrik bağlantısı 
veya Kronotermostat On/Off (Opsiyonel). 
Müteakip operasyonlar cihazın gerilimi kesildikten 
sonra gerçekleştirilmelidirler. Muhtemel termostat 
veya ortam kronotermostatı On/Off, X40 köprü-
sü kaldırılıp 40 ve 41 kablo kenetlerine bağlanır 
(şekil 3-2). On/Off termostat kablo kenetinin 
“temiz” tipte olmasına yani şebeke geriliminden 
bağımsız olmasına dikkat ediniz, aksi halde 
elektronik ayar kartı hasar görebilir. Muhtemel 
Comando Amico RemotoV2 (Uzaktan Kumanda) 
X40 köprüsü kesilerek, elektronik kart üzerinde 
40 ve 41 slotlara bağlanır ve bağlantıların kutup-
larını değiştirmeden yapılır (Şek. 3-2).

Dijital kronotermostat On/Off
Amico Uzaktan Kumanda:V2 (CARV2)
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 - deben además, ser instaladas en un ambiente 
en el que la temperatura no pueda descender 
bajo 0°C. No se deben exponer a los agentes 
atmosféricos.

Atención: la instalación de la caldera en la 
pared debe garantizar un sostén estable y eficaz 
al generador.
Los tacos de serie, si se ha entregado con la caldera 
un soporte o una plantilla de fijación, deben ex-
clusivamente utilizarse para fijar ésta a la pared; 
y pueden asegurar un sostén adecuado sólo si 
se introducen correctamente (con buen criterio 
profesional) y si las paredes son de ladrillos 
macizos o perforados. Si la pared es de ladrillos 
o bloques huecos, en un tabique de estabilidad 
limitada, es necesario realizar una prueba de 
resistencia preliminar del sistema de soporte.

IMPORTANTE: los tornillos para tacos con 
cabeza hexagonal del envase, sólo deben ser 
utilizados para fijar el correspondiente soporte 
a la pared.

Estas calderas sirven para calentar agua a una 
temperatura inferior a la de ebullición a presión 
atmosférica.
Se deben conectar a un circuito de calefacción 
y a una red de distribución de agua sanitaria 
adecuados a sus prestaciones y a su potencia.
No se pueden conectar directamente a instala-
ciones con baja temperatura.

1.3 CONEXIONES GAS. 
Nuestras calderas están fabricadas para poder 
funcionar con gas metano (G20) y G.L.P. La 
tubería de alimentación debe ser igual o superior 
al racor de caldera 3/4”G. Antes de efectuar la 
conexión de gas, limpie atentamente el interior de 
todos los conductos de la instalación de aducción 
de combustible para eliminar posibles residuos 
que podrían comprometer el buen funciona-
miento de la caldera. Además es necesario con-
trolar si el gas de la red es el mismo que requiere 
la caldera (ver la placa de datos). Si no lo fuera, 
hay que adaptar la caldera al nuevo tipo de gas 
(ver conversión de los aparatos para otro tipo de 
gas). También es importante controlar la presión 
del gas (metano o GLP) que se utilizará para ali-
mentar la caldera, ya que una presión insuficiente 
puede afectar al rendimiento del generador y por 
lo tanto producir molestias al usuario.
Comprobar que la conexión de la llave de gas 
sea efectuada correctamente, según la secuen-
cia de montaje que se muestra en la figura. Las 
dimensiones del tubo de entrada del gas deben 
ser conformes con las normativas vigentes para 
que el quemador reciba la cantidad de gas que 
necesita incluso cuando el generador funciona a 
la máxima potencia, de forma que se mantengan 
las prestaciones de la caldera (ver los datos técni-
cos). El sistema de conexión debe ser conforme 
con las normas.

Calidad del gas combustible. La caldera se ha 
proyectado para funcionar con gas sin impurezas. 
Si el gas utilizado no es puro, hay que instalar fil-
tros de entrada con el fin de limpiar de impurezas 
el combustible.

Depósitos de almacenamiento (en caso de 
suministro desde depósito de GLP).
- Es posible que los depósitos de almacenamiento 

de GLP nuevos contengan restos de nitrógeno, 
un gas inerte que empobrece la mezcla y puede 
perjudicar el funcionamiento de la caldera.

- Debido a la composición de la mezcla de 
GLP, puede verificarse, durante el período de 
almacenamiento en los depósitos, una estrati-

ficación de los componentes de la mezcla. Esto 
puede causar una variación del poder calorífico 
de la mezcla, y por tanto la variación de las 
prestaciones de la caldera.

1.4 CONEXIÓN HIDRÁULICA.
Atención: antes de efectuar las conexiones de 
la caldera, limpiar bien la instalación térmica 
(tuberías, cuerpos calentadores, etc.) con deca-
pantes adecuados o desincrustantes capaces de 
eliminar los posibles residuos que puedan afectar 
al funcionamiento de la caldera.

Se prescribe un tratamiento del agua de la 
instalación térmica e hídrica, según la norma-
tiva técnica vigente, con el fin de preservar la 
instalación y el aparato de incrustaciones (por 
ejemplo, depósitos de cal), de la formación de 
lodos y otros depósitos nocivos.

Las conexiones hidráulicas deben ser efectuadas 
de forma racional, utilizando los puntos de co-
nexión indicados por la plantilla de la caldera. El 
desagüe de la válvula de seguridad de la caldera 
debe ser empalmado a un dispositivo de descarga 
correspondiente. En caso contrario, si la válvula 
de descarga actuara e inundara el local, el fabri-
cante de la caldera no será responsable de ello.

Atención: el fabricante no se hace responsable 
en caso de daños causados por la introducción 
de sistemas de llenado automático.

Para satisfacer los requisitos de las instalacio-
nes, que establece la normativa vigente sobre la 
contaminación del agua potable, se recomienda 
utilizar el kit antirreflujo IMMERGAS en la 
parte anterior a la conexión de entrada del agua 
fría de la caldera. Se recomienda además que el 
fluido caloportador (por ej. agua + glicol) que se 
introduce en el circuito primario de la caldera 
(circuito de calefacción) respete las normativas 
locales vigentes.

Atención: para preservar la duración y la efi-
ciencia del aparato se aconseja instalar el kit 
“dosificador de polifosfatos” en presencia de aguas 
cuyas características pueden crear incrustaciones 
calcáreas. 

1.5 CONEXIÓN ELÉCTRICA. 
La caldera Mini Nike X 24 3 E cuenta en todo el 
aparato con un grado de protección IPX4D. La 
seguridad eléctrica del aparato sólo se conseguirá 
si se conecta el mismo a una instalación de puesta 
a tierra eficaz y acorde con las vigentes normas 
de seguridad.

Atención: el fabricante se exime de cualquier 
responsabilidad por daños a personas o cosas 
debidos a no conectar la puesta a tierra de la 
caldera o al incumplimiento de las normas de 
referencia.

Comprobar así mismo que la instalación eléctrica 

sea adecuada para la potencia máxima absorbida 
por el aparato, que está indicada en la placa de da-
tos situada en la caldera. Las calderas se entregan 
con un cable de alimentación especial, de tipo “X” 
sin enchufe. El cable de alimentación debe ser 
conectado a una red de 230V ±10% / 50Hz, respe-
tando la polaridad L-N y la conexión de tierra 
, la red debe disponer de desconexión omnipolar 
con categoría de sobretensión clase III. En caso de 
sustitución del cable de alimentación, diríjase a 
una empresa autorizada (por ejemplo, el Servicio 
de Asistencia Técnica autorizado) El cable de 
alimentación debe pasar por donde haya sido 
previsto. Si se debe sustituir el fusible de red en 
la tarjeta de regulación, use un fusible de 3,15 A 
rápido. Para la alimentación general del aparato 
desde la red eléctrica, no está permitido el uso 
de adaptadores, tomas múltiples o extensiones.

1.6 MANDOS REMOTOS E 
CRONOTERMOSTATOS DE 
AMBIENTE (OPCIONAL).

La caldera está preparada para la aplicación de 
cronotermostatos de ambiente o de mandos 
remotos que son entregados como kit opcional. 
(Fig. 1-3)
Todos los crono-termostatos Immergas son co-
nectables con sólo dos hilos Leer atentamente las 
instrucciones para el montaje y el uso incluidas 
en el kit de accesorios.

• Cronotermostato digital On/Off. El cronoter-
mostato permite:

 - configure dos valores de temperatura am-
biente: uno durante el día (temperatura 
confort) y otro para la noche (temperatura 
reducida);

 - configure un programa semanal con cuatro 
encendidos y apagados diarios;

 - seleccionar el estado de funcionamiento 
deseado entre las diferentes posibilidades:

• funcionamiento manual (con temperatura 
regulable).

• funcionamiento automático (con programa 
configurado).

• funcionamiento automático forzado (modifi-
cando momentáneamente la temperatura del 
programa automático).

 El cronotermostato se alimenta con 2 pilas de 
1,5 V tipo LR 6 alcalinas;

• Dispositivo Mando Amigo RemotoV2 (CARV2) 
con funcionamiento de cronotermostato climá-
tico. El panel del CARV2 permite al usuario con-
trolar de manera fácilmente accesible, además 
de las funciones mencionadas anteriormente, 
las informaciones importantes acerca del 
funcionamiento del aparato y de la instalación 
térmica, con posibilidad de modificar fácilmen-
te los parámetros previamente programados 
quedándose en el lugar en el que el aparato 
ha sido instalado. El panel está provisto de 
dispositivo de auto-diagnóstico que permite 
visualizar en la pantalla las anomalías de fun-
cionamiento de la caldera. El cronotermostato 
climático instalado en el panel remoto permite 
regular la temperatura de ida de la instalación, 
en función de la exigencia real del ambiente a 
calentar, para obtener, con precisión, el valor 
de temperatura ambiente deseado y por tanto 
un ahorro evidente en el costo de gestión.El 
CARV2 se alimenta directamente con la caldera 
por medio de los 2 cables que sirven también 
para la transmisión de datos entre la caldera y 
el dispositivo.

Cronotermostato digital On/Off
Mando Amigo RemotoV2 (CARV2)
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воздуха для сгорания.
 - запрещена установка по вертикальной про-

екции варочной поверхности;
 - Запрещена установка в помещениях/средах, 

являющихся общими в жилых зданиях, 
внутренних лестницах или других элементах, 
находящихся на пути эвакуации (например, 
лестничные площадки, подъезды).

 - Установка запрещена также в помещениях/
строениях общего пользования, например, 
подвалы, подъезды, чердаки, чердачные этажи, 
и т.д, за исключением других указаний действу-
ющих местных норм. 

 - бойлеры с открытой камерой типа B не должны 
быть установлены в помещениях, где проис-
ходит коммерческая, ремесленная или про-
мышленная деятельность, в помещения, где 
используются продукты, производящие пар 
или летучие вещества (например: кислотные 
пары, клей, краска, растворители, горючие 
вещества и т.д.), а также пыль и порошки (на-
пример: мелкая деревянная пыль от обработки 
дерева, угольная пыль, цементная пыль, и т.д.) 
которые могут нанести ущерб компонентам 
аппарата и подвергнуть опасности его работу.

 - а также, должны быть установлены в помеще-
ниях, температура в которых,не опускается 
ниже 0°C. Не должны подвергаться атмосфер-
ным явлениям. 

Внимание: установка бойлера на стену, должна 
гарантировать его надёжную поддержку и эф-
фективность.
Дюбеля (входящие в серийный комплект постав-
ки), в том случае если в наличие имеются опорная 
скоба или шаблон крепления, поставляемые вместе 
с бойлером, используются только для установки 
бойлера на стену; могут гарантировать долж-
ную опору только в том случае, если правильно 
вставлены (согласно правилам хорошей техники) 
в стену, состоящую из полных или полуполных 
кирпичей. В том случае, если стена сооружена из 
полых кирпичей или блоков, перегородки с огра-
ниченной статичностью, или из любой другой не 
указанной в документации кладки, необходимо 
произвести предварительную статическую про-
верку опорной системы.

ПРИМЕЧАНИЕ: болты для дюбелей с шести-
угольными головками в блистерной упаковке, 
предназначены только для фиксирования скобы 
на стену.

Бойлеры данного типа служат для нагрева воды 
до температуры, ниже точки кипения при атмос-
ферном давлении.
Они должны быть подключены к отопительной 
системе и к водопроводной магистрали, соот-
ветствующей их характеристикам и мощности.
Не могут подсоединяться непосредственно к 
установке с низкой температурой.

1.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗОВОЙ 
МАГИСТРАЛИ. 

Наши бойлеры разработаны для работы на мета-
не (G20) и на сжиженном нефтяном газе (СНГ). 
Диаметр подающей трубы должен быть большим 
или равным диаметру соединительного патрубка 
бойлера 3/4”G. Перед осуществлением подсоеди-
нения к газовой магистрали следует произвести 
тщательную очистку всех труб, служащих для 
подачи газа из нее к бойлеру, с целью удаления воз-
можных загрязнений, которые могут помешать его 
правильному функционированию. Следует также 
убедиться в том, что газ в ней соответствует тому, 
для которого разработан бойлер (см. табличку 
номинальных данных, помещенную на панели 

бойлера). В противном случае следует произве-
сти модификацию бойлера для его адаптации к 
другому типу газа (см. «Модификация устройств 
в случае изменения типа газа»). Следует также 
замерить динамическое давление в магистрали 
(метана или сжиженного нефтяного газа), пред-
назначенной для питания бойлера, и убедиться 
в его соответствии требованиям, так как недо-
статочная величина давления может сказаться на 
мощности агрегата и привести к проблемам для 
пользователя.
Убедиться, что правильно произведено подклю-
чение газового вентиля, следуя указаниям по 
монтажу, приведённым на иллюстрации. Труба 
подачи горючего газа должна иметь размеры, 
соответствующие действующим нормативам, 
чтобы гарантировать требуемый расход газа, 
подаваемого на горелку, даже при максимальной 
мощности генератора и обеспечивать эксплуата-
ционные характеристики агрегата (технические 
характеристики). Применяемые соединения 
должны соответствовать действующим нормам.

Качество горючего газа. Аппарат был изготовлен 
для работы на газе без загрязнений, в обратном 
случае, необходимо установить соответствующие 
фильтры перед установкой, с целью обеспечения 
чистоты горючего газа.

Накопительные резервуары (в случае питания 
от накопительной системы сжиженного газа).
- Может случиться, что новые накопительные 

резервуары сжиженного нефтяного газа, могут 
нести осадки инертных газов (азот), которые 
обедняют смесь, выделяемую на аппарат, про-
воцируя неполадки в функционировании.

- По причине состава смеси сжиженного нефтя-
ного газа, во время хранения газа в резервуарах, 
возможно, произвести проверку стратификации 
компонентов смеси. Это может вызвать изме-
нение теплопроизводительности выделяемой 
смеси, а в последствии и изменения эксплуата-
ционных качеств аппарата.

1.4 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ.
Внимание: перед тем как произвести подсо-
единение бойлера, для сохранения гарантии 
первичного теплообменника, аккуратно очистить 
всю тепловую установку (трубопроводную сеть, 
нагревающие тела и т.д.) соответствующими де-
капирующими средствами или антинакипинами 
в состоянии удалить загрязнения, которые могут 
ухудшить работу котла.

Согласно действующим техническим нормам 
рекомендуется проводить обработку воды те-
пловой и водоснабжающей установки с целью 
защиты системы и аппарата от твердых отложений 
(например, накипи), образования грязи и других 
вредных отложений.

Гидравлические соединения должны быть про-
изведены рациональным путём, используя со-
единения на шаблоне бойлера. Выход защитного 
клапана должен быть подключён к специальному 

сливу. В противном случае, если срабатывание 
спускного клапана приведет к затоплению по-
мещения, изготовитель бойлера не будет нести 
ответственность.

Внимание: Изготовитель не отвечает за урон, 
нанесённый установкой автоматических 
наполнителей.

В целях соблюдения требований, установленных 
действующим стандартом по гигиеническим тре-
бованиям и контролю за качеством питьевой воды, 
рекомендуется установить комплект от противо-
тока IMMERGAS на входе подачи холодной питье-
вой воды в котёл. Также рекомендуется убедиться, 
что теплопередающая жидкость (например: вода 
+ гликоль), введённая в первичный контур котла 
(контур отопления), отвечает требованиям мест-
ных действующих стандартов.

Внимание: чтобы обеспечить долгий срок работы 
бойлера, а также сохранить его характеристики 
и эффективность, рекомендуется установить 
комплект «дозатора полифосфатов» при ис-
пользовании воды, характеристики которой 
могут способствовать образованию известковых 
отложений. 

1.5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
СЕТИ. 

Бойлер Mini Nike X 24 3 E на весь агрегат имеет 
класс защиты IPX4D. Электрическая безопасность 
агрегата обеспечивается только при его подсо-
единении к контуру заземления, выполненному 
в соответствии с действующими нормами без-
опасности.

В н и м а н и е :  И з г о т ов и т ел ь  с н и м а е т  с 
себя всякую ответственность за ущерб, 
нанесенный людям или имуществу, в 
случае незаземления котла и несоблюдения 
соответствующих норм безопасности.

Убедитесь также, что параметры электрической 
сети соответствуют максимальной потребля-
емой мощности, величина которой указана на 
табличке номинальных данных, помещенной на 
стенке бойлера. Бойлеры поставляются со шнуром 
электропитания «X» без вилки. Кабель электро-
питания должен быть включен в электрическую 
сеть напряжением 230 В ±10% и частотой 50 Гц 
с соблюдением полярности LN и заземления 

, на данной сети должен быть предусмотрен 
однопозиционный переключатель III категории 
перенапряжения. При необходимости заменить 
токоподводящий кабель обратитесь в авторизо-
ванную компанию (например, в Авторизованный 
сервисный центр). Кабель электропитания должен 
быть проложен в соответствии с указаниями. В 
случае необходимости замены плавкого предо-
хранителя на регулировочном блоке используйте 
быстродействующий предохранитель на силу 
тока 3,15 A. При подсоединении бойлера к сети 
электропитания запрещается использовать пере-
ходники, шайбы, предназначенные одновременно 
для нескольких устройств, и удлинители.

1.6 ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И 
ХРОНОТЕРМОСТАТ ПОМЕЩЕНИЯ 
(ОПЦИЯ).

Бойлер предусмотрен для подключения хро-
нотермостатов помещения и дистанционного 
управления, которые доступны в факультативном 
комплекте. (Илл. 1-3)
Все хронотермостаты компании Immergas под-
ключаются только 2 проводами. Прочитать внима-
тельно инструкцию по установке и эксплуатации 
оснащённую с данным комплектом.

• Цифровой хронотермостат Вкл/Выкл. Хроно-
термостат позволяет:

 - установить два значения окружающей среды: 

Цифровой хронотермостат Вкл/Выкл
Дистанционное Управление ДругV2 (CARV2)
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Attention: wall mounting of the boiler must 
guarantee stable and efficient support for the 
generator.
The plugs (standard supply) are to be used only in 
conjunction with the mounting brackets or fixing 
template to fix the appliance to the wall; they only 
ensure adequate support if inserted correctly 
(according to technical standards) in walls made 
of solid or semi-hollow brick or block. In the 
case of walls made from hollow brick or block, 
partitions with limited static properties, or in any 
case walls other than those indicated, a static test 
must be carried out to ensure adequate support.

N.B.: the hex head screws supplied in the blister 
pack are to be used exclusively to fix the relative 
mounting bracket to the wall.

These boilers are used to heat water to below 
boiling temperature in atmospheric pressure.
They must be connected to a central heating 
system and hot water circuit suited to their 
performance and capacity.
They cannot be connected directly to low-
temperature systems.

1.3 GAS CONNECTION.
Our boilers are designed to operate with methane 
gas (G20) and LPG. Supply pipes must be the 
same as or larger than the 3/4”G boiler fitting. 
Before connecting the gas line, carefully clean 
inside all the fuel feed system pipes to remove any 
residue that could impair boiler efficiency. Also 
make sure the gas corresponds to that for which 
the boiler is prepared (see boiler data-plate). If 
different, the appliance must be converted for op-
eration with the other type of gas (see converting 
appliance for other gas types). The dynamic gas 
supply (methane or LPG) pressure must also be 
checked according to the type used in the boiler, 
as insufficient levels can reduce generator output 
and cause malfunctions.
Ensure correct gas cock connection by follow-
ing the mounting instructions illustrated in 
the figure. The gas supply pipe must be suitably 
dimensioned according to current regulations in 
order to guarantee correct gas flow to the burner 
even in conditions of maximum generator output 
and to guarantee appliance efficiency (technical 
specifications). The coupling system must con-
form to standards.

Fuel gas quality. The appliance has been de-
signed to operate with gas free of impurities; oth-
erwise it is advisable to fit special filters upstream 
from the appliance to restore the purity of the gas.

Storage tanks (in case of supply from LPG 
depot).
- New LPG storage tanks may contain residual 

inert gases (nitrogen) that degrade the mixture 
delivered to the appliance casing functioning 
anomalies.

- Due to the composition of the LPG mixture, 
layering of the mixture components may occur 
during the period of storage in the tanks. This 
can cause a variation in the heating power of 
the mixture delivered to the appliance, with 
subsequent change in its performance.

1.4 HYDRAULIC CONNECTION.
Important: In order not to void the warranty 
before making the boiler connections, carefully 
clean the heating system on the primary heat 
exchanger (pipes, radiators, etc.) with special 
pickling or de-scaling products to remove any 
deposits that could compromise correct boiler 
operation.

A treatment of the heating and water system wa-
ter is required, in compliance with the technical 
standards in force, in order to protect the system 
and the appliance from deposits (e.g. scale), 
slurry or other hazardous deposits.

Hydraulic connections must be made in a 
rational way using the couplings on the boiler 
template. The boiler safety valve outlet must be 
connected to an appropriate drain. Otherwise, 
the manufacturer declines any responsibility in 
case of flooding if the drain valve cuts in.

Attention: the manufacturer declines all liability 
in the event of damage caused by the installation 
of an automatic filling system .

In order to meet the system requirements es-
tablished by the technical regulation in force in 
relation to the pollution of drinking water, we 
recommend installing the IMMERGAS anti-
backflow kit to be used upstream of the cold 
water inlet connection of the boiler. It is also 
recommended that the heat transfer fluid (e.g. 
water + glycol) entered in the primary circuit 
of the boiler (heating circuit), complies with the 
local regulations in force.

Important: to preserve the duration of appliance 
efficiency features, in the presence of water whose 
features can lead to the deposit of lime scale, 
installation of the “polyphosphate dispenser” kit 
is recommended. 

1.5 ELECTRICAL CONNECTION. 
The Mini Nike X 24 3 E boiler has an IPX4D 
protection rating for the entire appliance. Elec-
trical safety of the unit is reached when it is cor-
rectly connected to an efficient earthing system 
as specified by current safety standards.

Important: the manufacturer declines any 
responsibility for damage or physical injury 
caused by failure to connect the boiler to an 
efficient earth system or failure to comply with 
the reference standards.

Also ensure that the electrical installation 
corresponds to maximum absorbed power 
specifications as shown on the boiler data-plate. 
Boilers are supplied complete with an “X” type 
power cable without plug. The power supply 
cable must be connected to a 230V ±10% / 
50Hz mains supply respecting L-N polarity and 
earth connection . This network must also 
have an omnipolar circuit breaker with class III 
over-voltage category. When replacing the power 
supply cable, contact an authorised company (e.g. 
Authorised Technical After-Sales Service). The 
power cable must be laid as shown. In the event 
of mains fuse replacement on the P.C.B., use a 
2A quick-blow fuse. For the main power supply 
to the appliance, never use adapters, multiple 
sockets or extension leads.

1.6 REMOTE CONTROLS AND 
ROOM CHRONOTHERMOSTATS 
(OPTIONAL).

The boiler is prepared for the application of room 
chronothermostats or remote controls, which are 
available as optional kits. (Fig. 1-3)
All Immergas chronothermostats can be con-
nected with 2 wires only. Carefully read the 
user and assembly instructions contained in the 
accessory kit.

• On/Off digital chrono-thermostat. The chro-
no-thermostat allows:

 - set two room temperature value: one for day 
(comfort temperature) and one for night 
(reduced temperature);

 - set a weekly programme with four daily 
switch on and switch off times;

 - selecting the required function mode from 
the various possible alternatives:

• manual mode (with adjustable temperature).
• automatic mode (with set programme).
• forced automatic mode (momentarily changing 

the temperature of the automatic programme).
 The chrono-thermostat is powered by two 1.5V 

LR 6 type alkaline batteries.
• “Comando Amico Remoto” remote Control 

DeviceV2 (CARV2) with climate chronother-
mostat function. In addition to the functions 
described in the previous point, the CAR 
panelV2 enables the user to control all the 
important information regarding operation 
of the appliance and the heating system with 
the opportunity of easily intervening on the 
previously set parameters without having to 
go to the place where the appliance is installed. 
The panel is provided with self-diagnosis to 
display any boiler functioning anomalies. 
The climate chronothermostat incorporated 
into the remote panel enables the system flow 
temperature to be adjusted to the actual needs 
of the room being heated, in order to obtain 
the desired room temperature with extreme 
precision and therefore with evident saving in 
running costs. CARV2 is powered directly by 
the boiler via the same 2 wires that are used 
for data transmission between the boiler and 
the device.

Important: If the system is subdivided into zones 
using the relevant kit. the CARV2 must be used 
with its climate thermostat function disabled, i.e. 
it must be set to On/Off mode.

On/Off digital chronothermostat
Comando Amico Remoto remote controlV2 (CARV2)
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Позиція регулювання для користувача
Температура опалення

• вимушений автоматичний режимі (тим-
часова зміна температури в автоматичній 
програмі).

 Для живлення хронотермостату знадо-
бляться 2 лужні батарейки 1,5В типу LR 6;

• Пристрій дистанційного керування 
«Сomando Amico RemotoV2» (CARV2) з 
функцією кліматичного хронотермостату. 
Панель пристрою ДК CARV2 дозволяє 
користувачу скористатися всіма тими 
функціями, про які йшлось у попередньому 
параграфі, а також контролювати та мати 
під рукою всю важливу інформацію про 
роботу котла та теплової системи, з можли-
вістю зручно змінювати попередньо задані 
параметри з власного місця, а не з місця, де 
саме встановлено котел. Панель пристрою 
ДК оснащена самодіагностикою для відо-
браження на дисплеї наявних неполадок 
та порушень в роботі котла. Кліматичній 
хромотермостат, вбудований в панель 
пристрою ДК, забезпечує налаштувати 
температуру подачі в системі згідно до ре-
альних потреб приміщення для обігріву, 
з метою отримання бажаної температури 
з великою точністю і, тобто, з помітним 
заощадженням витрат. Пристрій CARV2 
отримує живлення безпосередньо від котла 
за допомогою тих же самих 2 проводів, що 
служать для передачі даних між котлом та 
пристроєм.

Увага: Якщо система розподілена на зони за 
допомогою спеціального комплекту, пристрій 
CARV2 має використовуватися з вимкненою 
власною функцією кліматичного терморегу-
лювання, тобто, необхідно встановити його 
в режим On/Off.

Електричне підключення пристрою ДК 
Comando Amico RemotoV2 або хронотер-
мостату On/Off (за окремим замовленням). 
Описані надалі дії мають виконуватися 
тільки після відключення напруги від котла. 
Наявний термостат або кімнатний хроно-
термостат On/Off мають підключатися до 
затисків 40 та 41, виймаючи перемичку X40 
(Мал. 3-2). Переконайтеся в тому, що контакт 
термостату On/Off належить до «зачищеного» 
типу, тобто, не залежить від напруги в мережі, в 
іншому випадку це призведе до пошкодження 
електронної плати керування. Наявний цифро-
вий пристрій ДК Comando Amico RemotoV2 має 
підключатися до затисків 40 та 41, виймаючи 
перемичку X40 на електронній платі (у котлі) 
та слідкуючи, щоб не поміняти місцями по-
люси, (Мал. 3-2).

Увага: При використанні цифрового пристрою 
ДК Comando Amico RemotoV2 або будь-якого хро-
нотермостату On/Off, необхідно підготувати дві 
окремі лінії, згідно чинному законодавству щодо 
електричних систем. Забороняється використання 
трубопроводів котла як заземлювачі електричної 
або телефонної установки. Перевірте всі ці факти, 
перш ніж подати на котел електричне живлення.

1.7 ЗОВНІШНІЙ ДАВАЧ  
(ЗА ОКРЕМИМ ЗАМОВЛЕННЯМ).

Котел може також працювати із зовнішнім да-
вачем (Мал. 1-4), який постачається за окремим 
замовленням.
Давач може підключатися безпосередньо до 
електричної системи котла, дозволяючи авто-
матично зменшувати максимальну температуру 
в системі опалення, залежно від зовнішньої 
температури, яку він вимірює. Підключений 
зовнішній давач працює завжди і не залежить 
від наявності або типу використовуваного 
кімнатного хронотермостату. Залежність між 
температурою у системі опалення і зовнішньою 
температурою визначається позицією пере-
микача на панелі керування котла відповідно 
до кривих на діаграмі (Мал. 1-5). Електричне 
підключення зовнішнього давача має викону-
ватися до затисків 38 і 39 на електронній платі 
котла (Мал. 3-2).

1.8 ВЕНТИЛЯЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ.
У приміщеннях для встановлення котла має 
відбуватися протік повітря, необхідний для 
забезпечення справного згоряння газу та венти-
лювання власне приміщення. Природний потік 
повітря має відбуватися безпосередньо через:
- постійно існуючі отвори у стінах приміщення, 

яке повинне вентилюватися, з виходом назо-
вні;

- вентиляційні канали одинарні або колективні 
розгалуджені.

Повітря для вентиляції має відбиратися безпо-
середньо іззовні, з місць без шкідливих викидів. 
Природний потік повітря дозволяється також 
опосередкованим шляхом через відбір повітря з 
приміщення, суміжного з приміщенням для венти-
ляції. Додаткову інформацію щодо вентилювання 
приміщень шукайте у відповідних нормативах.

Відведення відпрацьованого повітря. У при-
міщеннях з працюючими газовими агрегатами 
може знадобитися не тільки подача повітря для 
згоряння, та також відведення відпрацьованого 
повітря, з подальшим забором чистого повітря у 
тому же обсязі. Це має організовуватися згідно 
до чинного законодавства та технічних норм.

1.9 ДИМОВІ КАНАЛИ.
Газові агрегати, оснащені штуцерами для труб 
відведення димових газів, мають безпосередньо 
під’єднуватися до справних та ефективно пра-
цюючих димарів або димових труб.
Тільки у випадку їхньої відсутності дозволю-
ється відведення продуктів згоряння назовні, 
дотримуючись чинного законодавства відносно 
терміналів тяги, а також місцевих чинних норм.

Підключення димарів або димових труб. 
З’єднання агрегатів з димарями або димовими 
трубами відбувається через димові канали.
При з’єднаннях з існуючими димовими трубами 
необхідно переконатися у чистоті останніх, 
тому що наявні технологічні забруднення, від-
діляючись від стінок під час роботи, можуть 
закрити прохід димовим газам, викликавши си-

туації надзвичайної небезпеки для користувача.
Димові канали мають під’єднуватися до димовиї 
труби або димаря в тому ж самому приміщенні, 
де встановлено агрегат, або у суміжному при-
міщенні, якщо воно відповідає вимогам норми.

1.10 ДИМОВІ ТРУБИ / ДИМАРІ.
Для агрегатів з природною тягою підійдуть 
одинарні димові труби або колективні димарі з 
розгалудженнями.

Одинарні димові труби. Внутрішні розміри 
деяких типів одинарних димових труб містяться 
в нормативній документації Якщо фактичні 
характеристики системи не відповідають умо-
вам застосування або значенням з таблиці, слід 
зробити для димаря, відповідно до вимог чинного 
законодавства.

Димові труби колективні розгалуджені. У 
багатоповерхових будівлях, з метою відведення 
продуктів згоряння через природну тягу, дозво-
лене використання колективних димових труб 
з розгалудженням. Розгалужені димові труби 
для нової будівлі мають проектуватися за чітко 
визначеними розрахунками, згідно до чинного 
законодавства.

Дахові димарі. Даховим димарем називають при-
стрій у верхній частині одинарного димаря або 
колективного димаря з розгалудженням. Завдяки 
цьому пристрою полегшується відведення про-
дуктів згоряння, навіть при несприятливих погод-
них умовах, та відкладення сторонніх предметів. 
Від має відповідати вимогам чинних нормативів.
Висота над дахом відповідає вищій точці димаря/
димової труби, незалежно від дахових димарів, 
та має знаходитися поза «зоною зворотного 
протоку», щоб унеможливити утворення проти-
тиску, який заважатиме вільному відведенню в 
атмосферу продуктів згоряння. Тому необхідно 
дотримуватися мінімальних значень висоти, на-
ведених на малюнках нормативів, в залежності 
від нахилу скату.

Безпосереднє відведення назовні. В агрегатах 
з природною тягою, які можуть з’єднуватися з 
димарем або димовою трубою, передбачене від-
ведення продуктів згоряння безпосередньо назо-
вні, через канали, які перетинають периметральні 
стіни будівлі. Викид димових газів відбувається 
через трубопровід відведення, який назовні 
під’єднаний до терміналу тяги.

Трубопровід відведення димових газів. Трубо-
провід для відведення димових газів має відпо-
відати вимогам для димових каналів та розпо-
рядженням чинного технічного законодавства.

Розташування терміналів тяги. Термінали тяги 
мають:
- розташовуватися по периметру зовнішніх стін 

будівлі;
- розташовуватися так, щоб у відстанях врахо-

вувалися мінімальні величини, передбачені 
чинними технічними нормами.
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Позиція регулювання для користувача
Температура опалення

• вимушений автоматичний режимі (тим-
часова зміна температури в автоматичній 
програмі).

 Для живлення хронотермостату знадо-
бляться 2 лужні батарейки 1,5В типу LR 6;

• Пристрій дистанційного керування 
«Сomando Amico RemotoV2» (CARV2) з 
функцією кліматичного хронотермостату. 
Панель пристрою ДК CARV2 дозволяє 
користувачу скористатися всіма тими 
функціями, про які йшлось у попередньому 
параграфі, а також контролювати та мати 
під рукою всю важливу інформацію про 
роботу котла та теплової системи, з можли-
вістю зручно змінювати попередньо задані 
параметри з власного місця, а не з місця, де 
саме встановлено котел. Панель пристрою 
ДК оснащена самодіагностикою для відо-
браження на дисплеї наявних неполадок 
та порушень в роботі котла. Кліматичній 
хромотермостат, вбудований в панель 
пристрою ДК, забезпечує налаштувати 
температуру подачі в системі згідно до ре-
альних потреб приміщення для обігріву, 
з метою отримання бажаної температури 
з великою точністю і, тобто, з помітним 
заощадженням витрат. Пристрій CARV2 
отримує живлення безпосередньо від котла 
за допомогою тих же самих 2 проводів, що 
служать для передачі даних між котлом та 
пристроєм.

Увага: Якщо система розподілена на зони за 
допомогою спеціального комплекту, пристрій 
CARV2 має використовуватися з вимкненою 
власною функцією кліматичного терморегу-
лювання, тобто, необхідно встановити його 
в режим On/Off.

Електричне підключення пристрою ДК 
Comando Amico RemotoV2 або хронотер-
мостату On/Off (за окремим замовленням). 
Описані надалі дії мають виконуватися 
тільки після відключення напруги від котла. 
Наявний термостат або кімнатний хроно-
термостат On/Off мають підключатися до 
затисків 40 та 41, виймаючи перемичку X40 
(Мал. 3-2). Переконайтеся в тому, що контакт 
термостату On/Off належить до «зачищеного» 
типу, тобто, не залежить від напруги в мережі, в 
іншому випадку це призведе до пошкодження 
електронної плати керування. Наявний цифро-
вий пристрій ДК Comando Amico RemotoV2 має 
підключатися до затисків 40 та 41, виймаючи 
перемичку X40 на електронній платі (у котлі) 
та слідкуючи, щоб не поміняти місцями по-
люси, (Мал. 3-2).

Увага: При використанні цифрового пристрою 
ДК Comando Amico RemotoV2 або будь-якого хро-
нотермостату On/Off, необхідно підготувати дві 
окремі лінії, згідно чинному законодавству щодо 
електричних систем. Забороняється використання 
трубопроводів котла як заземлювачі електричної 
або телефонної установки. Перевірте всі ці факти, 
перш ніж подати на котел електричне живлення.

1.7 ЗОВНІШНІЙ ДАВАЧ  
(ЗА ОКРЕМИМ ЗАМОВЛЕННЯМ).

Котел може також працювати із зовнішнім да-
вачем (Мал. 1-4), який постачається за окремим 
замовленням.
Давач може підключатися безпосередньо до 
електричної системи котла, дозволяючи авто-
матично зменшувати максимальну температуру 
в системі опалення, залежно від зовнішньої 
температури, яку він вимірює. Підключений 
зовнішній давач працює завжди і не залежить 
від наявності або типу використовуваного 
кімнатного хронотермостату. Залежність між 
температурою у системі опалення і зовнішньою 
температурою визначається позицією пере-
микача на панелі керування котла відповідно 
до кривих на діаграмі (Мал. 1-5). Електричне 
підключення зовнішнього давача має викону-
ватися до затисків 38 і 39 на електронній платі 
котла (Мал. 3-2).

1.8 ВЕНТИЛЯЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ.
У приміщеннях для встановлення котла має 
відбуватися протік повітря, необхідний для 
забезпечення справного згоряння газу та венти-
лювання власне приміщення. Природний потік 
повітря має відбуватися безпосередньо через:
- постійно існуючі отвори у стінах приміщення, 

яке повинне вентилюватися, з виходом назо-
вні;

- вентиляційні канали одинарні або колективні 
розгалуджені.

Повітря для вентиляції має відбиратися безпо-
середньо іззовні, з місць без шкідливих викидів. 
Природний потік повітря дозволяється також 
опосередкованим шляхом через відбір повітря з 
приміщення, суміжного з приміщенням для венти-
ляції. Додаткову інформацію щодо вентилювання 
приміщень шукайте у відповідних нормативах.

Відведення відпрацьованого повітря. У при-
міщеннях з працюючими газовими агрегатами 
може знадобитися не тільки подача повітря для 
згоряння, та також відведення відпрацьованого 
повітря, з подальшим забором чистого повітря у 
тому же обсязі. Це має організовуватися згідно 
до чинного законодавства та технічних норм.

1.9 ДИМОВІ КАНАЛИ.
Газові агрегати, оснащені штуцерами для труб 
відведення димових газів, мають безпосередньо 
під’єднуватися до справних та ефективно пра-
цюючих димарів або димових труб.
Тільки у випадку їхньої відсутності дозволю-
ється відведення продуктів згоряння назовні, 
дотримуючись чинного законодавства відносно 
терміналів тяги, а також місцевих чинних норм.

Підключення димарів або димових труб. 
З’єднання агрегатів з димарями або димовими 
трубами відбувається через димові канали.
При з’єднаннях з існуючими димовими трубами 
необхідно переконатися у чистоті останніх, 
тому що наявні технологічні забруднення, від-
діляючись від стінок під час роботи, можуть 
закрити прохід димовим газам, викликавши си-

туації надзвичайної небезпеки для користувача.
Димові канали мають під’єднуватися до димовиї 
труби або димаря в тому ж самому приміщенні, 
де встановлено агрегат, або у суміжному при-
міщенні, якщо воно відповідає вимогам норми.

1.10 ДИМОВІ ТРУБИ / ДИМАРІ.
Для агрегатів з природною тягою підійдуть 
одинарні димові труби або колективні димарі з 
розгалудженнями.

Одинарні димові труби. Внутрішні розміри 
деяких типів одинарних димових труб містяться 
в нормативній документації Якщо фактичні 
характеристики системи не відповідають умо-
вам застосування або значенням з таблиці, слід 
зробити для димаря, відповідно до вимог чинного 
законодавства.

Димові труби колективні розгалуджені. У 
багатоповерхових будівлях, з метою відведення 
продуктів згоряння через природну тягу, дозво-
лене використання колективних димових труб 
з розгалудженням. Розгалужені димові труби 
для нової будівлі мають проектуватися за чітко 
визначеними розрахунками, згідно до чинного 
законодавства.

Дахові димарі. Даховим димарем називають при-
стрій у верхній частині одинарного димаря або 
колективного димаря з розгалудженням. Завдяки 
цьому пристрою полегшується відведення про-
дуктів згоряння, навіть при несприятливих погод-
них умовах, та відкладення сторонніх предметів. 
Від має відповідати вимогам чинних нормативів.
Висота над дахом відповідає вищій точці димаря/
димової труби, незалежно від дахових димарів, 
та має знаходитися поза «зоною зворотного 
протоку», щоб унеможливити утворення проти-
тиску, який заважатиме вільному відведенню в 
атмосферу продуктів згоряння. Тому необхідно 
дотримуватися мінімальних значень висоти, на-
ведених на малюнках нормативів, в залежності 
від нахилу скату.

Безпосереднє відведення назовні. В агрегатах 
з природною тягою, які можуть з’єднуватися з 
димарем або димовою трубою, передбачене від-
ведення продуктів згоряння безпосередньо назо-
вні, через канали, які перетинають периметральні 
стіни будівлі. Викид димових газів відбувається 
через трубопровід відведення, який назовні 
під’єднаний до терміналу тяги.

Трубопровід відведення димових газів. Трубо-
провід для відведення димових газів має відпо-
відати вимогам для димових каналів та розпо-
рядженням чинного технічного законодавства.

Розташування терміналів тяги. Термінали тяги 
мають:
- розташовуватися по периметру зовнішніх стін 

будівлі;
- розташовуватися так, щоб у відстанях врахо-

вувалися мінімальні величини, передбачені 
чинними технічними нормами.
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Kalorifer ısısının kullanıcı 
tarafından ayarlanma konumu

Önemli: CARV2 kullanılması halinde veyahut 
da herhangi bir kronometrik termostat On/Off 
kullanılması halinde elektrik tesisatları konu-
sundaki yürürlükte bulunan yasal düzenlemeler 
gereğince iki ayrı hat bulundurulması zorun-
luluğu mevcuttur. Kombinin hiçbir boru veya 
hortumunun elektrik veya telefon toprak hattı 
olarak kullanılmasına müsaade edilmez. Bundan 
kombinin elektrik bağlantıları yapılmadan önce 
emin olunmalıdır.

1.7 DIŞ HAVA SICAKLIK SENSÖRÜ 
(OPSIYONEL).

Kombi, bir opsiyonel set şeklinde müsait olan dış 
hava sıcaklık sensörü (Şek. 1-4) aplikasyonuna 
göre hazırlanmıştır.
Kombinin elektrik tesisatına direkt olarak bağ-
lanabilen bu sonda, çalışır vaziyetteki tesisata 
gönderilen sıcaklığı dış sıcaklık değişikliklerine 
uydurmak için dış sıcaklık arttığında tesisattaki 
maksimum gidiş sıcaklığı otomatik olarak azaltır. 
Dış hava sıcaklık sensörü, kullanılan krono-
termostatın mevcudiyeti veya tipolojisinden 
bağımsız olarak bağlı olduğunda harekete geçer 
Tesisatın gidiş sıcaklığı ve dış sıcaklık arasındaki 
ilişki, kombinin paneli üzerinde bulunan selektö-
rün pozisyonundan diagramda sunulan eğimlere 
göre belirlenir (Şek. 1-5). Dış Hava Sıcaklık Sen-
sörü elektrik bağlantısı 38 ve 39 numaralı kablo 
kenetleri ile kombinin elektronik kartı üzerine 
yapılmalıdır (Şek. 3-2).

1.8 MEKANIN HAVALANDIRILMASI. 
Kombi, mekanın havalandırılması ve gaz yanma-
sını ayarlama için fazla hava dolaşımı istenildi-
ğinde uygun akımın sağlanacağı şekilde monte 
edilmesi gerekmektedir. Doğal hava akımının 
direkt gelmesi gereken yer:
- mekanın dışa doğru hava veren duvarda daimi 

açıklıklar;
- tek veya çoklu kollara ayrılmış havalandırma 

boşlukları.
Hava direkt olarak dışarıdan çekilmelidir ve kirli 
hava kaynaklarından uzak olmalıdır. Ayrıca ha-
valandırılması gereken mekanlar için doğal hava 
sağlayan endirekt yardımlarla dolaşım sağlanma-
sı da mevcuttur. Mekanın havalandırılması ile 
ilgili daha detaylı bilgiler yasal düzenlemelerde 
belirtilmiştir.

Kirli havanın dışarı atılması. Gazla çalışan 
cihazların monte edildiği mekanlarda kirli ve 
değişmesi gereken havanın emisyonu ile devam-
lılığı temiz havanın girişini sağlayacak şekilde 
yapılmış olmalıdır. Bu hususlardaki işlemlerin 
yürürlükteki yönetmeliklere riayet edilerek 
yürütülmesi gerekmektedir.

1.9 DUMAN KANALLARI.
Gazlı cihazlar duman duman tahliye borusuna 
sahiptir ve bu direkt olarak bacaya veya baca 
deliğine bağlı olmalıdır.
Bunun eksik olması halinde ürünlerin hava 
dolaşımı direkt olarak dışarı doğru yapılır ancak 
bunun yapılabilmesi için yanmış mamullerin 
yürürlükteki konuyla ilgili teknik yönetmeliklere 
ve riayet edilmesi gerekir.

Baca ve baca deliğine bağlantı. Cihazın bir-
leştirme kısımları bacaya veya baca deliğinebir 
duman kanalı yoluyla bağlıdır.
Önceden açılmış baca delikleri mevcut ise ve 
içlerinde atıklar var ise atık gazın geçmesini en-
gelleyeceklerinden dolayı ve kullanıcıya çok büyük 
tehlike oluşturma ihtimallerinden dolayı çok iyi 
sekilde temizlenmiş olmaları gerekmektektedir.
Tahliye borularının, cihazın monte edilmiş 
olduğu mekandan doğrudan doğruya duman 
tahliye kanalı işlevini gören bacalara veya yö-
netmeliklere uygun şartlardaki bitişik mekandan 
bağlanması gerekmektedir.

1.10 BACA / BACA DELIĞI.
Tek bacalar ve kollara ayrılmış kollektif baca 
deliklerinde doğal çekiş için cihazlar bulunabilir.

Tek bacalar. Bazı tipteki tek bacalarda iç bü-
yüklüğü yasal talimatlarda belirlenmiştir. Eğer 
uygulanacak tesisatın şartları uygulanabilir 
değilse veya tabeladaki limitlere uymuyorsa, 
baca ile ilgili hesaplamalar talimatlara uygun bir 
şekilde yapılmalıdır.

Kollara ayrılmış birleşik baca sistemleri. Çok 
katlı binalarda yanacak maddeler için doğal 
çekiş için kollara ayrılmış birleşik bacalar (c.c.r.) 
kullanılabilinir. Yeni CCR yapımı yürürlükteki 
teknik talimatların hesaplama metodları ve temel 
kuralları takip edilerek yapılmalıdır.

Bacalar. Tek baca veya çok yollu baca sisteminin 
dışarıda bir taç veya şapka gibi bir kısmı vardır. 
Bu yapı farklı hava koşullarında ve dış madde-
lerin birikmesini engellediği gibi yanan mamul-
lerin kolaylıkla çıkış yapmasına yardımcı olur.
Bacanın yönetmeliklerde belirtilen şartlara 
uygun olması gerekmektedir. 
Bacanın çıkışında bulunan yani en tepesindeki 
kısmında kullanılan bacadan özgür olarak bir 
“geri akış alanı” bulunmalıdır. Bu sayede yanan 
mamullerin hava boşaltılmasında akışının so-
runsuz olması sağlanır ve bir basınç oluşmaz. 

Bu nedenle yönetmeliklerde belirlenmiş asgari 
yükseklikler uyulması ve malzemelerin eğimina 
uyulmalıdır.

Dışarıya direkt tahliye. Doğal fan cihazları bir 
bacaya veya baca deliğine bağlı olup binanın 
dış duvarında bulunan borular yoluyla yanan 
mamulleri dışarıya boşaltırlar. Boşalan mamul 
dışarıda bulunan bir çekme terminaline bağlı 
tahliye borusu yoluyla çıkar.

Tahliye borusu. Tahliye borusu koşulları, du-
man kanalı için belirlenmiş koşullara uymalı 
ve yürürlükteki teknik talimatların şartlarına 
cevap vermelidir.

Çekiş fanı terminallerinin konumlandırılması. 
Çekiş fanı terminallerinin aşağıda belirtilen 
evsaflara uygun olması gerekmektedir:
- binanın dış cephe duvarlarına konumlandırıl-

malıdırlar;
- yürürlükteki teknik talimatlarda bulunan asgari 

mesafe değerlerine riayet edilerek yerleştirilmiş 
olması gerekir.

Yanıcı madde ürünlerinin doğal fan ile açık 
havaya kapalı mekanlarda tahliyesi. 4 den 35 
kW termik güce kadar olan güçlendirilmiş emiş 
sistemli veya doğal emişli gazlı cihazlarda yanmış 
mamullerin açık havada her tarafı kapalı mahal-
lere (havalandırma kuyuları, kapalı avlu, avlu ve 
benzeri) doğrudan doğruya tahliyesi mümkün-
dür, ancak bunun yapılabilmesi için yürürlükte 
bulunan konuyla ilgili teknik yönetmeliklere 
riayet edilmesi gerekir.

Önemli: Atık gaz tahliye kontrolünü isteğe bağlı 
olarak iptal etmek yasaktır. Gerekli durumlarda 
cihazın değiştirilmesi gereken herhangi bir par-
çası orijinali ile değiştirilmelidir. Atık gaz tahliye 
kontrol cihazı sık sık devreye giriyorsa, atık gaz 
tahliye borusunu ve kombinin monte edildiği 
mekanın iyi havalandırıp havalandırılmadığı 
kontrol edilmelidir.

1.11 TESISATIN DOLDURULMASI.
Kombi bağlandıktan sonra, tesisatın su dolumu-
nu dolum vanası vasıtasıyla yapın (Şek. 2-2). Do-
lum işleminin, muhtemel hava kabarcıklarının 
kombi cihazı üzerinde öngörülen tahliyelerden 
çıkmasına olanak sağlanabilmesi amacıyla ya-
vaşça yapılması gerekmektedir. Kombiye, devir 
cihazının üzerinde bulunan bir otomatik tahliye 
valfı yerleştirilmiştir. Radyatörlerin tahliye valfla-
rını açın. Radyatörlerin tahliye valflarını yalnızca 
su çıkmaya başladığında kapayınız.
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Posición de la regulación usuario
Temperatura calentameinto

Importante: para instalaciones divididas en 
zonas, mediante el correspondiente kit CARV2, 
se debe usar excluyendo su función de termo-
rregulación climática, o sea, configurándolo en 
modalidad On/Off.

Conexión eléctrica Mando Amigo RemotoV2 
o cronotermostato On/Off (Opcional). Las 
operaciones indicadas a continuación deben ser 
efectuadas después de haber quitado tensión al 
aparato. El eventual termostato o cronotermos-
tato de ambiente On/Off debe ser conectado a los 
bornes 40 e 41 eliminando el puente X40 (Fig. 
3-2). Comprobar que el contacto del termostato 
On/Off sea del tipo “limpio”, es decir indepen-
diente de la tensión de la red. En caso contrario, 
la tarjeta electrónica de regulación se dañaría. 
El ocasional Mando Remoto DigitalV2 debe ser 
conectado a los bornes 40 y 41 eliminando el 
ponte X40 en la tarjeta electrónica prestando 
atención a no invertir la polaridad en las cone-
xiones, (Fig. 3-2).

Importante: Si se utiliza el Mando Amigo Remo-
toV2, es obligatorio instalar dos líneas separadas 
en conformidad con las normas vigentes acerca 
de las instalaciones eléctricas. Ninguna tubería 
unida a la caldera debe servir de toma de tierra de 
la instalación eléctrica o telefónica. Comprobar 
este aspecto antes de conectar eléctricamente 
la caldera.

1.7 SONDA EXTERNA (OPCIONAL)
La caldera está preparada para la aplicación de 
la sonda externa (Fig. 1-4) que está disponible 
como kit opcional.
La sonda se puede conectar directamente a la 
instalación eléctrica de la caldera y permite 
disminuir automáticamente la temperatura 
máxima de ida a la instalación, con el aumento 
de la temperatura externa, para regular así el calor 
suministrado a la instalación, en función de la 
variación de la temperatura externa. La sonda 
externa actúa siempre cuando está conectada, 
independientemente de la presencia o del tipo de 
cronotermostato ambiente usado. La correlación 
entre la temperatura de ida de la instalación y 
la temperatura externa, está determinada por 
la posición del selector ubicado en el panel de 
control de la caldera, según las curvas represen-
tadas en el diagrama (Fig. 1-5). La sonda externa 
se debe conectar a los bornes 38 y 39 de la tarjeta 
electrónica de la caldera (Fig. 3-2).

1.8 VENTILACIÓN DE LOS LOCALES. 
Es indispensable que en el local en que ha sido 
instalada la caldera fluya una cantidad de aire 
igual a la requerida para la regular combustión 
de gas y para la ventilación del local. El aflujo 
natural de aire debe realizarse de manera directa 
mediante:

- aperturas permanentes en la pared del local que 
se va a ventilar que dan hacia el exterior;

- conductos de ventilación, individuales o colec-
tivos ramificados.

El aire de ventilación debe ser extraído directa-
mente del exterior, en una zona lejos de fuentes 
de contaminación. El aflujo natural de aire puede 
también realizarse de manera indirecta mediante 
la extracción de aire de locales contiguos al que 
debe ventilarse. Para mayor información acerca 
de la ventilación de locales, atenerse a lo prescrito 
por la normativa.

Evacuación del aire viciado. En locales en que 
han sido instalados aparatos de gas puede ser 
necesario, además de la entrada de aire com-
burente, la evacuación del aire viciado, con la 
consecuente entrada de una misma cantidad 
de aire limpio y no viciado. Esto debe realizarse 
cumpliendo las prescripciones de las normativas 
técnicas vigentes.

1.9 CONDUCTOS PARA HUMOS.
Los aparatos de gas, provistos de racor para el 
conducto de descarga de humos, deben ser co-
nectados directamente a chimeneas o conductos 
de salida de humos de segura eficiencia.
Solo si éstos no están presentes, es posible que 
los mismos descarguen los productos de la 
combustión directamente al exterior, con tal 
que se cumplan las prescripciones de la norma 
relativa a los terminales de tiro, y los reglamentos 
locales en vigor.

Conexión a chimeneas o conductos de salida 
de humos. La conexión de los aparatos a una 
chimenea o a un conducto de salida de humos 
debe realizarse mediante conductos para humos.
En caso de conexiones a conductos de salida de hu-
mos preexistentes, éstos deben estar perfectamente 
limpios ya que los residuos, si se encuentran, despe-
gándose de la paredes durante el funcionamiento, 
podrían obstruir el pasaje de humos, provocando 
situaciones de grave peligro para el usuario.
Los conductos para humos deben ser conectados 
a la chimenea o al conducto de salida de humos 
en el mismo local donde ha sido instalado el 
aparato o, a lo sumo en el local contiguo y deben 
cumplir con los requisitos de la normativa.

1.10 CONDUCTOS DE SALIDA DE 
HUMOS / CHIMENEAS.

En caso de aparatos con tiro natural se pueden 
emplear chimeneas individuales y conductos de 
salida de humos colectivos ramificados.

Chimeneas individuales. Las dimensiones 
internas de algunos tipos de chimeneas indi-
viduales se encuentran en las tablas contenidas 
en la normativa. En caso de que los datos reales 
de la instalación no se encuentren dentro de las 
condiciones de aplicación o de los límites de las 

tablas, deberá calcularse las dimensiones de la 
chimenea según las normas.

Conductos de salida de humos colectivos 
ramificados. En edificios multipisos, para la 
evacuación de tiro natural de los productos de la 
combustión, pueden ser utilizados conductos de 
salida de humos colectivos ramificados (c.c.r.). 
Los CCR de nueva fabricación deben ser diseña-
dos siguiendo el método de cálculo y lo prescrito 
por la norma.

Sombreretes. El sombrerete es el dispositivo 
colocado en la salida de una chimenea individual 
o de un conducto de salida de humos colectivo 
ramificado. Este dispositivo permite facilitar la 
dispersión de los productos de la combustión, 
aunque en condiciones atmosféricas desfavora-
bles, e impide el depósito de cuerpos extraños.
Éste debe cumplir con los requisitos de la nor-
mativa.
El tramo de desembocadura, correspondiente 
a la cima de la chimenea/conducto de salida de 
humos, independientemente de los sombreretes, 
debe estar situado fuera de la “zona de reflujo”, 
con el objetivo de evitar la formación de contra-
presiones que impidan la descarga libre de los 
productos de la combustión en la atmósfera. Por 
tanto, es necesario adoptar las alturas mínimas 
indicadas en las figuras que se muestran en la 
norma, en función de la inclinación del techo.

Descarga directa al exterior. Los aparatos de 
tiro natural, que pueden ser conectados a una 
chimenea o a un conducto de salida de humos, 
pueden descargar los productos de la combustión 
directamente al exterior, mediante un conducto 
que atraviesa las paredes perimetrales del edi-
ficio. La evacuación se realiza en este caso por 
medio de un conducto de descarga, el cual está 
conectado, en el exterior, a un terminal de tiro.

Conducto de descarga. El conducto de descarga 
debe cumplir con los requisitos indicados para 
los conductos para humo, y con las prescripcio-
nes de la normativa técnica vigente.

Ubicación de los terminales de tiro. Los termi-
nales de tiro deben:
- estar situados en las paredes perimetrales 

externas del edificio;
- estar situados de forma que se respeten las 

distancias mínimas indicadas por la normativa 
técnica vigente.

Evacuación de los productos de la combustión 
en aparatos con tiro natural en espacios cerra-
dos a cielo abierto. En espacios a cielo abierto 
cerrados lateralmente de forma completa (pozos 
de ventilación, patios de luces, patios en general y 
similares) está permitida la evacuación directa de 
los productos de la combustión de aparatos a gas 
con tiro natural o forzado y caudal térmico entre 
4 y 35 kW, siempre que se cumplan los requisitos 

УС
ТА

Н
О

ВЩ
И

К
П

О
ЛЬ

ЗО
ВА

ТЕ
ЛЯ

ТЕ
Х

О
БС

Л
У

Ж
И

ВА
Н

И
Ю

Положение регулятора пользователя 
температуры отопления

один для дня (комфортная температура) и 
один для ночи (пониженная температура);

 - устанавливать недельную программу с четырь-
мя ежедневными включениями и выключени-
ями;

 - выбрать желаемый режим работы среди раз-
личных вариантов:

• ручной режим (с регулируемой температурой).
• автоматический режим (с установленной про-

граммой).
• принудительный автоматический режим (с 

временным изменением температуры автома-
тической программы).

 Хронотермостат питается от 2 щелочных бата-
реек 1,5 В типа ААLR 6.

• Дистанционное Управление ДругV2 (CARV2) с ра-
ботой климатического хронотермостата. Панель 
CARV2 позволяет пользователю кроме вышеука-
занных функций, иметь под контролем, а глав-
ное под рукой, всю необходимую информацию 
относительно работы агрегата и термической 
установки с возможностью заменить в любой 
момент предварительно введённые параметры, 
не перемещаясь при этом туда, где был установ-
лен агрегат. Панель оснащена самоконтролем, 
который отображает на дисплее все возможные 
неполадки работы бойлера. Климатический 
хронотермостат встроен в панель дистанци-
онного управления и позволяет регулировать 
температуру подачи установки, в зависимости 
от необходимости отопления помещения, таким 
образом, что бы получить желаемую температу-
ру помещения с высокой точностью, а значит и с 
очевидной экономией затрат. Устройство CARV2 
питается непосредственно от котла с помощью 
тех же 2 проводов, которые служат для обмена 
данными между котлом и устройством.

Важно: Если установка разделена на зоны, с по-
мощью специального комплекта CARV2 должен 
использоваться без функции климатического 
терморегулирования, то есть, устанавливая режим 
работы Вкл/Выкл.
Электрическое подключение Дистанционного 
Управления ДругV2 или хронотермостата Вкл/
Выкл (Опция). Нижеописанные операции, долж-
ны быть произведены, после отключения напря-
жения от агрегата. Термостат или хронотермостат 
помещения Вкл/Выкл подключается к клеммам 40 
и 41, удаляя перемычку X40 (Илл. 3-2). Убедиться, 
что контакт термостата Вкл/Выкл «сухого» типа, 
то есть не зависит от напряжения сети, в про-
тивном случае получит ущерб электронный блок 
регулирования. Если подключается Дистанцион-
ное Управление ДругV2, необходимо подключить 
его к клеммам 40 и 41, удаляя перемычку X40 
на электронной плате, следует уделить особое 
внимания, чтобы не перепутать полярность со-
единений (Илл. 3-2).
Важно: В случае использования Дистанционного 
управления ДругV2 или любого другого хроно-
термостата Вкл/Выкл, необходимо предоставить 
две отдельных линии, согласно действующим 
нормативным требованиям, касающихся элек-
трических установок. Весь трубопровод котла 
не должен никогда быть использован как клемма 

заземления электропроводки и телефонной линии. 
Убедиться в этом перед электрическим подключе-
нием бойлера.

1.7 ВНЕШНИЙ ПРОБНИК 
(ФАКУЛЬТАТИВНО).

На бойлер возможна установка внешнего зонда 
(Илл. 1-4) который имеется в наличии в виде 
факультативного комплекта.
Настоящий зонд подсоединяется непосредственно 
к бойлеру и позволяет автоматически уменьшать 
максимальную температуру подачи водопрово-
дной воды при повышении внешней температуры, 
таким образом, тепло поставляемое установкой 
зависит от внешней температуры. Внешний датчик 
действует всегда, вне зависимости от наличия и от 
вида подключенного хронотермостата помещения. 
Соотношение между температурой подаваемой 
воды на установку и внешней температурой, 
определяется положением рукоятки на приборном 
щитке бойлера, согласно кривым, указанным на 
диаграмме (Илл. 1-5). Электрическое подключение 
зонда должно происходить с помощью клемм 38 
и 39 на электрической плате бойлера (Илл. 3-2).
1.8 ПРОВЕТРИВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Необходимо чтобы в помещении, куда устанавли-
вается бойлер, был доступ для такого количества 
воздуха, которое необходимо для настройки 
горения газа и проветривания помещения. На-
туральный доступ воздуха происходит прямым 
путём через:
- постоянные отверстия в стенах проветриваемо-

го помещения, выходящего наружу;
- каналы вентиляции, отдельные или общие с 

разветвлениями.
Воздух для вентиляции должен поступать непо-
средственно снаружи, вдали от источников загряз-
нения. Натуральный доступ воздуха может быть 
также произведён косвенным путём, посредством 
забора воздуха в смежных помещениях. Более 
подробная информация о проветривании поме-
щений приведена в предписаниях нормативных 
требований.

Удаление отработанного воздуха. В помещениях, 
в которых установлены газовый агрегаты, кроме 
забора воздуха для горения, может быть также 
необходимо удаление отработанного воздуха, 
с последующим забором такого же количества 
чистого и не отработанного воздуха. Настоящие 
условия должны быть созданы в соответствии с 
предписаниями с действующими техническими 
нормативными требованиям.

1.9 ДЫМОВЫЕ КАНАЛЫ.
Газовые агрегаты, оснащённые креплением для 
трубы дымодудаления, должны быть непосред-
ственно подключены к высокоэффективными 
каминам дымоходам или дымовым каналам.
Только при их отсутствии, допускается вывод 
продуктов сгорания непосредственно наружу, 
если это соответствует предписаниям нормы вы-
тяжных устройств и с действующими местными 
правилами.

Подключение к дымоходам и дымовым каналам. 
Подключение агрегатов к дымоходу или к камину 
при помощи дымового канала.
Если уже существуют уже установленные дымо-
ходы, они должны быть полностью очищены от 
шлаков, так как при их отслоении во время работы 
может закупорить проход дыма, создавая высоко-
опасные ситуации для пользователя.
Дымовые каналы должны быть подключены к 
дымоходу или к дымовой трубе в том же помеще-
нии, где установлен агрегат или, в крайнем случае, 
в смежном помещении, которое соответствует 
требованиям нормы.

1.10 ДЫМОХОДЫ / ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ.
Для агрегатов с натуральной вытяжкой могут быть 
установлены отдельные дымоходы или общие раз-
ветвленные дымовые трубы.

Отдельные дымоходы. Внутренние размеры не-
которых типов отдельных дымоходов, содержаться 
в проспектах нормы. Если эффективные данные 
установки не входят в условия применения или в 
пределы таблицы, необходимо рассчитать дымо-
ход согласно нормативным требованиям.

Общие разветвлённые дымовые трубы. В 
многоэтажных зданиях, для удаления продуктов 
сгорания с натуральной вытяжкой, могут быть 
использованы общие разветвлённые дымовые 
трубы. Разветвлённые дымовые трубы новой 
конструкции должны быть построены согласно 
способам и расчётам, требуемых нормой.

Дымники. Под термином дымник подразумева-
ется устройство, расположенное в верхней части 
отдельного дымохода или общей разветвлённой 
дымовой трубы. Настоящее устройство упрощает 
рассеивание продуктов сгорания даже при услож-
нённых атмосферных условиях и предотвращает 
попадание посторонних тел.
Настоящее устройство должно соответствовать 
нормативным требованиям.
Уровень разблокирования, соответствующие ого-
ловку дымохода/дымовой трубы, в независимости 
от дымника, должен быть за «зоной обратного 
потока», во избежание образования обратного 
давление, предотвращающего свободный вывод в 
атмосферу продуктов сгорания. Поэтому необхо-
димо применять минимальную длину, указанную 
в иллюстрациях, приведённых в норме, в зависи-
мости от наклона ската крыши.

Прямой вывод наружу. Агрегаты с натуральной 
вытяжкой, которые предусмотрены для под-
ключения к дымовой трубе или дымоходу, могут 
выводить продукты сгорания наружу посредством 
канала, проходящего через периметральные стены 
здания. В этом случае вывод происходит за счёт 
выхлопной трубы, к которой снаружи подключен 
вытяжной вывод.
Выхлопная труба. Выхлопная труба должна 
соответствовать требованиям, перечисленным 
для дымовых каналов, с дополнительными пред-
писаниями настоящих технических нормативных 
требований.

IN
ST

A
LL

AT
O

R
U

SE
R

 M
A

IN
TE

N
A

N
CE

 T
EC

H
N

IC
IA

N

Position of the central 
heating temperature user adjustment

“Comando Amico Remoto” Remote control 
DeviceV2 or On/Off chronothermostat elec-
trical connections (Optional). The operations 
described below must be performed after having 
removed the voltage from the appliance. Any 
thermostat or On/Off environment chrono-
thermostat must be connected to clamps 40 
and 41 eliminating jumper X40 (Fig. 3-2). Make 
sure that the On/Off thermostat contact is of 
the “clean” type, i.e. independent of the mains 
supply, otherwise the electronic adjustment 
card would be damaged. Any Comando Amico 
Remoto remote controlV2 must be connected to 
clamps 40 and 41 eliminating jumper X40 on the 
circuit board, paying attention not to invert the 
connections (Fig. 3-2).

Important: if the “Comando Amico Remoto” 
remote controlV2 or any other On/Off chrono-
thermostat is used arrange two separate lines in 
compliance with current regulations regarding 
electrical systems. No boiler pipes must ever be 
used to earth the electric system or telephone 
lines. Ensure elimination of this risk before mak-
ing the boiler electrical connections.

1.7 EXTERNAL PROBE (OPTIONAL).
The boiler is prepared for the application of the 
external probe (Fig. 1-4), which is available as 
an optional kit.
The probe can be connected directly to the boiler 
electrical system and allows the max. system 
flow temperature to be automatically decreased 
when the external temperature increases, in 
order to adjust the heat supplied to the system 
according to the change in external temperature. 
The external probe always acts when connected 
independently from the presence or type of room 
thermostat used. The correlation between system 
flow temperature and external temperature is de-
termined by the position of the selector switch on 
the boiler control panel according to the curves 
shown in the diagram (Fig. 1-5). The electric con-
nection of the external probe must be made on 
clamps 38 and 39 on the boiler P.C.B. (Fig. 3-2).

1.8 VENTILATION OF THE ROOMS. 
In the room in which the boiler is installed it is 
necessary that at least as much air flows as that 
requested for by normal combustion of the gas 
and ventilation of the room. Natural air flow must 
take place directly through:
- permanent openings in the walls of the room 

to ventilate that lead towards the outside;
- condotti di ventilazione, singoli oppure collet-

tivi ramificati.

The air used for ventilation must be withdrawn 
directly from outside, in an area away from sourc-
es of pollution. Natural air flow is also allowed 
indirectly by air intake from adjoining rooms. For 
further information relative to ventilation of the 
rooms follow that envisioned in the regulation.

Evacuation of foul air. In the rooms where the 
gas appliances are installed it may also be neces-
sary, as well as the intake of combustion agent air, 
to evacuate foul air, with consequent intake of a 
further equal amount of clean air. This must be 
realised respecting the provisions of the technical 
regulations in force.

1.9 FLUE DUCTS.
The gas appliances with attachment for the flues 
discharge pipe must have direct connection to 
chimneys or safely efficient flues.
Only if these are missing can the combustion 
products be discharged directly to the outside, 
as long as the standard regulations for the flue 
terminal are respected as well as the existing laws.

Connection to chimneys or flues. The connec-
tion of the appliances to a chimney or flue takes 
place by means of flue ducts.
In the case of connection to pre-existing flues, these 
must be perfectly clean as the slag, if present, on 
detachment from the walls during functioning, 
could obstruct the passage of flue gass, causing 
extremely dangerous situations for the user.
The flue ducts must be connected to the chimney 
or flue in the same room in which the appliance 
is installed or, at most, in the adjoining room 
and must comply with the requisites of this 
regulation.

1.10 FLUES/CHIMNEYS.
For the appliances with natural draught indi-
vidual chimneys and branched flues can be used.

Individual chimneys. The internal dimensions 
of some types of individual chimneys are con-
tained within the prospects of the regulation. If 
the effective system data do not fall within the 
conditions of applicability or the table limits, the 
size of the chimney must be calculated according 
to the regulation.

Branched flues. In buildings with lots of floors, 
branched flues can be used for the natural 
draught evacuation of combustion products 
(c.c.r.). New CCR must be designed following 
the calculation method and regulation standards.

Chimney caps. The cap is a device positioned 
crowning an individual chimney or branched 

flue. This device eases the dispersion of combus-
tion products, even in adverse weather condi-
tions, and prevents the deposit of foreign bodies.
This must satisfy the requisites of the regulation.
In order to prevent the formation of counter-
pressures that impede the discharge of combus-
tion products into the atmosphere, the outlet 
height corresponding to the top of the chimney/
flue, independently of any caps, must be over the 
“backflow area”. It is therefore necessary to use 
the minimum heights indicated in the figures 
stated in the regulation, depending on the slope 
of the roof.

Direct exhaust to the outside. The natural 
draught appliances to be connected to a chimney 
or a flue can discharge the combustion products 
directly to the outside, through a pipe passing 
through the perimeter walls of the building. In 
this case discharge takes place through an exhaust 
flue, which is connected to a draught terminal 
at the outside.

Exhaust flue. The exhaust flue must be in com-
pliance with the same requisites listed for the 
flue ducts, with further provisions stated in the 
regulation in force.

Positioning the draught terminals. The draught 
terminals must:
- be installed on external perimeter walls of the 

building;
- be positioned according to the minimum dis-

tances specified in current technical standards.
Flue exhaust of forced draught appliances 
in closed open-top environments. In spaces 
closed on all sides with open tops (ventilation 
pits, courtyards etc.), direct flue gas exhaust is 
allowed for natural or forced draught gas ap-
pliances with a heating power range from 4 to 
35 kW, provided the conditions as per the current 
technical standards are respected.

Important: it is prohibited to put the flues 
exhaust control device out of order voluntarily. 
Every piece of this device must be replaced using 
original spare parts if they have deteriorated. In 
the case of repeated interventions of the flues 
exhaust control device, check the flues exhaust 
flue and the ventilation of the room in which the 
boiler is located.
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Викид продуктів згоряння в агрегатах з 
примусовою тягою в обмеженому просторі 
з відкритим дахом. В закритих з усіх боків 
просторах з відкритим дахом (вентиляційні 
колодці, внутрішні дворики, тощо), дозволя-
ється безпосередній викид продуктів згоряння з 
газових агрегатів з природною або примусовою 
тягою при теплоємності від 4 до 35 кВт, за умови 
дотримання чинного технічного законодавства.

Увага: забороняється виключати з роботи 
пристрій контролю за викидом димів. В разі 
ушкодження будь-якого компоненту такого при-
строю обов’язково слід замінити його на оригі-
нальний. Якщо пристрій контролю за викидом 
димів спрацьовує занадто часто, слід перевірити 
трубопровід для відведення відпрацьованих 
газів та вентиляцію у приміщенні з котлом.

1.11 ЗАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ.
Після підключення котла виконайте заповне-
ння системи опалення за допомогою крану 
заповнення котла (Мал. 2-2). Заповнення 
виконується повільно для забезпечення 
випуску повітря з води через повітряні кла-
пани-вантузи котла та системи опалення. 
Котла обладнаний автоматичним повітряним 
клапаном-вантузом, який знаходиться на 
циркуляційному насосі. Відкрити випускні 
вентилі на радіаторних батареях. Випускні 
вентилі на радіаторних батареях слід закрити, 
як тільки з них почне виходити лише вода.
Закрити кран заповнення котла, коли на 
манометрі котла з’явиться 1,2 бар.

Примітка: від час цих дій вмикайте з деякими 
інтервалами насос за допомогою головного ви-
микача на щитку. Стравіть повітря з циркуля-
ційного насосу, розкручуючи передню кришку 
та підтримуючи двигун у робочому стані.
Після виконаних дій знову закрутити кришку.

1.12 ПУСК ГАЗОВОЇ СИСТЕМИ.
Для введення в експлуатацію системи слід 
приймати до уваги чинні технічні нормативи. 
Зокрема, для нових газових систем потрібно:
- відкрити вікна та двері;
- зробити все, щоб уникнути іскор та вільно-

го полум’я;
- стравити повітря із газових труб;
- перевірити щільність внутрішнього газо-

вого трубопроводу, згідно до наведених 
нормами вказівок.

1.13 ПУСК КОТЛА (РОЗПАЛЮВАННЯ).
Для запуску котла (операції, перераховані 
нижче, повинні проводитися тільки компа-
нією, що має дозвіл на їх проведення і тільки 
в присутності спеціалістів):
- перевірити щільність внутрішнього газового 

трубопроводу, згідно до наведених нормами 
вказівок.

- перевірити відповідність використовуваного 
газу з типом газу, на який налаштований котел;

- перевірити відсутність зовнішніх факторів, які 
можуть спричинити утворення повітряних про-
бок;

- увімкнути котел та переконатися у корек-
тному запалюванні;

- Переконатися, що витрати газу та тиск газу 
відповідають наведеним в брошюрі даним (пар. 
3.18);

- перевірити правильну вентиляцію у приміщен-
нях;

- перевірити наявну тягу під час нормальної ро-
боти котла, наприклад, за допомогою тягоміру, 
який розташовано відразу ж на виході продуктів 
згоряння з агрегату;

- переконатися у відсутності в приміщенні зво-
ротного протоку продуктів згоряння, також при 
роботі наявних електровентиляторів;

- переконатися, що запобіжний пристрій спра-
цьовує у випадку припинення подачі газу і 
перевірити час його спрацьовування;

- перевірити спрацювання головного вимикача на 
вході котла.

Навіть, якщо лише одна з таких перевірок ви-
явила проблеми, забороняється запускати котел 
в роботу.

1.14 ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС.
Котли серії Mini Nike X 24 3 E оснащені вбудо-
ваним циркуляційним насосом з електричним 
регулятором швидкості у трьох позиціях. Коли 
циркуляційний насос працює на першій швидко-
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мкненим байпасом

 D = Напір у системі опалення 
при другій швидкості з уві-
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сті, котел працює некоректно. Для оптимальної 
роботи котла рекомендується в нових установках 
(з однією трубою та модульним) вмикати циркуля-
ційний насос на максимальну швидкість. У цирку-
ляційному насосі вже передбачений конденсатор.

Розблокування насосу (за необхідності). Якщо 
насос заблоковано у зв’язку з тривалим про-
стоєм, необхідно відкрутити передню кришку 
та провернути викруткою вал двигуна. Будьте 
особливо обережні під час цієї операції, щоб не 
ушкодити двигун.

Регулювання байпасу В разі необхідності можна 
відрегулювати клапан байпас під потреби влас-
ної системи, від мінімуму (бай пас виключено) 
до максимуму (байпас задіяно), як показано на 
графіку (Мал. 1-6).
Відрегулювати викруткою, при обертанні її за 
годинниковою стрілкою байпас буде задіяний, 
проти годинникової стрілки – байпас буде ви-
ключений з роботи.

1.15 КОМПЛЕКТИ, ЯКІ ПОСТАЧАЮТЬСЯ 
ЗА ОКРЕМИМ ЗАМОВЛЕННЯМ.

• Комплект відсічних кранів системи. На котлі – на 
трубах прямої та зворотної лінії блоку підклю-
чення передбачено установку кранів перекриття 
системи опалення. Такий комплект корисний 
під час технічного обслуговування, тому що 
дозволяє спорожнити тільки котел, не торкаючи 
цілої системи.

• Комплект дозатору поліфосфатів. Дозатор по-
ліфосфатів зменшує утворення вапнякових від-
кладень, підтримуючи високі показники систем 
опалення та виробництва гарячої води. На котлі 
передбачено застосування комплекту дозатора 
поліфосфатів.

• Комплект для сполучення з блоком зовнішнього 
водонагрівача. У разі потреби гарячої води і 
опалення, Immergas постачає на замовлення 
комплект, який складається з блоку зовнішнього 
водонагрівача, необхідного для сполучення з 
котлом.

Всі описані вище комплекти постачаються разом 
з аркушем з інструкціями з монтажу та екс-
плуатації.
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Викид продуктів згоряння в агрегатах з 
примусовою тягою в обмеженому просторі 
з відкритим дахом. В закритих з усіх боків 
просторах з відкритим дахом (вентиляційні 
колодці, внутрішні дворики, тощо), дозволя-
ється безпосередній викид продуктів згоряння з 
газових агрегатів з природною або примусовою 
тягою при теплоємності від 4 до 35 кВт, за умови 
дотримання чинного технічного законодавства.

Увага: забороняється виключати з роботи 
пристрій контролю за викидом димів. В разі 
ушкодження будь-якого компоненту такого при-
строю обов’язково слід замінити його на оригі-
нальний. Якщо пристрій контролю за викидом 
димів спрацьовує занадто часто, слід перевірити 
трубопровід для відведення відпрацьованих 
газів та вентиляцію у приміщенні з котлом.

1.11 ЗАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ.
Після підключення котла виконайте заповне-
ння системи опалення за допомогою крану 
заповнення котла (Мал. 2-2). Заповнення 
виконується повільно для забезпечення 
випуску повітря з води через повітряні кла-
пани-вантузи котла та системи опалення. 
Котла обладнаний автоматичним повітряним 
клапаном-вантузом, який знаходиться на 
циркуляційному насосі. Відкрити випускні 
вентилі на радіаторних батареях. Випускні 
вентилі на радіаторних батареях слід закрити, 
як тільки з них почне виходити лише вода.
Закрити кран заповнення котла, коли на 
манометрі котла з’явиться 1,2 бар.

Примітка: від час цих дій вмикайте з деякими 
інтервалами насос за допомогою головного ви-
микача на щитку. Стравіть повітря з циркуля-
ційного насосу, розкручуючи передню кришку 
та підтримуючи двигун у робочому стані.
Після виконаних дій знову закрутити кришку.

1.12 ПУСК ГАЗОВОЇ СИСТЕМИ.
Для введення в експлуатацію системи слід 
приймати до уваги чинні технічні нормативи. 
Зокрема, для нових газових систем потрібно:
- відкрити вікна та двері;
- зробити все, щоб уникнути іскор та вільно-

го полум’я;
- стравити повітря із газових труб;
- перевірити щільність внутрішнього газо-

вого трубопроводу, згідно до наведених 
нормами вказівок.

1.13 ПУСК КОТЛА (РОЗПАЛЮВАННЯ).
Для запуску котла (операції, перераховані 
нижче, повинні проводитися тільки компа-
нією, що має дозвіл на їх проведення і тільки 
в присутності спеціалістів):
- перевірити щільність внутрішнього газового 

трубопроводу, згідно до наведених нормами 
вказівок.

- перевірити відповідність використовуваного 
газу з типом газу, на який налаштований котел;

- перевірити відсутність зовнішніх факторів, які 
можуть спричинити утворення повітряних про-
бок;

- увімкнути котел та переконатися у корек-
тному запалюванні;

- Переконатися, що витрати газу та тиск газу 
відповідають наведеним в брошюрі даним (пар. 
3.18);

- перевірити правильну вентиляцію у приміщен-
нях;

- перевірити наявну тягу під час нормальної ро-
боти котла, наприклад, за допомогою тягоміру, 
який розташовано відразу ж на виході продуктів 
згоряння з агрегату;

- переконатися у відсутності в приміщенні зво-
ротного протоку продуктів згоряння, також при 
роботі наявних електровентиляторів;

- переконатися, що запобіжний пристрій спра-
цьовує у випадку припинення подачі газу і 
перевірити час його спрацьовування;

- перевірити спрацювання головного вимикача на 
вході котла.

Навіть, якщо лише одна з таких перевірок ви-
явила проблеми, забороняється запускати котел 
в роботу.
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сті, котел працює некоректно. Для оптимальної 
роботи котла рекомендується в нових установках 
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насос заблоковано у зв’язку з тривалим про-
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та провернути викруткою вал двигуна. Будьте 
особливо обережні під час цієї операції, щоб не 
ушкодити двигун.

Регулювання байпасу В разі необхідності можна 
відрегулювати клапан байпас під потреби влас-
ної системи, від мінімуму (бай пас виключено) 
до максимуму (байпас задіяно), як показано на 
графіку (Мал. 1-6).
Відрегулювати викруткою, при обертанні її за 
годинниковою стрілкою байпас буде задіяний, 
проти годинникової стрілки – байпас буде ви-
ключений з роботи.

1.15 КОМПЛЕКТИ, ЯКІ ПОСТАЧАЮТЬСЯ 
ЗА ОКРЕМИМ ЗАМОВЛЕННЯМ.

• Комплект відсічних кранів системи. На котлі – на 
трубах прямої та зворотної лінії блоку підклю-
чення передбачено установку кранів перекриття 
системи опалення. Такий комплект корисний 
під час технічного обслуговування, тому що 
дозволяє спорожнити тільки котел, не торкаючи 
цілої системи.

• Комплект дозатору поліфосфатів. Дозатор по-
ліфосфатів зменшує утворення вапнякових від-
кладень, підтримуючи високі показники систем 
опалення та виробництва гарячої води. На котлі 
передбачено застосування комплекту дозатора 
поліфосфатів.

• Комплект для сполучення з блоком зовнішнього 
водонагрівача. У разі потреби гарячої води і 
опалення, Immergas постачає на замовлення 
комплект, який складається з блоку зовнішнього 
водонагрівача, необхідного для сполучення з 
котлом.

Всі описані вище комплекти постачаються разом 
з аркушем з інструкціями з монтажу та екс-
плуатації.
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Kombi manometresi 1,2 bar değerini gösterdiği 
zaman dolum musluğunun kapatılması gerek-
mektedir.

Not: bu işlemler esnasında müdahale ve devir 
pompasını, kumanda tablosundaki genel akım 
düğmesinden hareket ettirerek harekete geçiri-
niz. Motoru çalıştırarak ve ön tapayı gevşeterek 
sirkülasyon pompasının havasını alınız.
Işlem sona erince tapayı tekrar sıkıştırınız.

1.12 GAZ TESISATININ DEVREYE 
SOKULMASI.

Tesisatın ilk çalıştırılması için aşağıdaki 
işlemlerin yapılması gerekir: Özellikle yeni gaz 
sistemleri için:
- kapı ve pencereleri açın;
- serbest alev ve kıvılcım mevcudiyetini önleyin;
- Borulardaki hava birikintilerini boşaltın; 
- standartlar doğrultusunda iç tesisatın sızdır-

mazlığını kontrol ediniz.

1.13 KOMBININ DEVREYE SOKULMASI 
(ATEŞLEME).

Yasal düzenlemelerin öngörmekte olduğu 
Uygunluk Beyanının verilebilmesi için aşağıda 
belirtilen işlemlerin kombinin ilk çalıştırılması 
aşamasında ifa olunması gerekir:):
- standartlar doğrultusunda dahili tesisatın 

sızdırmazlığını kontrol ediniz;
- şebekede kullanılan gaz türü ile kombi ciha-

zının ayarlanmış olduğu gaz türünün uyumlu 
olduğunu kontrol edin;

- yanıcı birikimlerin oluşumuna neden olabilecek 
harici nedenlerin bulunmadığını kontrol edin;

- kombiyi ateşleyin ve sağlıklı ateşleme oluştu-
ğundan emin olun;

- Gaz debisi ile basınç durumunun kullanım kı-
lavuzunda belirtilen değerlere uygun olduğunu 
kontrol ediniz (paragraf 3.18);

- mekanın hava akımını kontrol edin;
- Cihazın çalışmasını ayarlarken, hava çekme 

olup olmadığını, bir deprimometroyu cihazın 
yanan mamullerinin çıkışa yerleştirerek kontrol 
ediniz;

- muhtemel elektrikli havalandırma aletleri 
çalışırken mekanın içinde artık maddelerin 
dışarıya taşmadığından emin olunuz;

- gaz kesilmesi halinde güvenlik araçlarının 
devreye girip girmediğini ve ilgili müdahale 
sürelerini kontrol ediniz;

- kombi girişinde yer alan ana şalterlerin çalış-
malarını kontrol ediniz.

Bu kontrollardan bir tanesinin dahi sağlıklı sonuç 
vermemesi halinde kombi cihazının çalıştırılma-
ması gerekir.

1.14 DEVIRDAIM POMPASI.
Mini Nike X 24 3 E kombi serisi, devirdaim 
üzerine yerleştirilmiş üç pozisyonlu elektrikli hız 
ayarlayıcı ile sunulurlar. Birinci hızdaki sirkülatör 
ile kombi doğru şekilde çalışmaz. Kombinin 
en iyi işleyişi için yeni tesisatlarda (tek boru ve 
modül) sirkülasyon pompasının en yüksek hızda 
çalıştırılması tavsiye edilir. Pompa kondansatör 
ile donatılmıştır.

Pompanın muhtemel engelleme durumundan 
çıkartılması. Pompa uzun bir süre çalışmadıktan 
sonra bloke olursa ön kapağının sökülerek motor 
milinin tornavida ile döndürülmesi gerekebilir. 
Bu işlemi dikkatlice yapmak suretiyle cihaza 
zarar vermemeye özen gösteriniz.

By-pass ayarı (bölüm. 20 Şek. 1-7). Ihtiyaç 
duyulursa şekilde gösterildiği gibi minimum 
(by-pass hariç) ve maksimum (by-pass dahil) 
durumuna uygun olarak by-pass ayarlaması 
yapılabilinir (Şek. 1-6).
Ayarlamayı uygun bir tornavida ile yapabilirsiniz. 
Saat yönünde çeviriseniz by-passı devreye sokar-
sınız tersi yönde ise hariç bırakırsınız.

Pompa debi/basınç grafiği.

Pr
ev

al
an

s (
m

 H
2O

)

Debi (l/h)

Pr
ev

al
an

s (
kP

a)

 A = By pass devre dışıyken ve tesisat 
maksimum hızdayken mevcut 
basınç

 B = By pass devredeyken ve tesisat 
maksimum hızdayken mevcut 
basınç

 C = By pass devre dışıyken ve tesisat 
ikinci hızdayken mevcut  
basınç 

 D = By pass devredeyken ve tesisat 
ikinci hızdayken mevcut  
basınç

1.15 TALEP ÜZERİNE SUNULAN 
MEVCUT KİTLER.

• Tesisat denetlenebilir musluk kiti. Kombi, 
bağlantı grupları üzerinde gönderim ve geri 
dönüş borularına tesisat algılama muslukları 
takılmaya müsait olarak sunulmaktadır. Bu set, 
özellikle de kombinin bakımı aşamasında, tüm 
tesisat suyunun boşaltılması yerine yalnızca 
kombi içerisindeki suyun boşaltılmasına ola-
nak sağladığı için çok yararlıdır.

• Polifosfat dozaj seti Polifosfat dozaj ayarlayıcı, 
sıcak kullanım suyu üretim ve termik değişi-
mini zaman içerisinde orijinal koşullarında 
koruyarak kireç birikintisi oluşumunu azaltır. 
Kombide polifosfat dozajının takılabilmesi için 
ön hazırlık mevcuttur.

• Harici Boyler Bağlantı Kiti. Ortamın ısıtılması 
dışında sıcak kullanma suyu üretimi gerektiği 
durumlarda, Immergas tarafından isteğe bağlı 
olarak bir Harici Boyler Bağlantı Kiti ünitesin-
den oluşan ve kombiye uyumuna uygun bir kit 
sağlamaktadır.

Yukarıda belirtilen setler komple bir şekilde 
montaj ve kullanım kılavuzları ile birlikte su-
nulmaktadırlar
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de la normativa técnica vigente.

Importante: está prohibido poner voluntaria-
mente fuera de servicio el dispositivo de control 
de descarga de humos. Cada pieza de dicho 
dispositivo, si deteriorada, debe ser sustituida 
con repuestos originales. En caso de frecuentes 
intervenciones del dispositivo de control de 
descarga de humos, controlar el conducto de 
descarga de humos y la ventilación del local en 
que ha sido instalada la caldera.
1.11 LLENADO DE LA INSTALACIÓN.
Una vez conectada la caldera, proceder al llenado 
de la instalación a través del grifo de llenado (Fig. 
2-2). El llenado debe ser efectuado lentamente 
para que las burbujas de aire contenidas en el 
agua puedan liberarse y salir a través de los 
purgadores de la caldera y de la instalación de 
calefacción. La caldera tiene incorporada una 
válvula de purga automática que se encuentra en 
el circulador. Abrir las válvulas de purga de los 
radiadores. Las válvulas de purga de los radiado-
res deben cerrarse cuando sólo sale agua de ellas.
El grifo de llenado debe cerrarse cuando el 
manómetro de la caldera indica 1,2 bar apro-
ximadamente.

Nota: durante estas operaciones poner en funcio-
namiento la bomba de circulación a intervalos, 
a través del interruptor general situado en el 
panel de control de la caldera. Purgar la bomba 
de circulación desenroscando el tapón anterior y 
manteniendo el motor en funcionamiento.
Cerrar el tapón cuando se haya finalizado.

1.12 PUESTA EN SERVICIO DE LA 
INSTALACIÓN DE GAS.

Para la puesta en servicio de la instalación es 
necesario remitirse a la normativa técnica vi-
gente. En particular, para instalaciones de gas 
nuevas, se debe:
- abrir ventanas y puertas;
- evitar chispas y llamas desnudas;
- purgar el aire contenido en las tuberías;
- controlar la estanqueidad de la instalación 

interna de acuerdo con lo dictado por las 
normativas.

1.13 PUESTA EN SERVICIO DE LA 
CALDERA (ENCENDIDO).

Para poner en servicio el calentador ( las siguien-
tes operaciones deben ser llevadas a cabo única 
y exclusivamente por una empresa habilitada y 
en presencia únicamente de los encargados de 
los trabajos):
- controlar la estanqueidad de la instalación 

interna de acuerdo con lo dictado por las 
normativas;

- comprobar que el gas utilizado coincida con el 
previsto para el funcionamiento de la caldera;

- compruebe que no haya ninguna causa externa 
que pueda provocar la formación de bolsas de 
combustible;

- encender la caldera y comprobar que el encen-
dido sea correcto;

- comprobar que el caudal de gas y las presiones 
sean conformes con las indicadas en el manual 
(Apdo. 3.18);

- comprobar que la ventilación de los locales sea 
correcta;

- comprobar el tiro existente durante el regular 
funcionamiento del aparato, mediante, por 
ejemplo, un deprimómetro ubicado en la salida 
de los productos de la combustión del aparato;

- comprobar que en el local no se produzca un 
retorno de los productos de la combustión, 
como también durante el funcionamiento de 
electroventiladores; 

- comprobar que el dispositivo de seguridad 
actúe en caso de falta de gas y que el tiempo 
de esta actuación sea correcto;

- comprobar el funcionamiento del interruptor 
general situado en tramo eléctrico anterior a la 
caldera;

Si el resultado de uno de estos controles fuera ne-
gativo, la caldera no debe ser puesta en servicio.

1.14 BOMBA DE CIRCULACIÓN.
Las calderas modelo Mini Nike X 24 3 E están 
equipadas con un circulador incorporado con re-
gulador eléctrico de velocidad de tres posiciones. 
Con el circulador en primera velocidad la caldera 
no funciona correctamente. Para obtener el fun-
cionamiento óptimo de la caldera es aconsejable, 

en instalaciones nuevas (monotubo y modular) 
poner la bomba de circulación a la máxima ve-
locidad. El circulador dispone de condensador.

Desbloqueo de la bomba. Si, tras un largo 
periodo de inactividad, el circulador se hubiera 
bloqueado, será necesario desenroscar el tapón 
anterior y girar con la ayuda de un destornillador 
el eje motor. Efectuar esta operación con mucho 
cuidado para no dañar este último.

Regulación By-pass (part. 20 Fig. 1-7). En caso 
de necesidad es posible regular el by-pass según 
las exigencias de la instalación desde un míni-
mo (by-pass excluido) a un máximo (by-pass 
introducido) representado en el gráfico (Fig 1.6).
Efectuar la regulación con un destornillador 
con punta plana, girando en sentido horario se 
introduce el by-pass, en sentido anti-horario 
se excluye.

1.15 KITS DISPONIBLES BAJO PEDIDO.
• Kit válvulas de corte de la instalación. La 

caldera está preparada para la instalación de 
válvulas de corte que se montarán en los tubos 
de descarga y retorno del grupo de conexión. 
Este kit es muy útil para efectuar el manteni-
miento pues permite vaciar exclusivamente la 
caldera sin necesidad de tener que vaciar toda 
la instalación.

• Kit dosificador de polifosfatos. El kit dosifi-
cador de polifosfatos reduce la formación de 
incrustaciones calcáreas, manteniendo a lo 
largo del tiempo las condiciones originales de 
intercambio térmico y producción de agua ca-
liente sanitaria. La caldera está preparada para 
incorporar el kit dosificador de polifosfatos.

• Kit en conjunto con la unidad caldera externa. 
Si se necesita la producción de agua caliente 
sanitaria además del calentamiento de los 
ambientes, Immergas suministra bajo pedido 
un kit compuesto por una unidad acumulador 
externa y todo lo que sea necesario para adaptar 
la caldera.

Dichos kit vienen acompañados de un manual 
de instrucciones para su montaje y utilización.

Columna de agua disponible en la instalación.
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 A = Columna de agua disponible en 
la instalación a máxima veloci-
dad y con by pass desactivado

 B = Columna de agua disponible en 
la instalación a máxima veloci-
dad y con by pass desactivado

 C = Columna de agua disponible 
en la instalación en segunda 
velocidad y con by pass cerrado

 D = Columna de agua disponible 
en la instalación en segunda 
velocidad con by pass abierto
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Установка вытяжных устройств. Вытяжные 
устройства должны быть:
- установлены на наружных стенах здания;
- установлены, соблюдая минимальные рассто-

яния, указанные в действующих технических 
нормативных требованиях.

Вывод продуктов сгорания из аппарата нату-
ральной вытяжкой в закрытых помещениях или 
на открытом воздухе. В помещениях на открытом 
воздухе и закрытие со всех сторон (вентиляцион-
ные шахты, шахты, дворы и так далее), допустим 
прямой вывод продуктов сгорания с натуральной 
или форсированной вытяжкой с расходом тепла 
от 4 и до 35 КВатт, если при этом соблюдены тех-
нические нормативные требования.
Важно: запрещено добровольно выводить из 
эксплуатации, устройство, контролирующее 
вывод дыма. При повреждении каждой детали 
настоящего устройства, должна быть произведена 
замена на оригинальные запчасти. При частом 
срабатывании контрольного устройства вывода 
дыма, проверить дымовой канал и проветривание 
помещения, в котором расположен бойлер.

1.11 ЗАПОЛНЕНИЕ УСТАНОВКИ.
После подключения бойлера, приступить к за-
полнению установки с помощью крана заполнения 
(Илл.2-2). Заполнение должно происходить мед-
ленно, давая, таким образом, возможность выйти 
пузырькам воздуха через выпуск воздуха бойлера 
и системы отопления. Бойлер имеет клапан для 
выхода воздуха установленный на циркуляцион-
ном насосе. Открыть клапаны для выхода воздуха 
на радиаторах. Клапаны для выхода воздуха на 
радиаторах должны быть тогда закрыты, когда 
выходит только вода.
Закрыть кран наполнения, когда манометр по-
казывает около 1,2 бар.

Примечание: во время этих операций, подклю-
чить на отдельные интервалы к работе циркуляр-
ный насос, с помощью общего выключателя на 
приборном щитке. Выпустить воздух из циркуля-
ционного насоса, откручивая верхнюю заглушку 
и оставляя включенным двигатель.
Закрутить колпачок в конце операции.

1.12 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОВОЙ 
УСТАНОВКИ.

Для подключения установки необходимо учи-
тывать требования действующих технических 
стандартов. В частности, для газовых систем 

нового исполнения, необходимо:
- открыть окна и двери;
- предотвратить наличие искр и открытого огня;
- приступить к выдуванию воздуха, находящегося 

в трубопроводе;
- проверить непроницаемость внутренней 

установки, согласно указанием нормативных 
требований.

1.13 ПРИВЕДЕНИЕ БОЙЛЕРА В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ (ВКЛЮЧЕНИЕ).

Для запуска котла в эксплуатацию (описанные 
ниже операции должны выполнятся одной 
уполномоченной компанией в присутствии от-
ветственного персонала):
- проверить непроницаемость внутренней 

установки, согласно указанием нормативных 
требований.

- проверить соответствие используемого газа, с 
тем на который настроен бойлер;

- убедитесь в отсутствии внешних причин, ко-
торые могут вызвать образование карманов с 
воспламеняющимся веществом;

- включить бойлер и проверить правильность 
зажигания;

- проверить, что газовый расход и соответству-
ющее давление, отвечает тем, что указаны в 
паспорте (параг. 3.18);

- проверить правильное проветривание помеще-
ний;

- проверить существующую вытяжку во время 
регулярной работы агрегата, например при по-
мощи тягомера, расположенного сразу на выходе 
продуктов сгорания агрегата;

- проверить, что в помещение не происходит пере-
полнение продуктов сгорания, даже во время 
работы электровентиляторов;

- проверить включение защитного устройства, 
в случае отсутствия газа и затраченное на это 
время;

- проверить действие рубильника, установленного 
перед бойлером.

Если всего одна из этих проверок имеет негатив-
ный результат, котёл не может быть подключён.

1.14 ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС.
Бойлеры серии Mini Nike X 24 3 E предоставляются 
со встроенным циркуляционным насосом с элек-

трическим трёхпозиционным регулятором скоро-
сти. Когда на циркуляционном насосе установлена 
первая скорость, бойлер не работает в нормальном 
режиме. Для оптимальной работы бойлера на 
новых установках рекомендуется (монотруба и 
модуль) использовать циркуляционный насос на 
максимальной скорости. Циркуляционный насос 
уже оснащён конденсатором.

При разблокировании насоса. Если, после долго-
го простоя насос оказывается заблокированным, 
необходимо отвернуть переднюю крышку и про-
вернуть отверткой вал двигателя. Эту операцию 
следует выполнять с крайней осторожностью, 
чтобы не повредить насос.

Регулирование байпаса (дет. 20 Илл. 1-7). При 
необходимости, байпас может быть отрегулиро-
ван по собственным требованиям установки, от 
минимальной (байпас отключен) до максималь-
ной позиции (байпас подключен) показанного на 
графике (Илл. 1-6).
Отрегулировать с помощью плоской отвёртки, по-
ворачивая по часовой стрелке, байпас устанавли-
вается, против часовой стрелке, байпас убирается.

1.15 КОМПЛЕКТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ПО ЗАКАЗУ.

• Комплект запорных вентилей для отопительной 
системы. Конструкция бойлера позволяет уста-
новить запорные вентили на трубе подачи воды 
в отопительную систему и на трубе возврата 
воды из системы. Такая установка очень удобна с 
точки зрения работ по техобслуживанию, пото-
му что позволяет слить воду из одного бойлера, 
оставляя при этом ее в системе.

• Комплект дозатора полифосфатов. Дозатор 
полифосфатов предотвращает образование из-
вестковых отложений и сохраняет неизменными 
во времени первоначальные характеристики 
теплообмена и ГВС. Конструкция бойлера 
разработана с учетом возможности установки 
дозатора полифосфатов.

• Комплект подключения внешнего водона-
гревателя. При необходимости производства 
ГВС кроме отопления помещения, по заявке 
Immergas предоставляет комплект, состоящий из 
внешнего водонагревателя и всего необходимого 
для настройки бойлера.

Вышеуказанные комплекты предоставляются 
вместе с инструкционным листом для установки 
и эксплуатации.

Напор, достигаемый в системе.
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 A = Напор, достигаемый в 
системе на третей скорости 
(с отключенным байпасом)

 B = Напор, достигаемый в 
системе на третей скорости 
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1.11 SYSTEM FILLING.
Once the boiler is connected, fill the system via 
the filling valve (Fig. 2-2). Filling is performed 
at low speed to ensure release of air bubbles in 
the water via the boiler and heating system vents. 
The boiler has a built-in automatic venting valve 
on the circulator. Open the radiator vent valves. 
Close radiator vent valves only when water es-
capes from them.
Close the filling valve when the boiler manometer 
indicates approx. 1.2 bar.

N.B.: during these operations start up the cir-
culation pump at intervals, acting on the main 
switch positioned on the control panel. Vent the 
circulation pump by loosening the front cap and 
keeping the motor running.
Tighten the cap after the operation.

1.12 GAS SYSTEM START-UP.
To start up the system, refer to the technical 
standard in force: In particular, for new gas 
systems:
- open windows and doors;
- avoid presence of sparks or naked flames;
- bleed all air from pipelines;
- check that the internal system is properly sealed 

according to specifications.

1.13 BOILER START UP (IGNITION).
To commission the boiler (the operations listed 
below must only be performed by a qualified firm 
and without any unauthorised persons):
- check that the internal system is properly sealed 

according to specifications
-  make sure that the type of gas used corresponds 

to boiler settings;
- check that there are no external factors that 

may cause the formation of fuel pockets;
- switch the boiler on and check correct ignition;
- make sure that the gas flow rate and relevant 

pressure values comply with those given in the 
manual (par. 3.18);

- check the correct ventilation of the rooms;
- check the existing draught during normal 

functioning of the appliance, e.g. a draught 
gauge positioned at the exit of the appliance 
combustion products;

- check that there is no backflow of combustion 
products into the room, even during function-
ing of fans;

- ensure that the safety device is engaged in the 
event of gas supply failure and check activation 
time;

- check activation of the main switch located 
upstream from the boiler.

The boiler must not be started up even if only 
one of the checks should be negative.

1.14 CIRCULATION PUMP.
The Mini Nike X 24 3 E series boilers are supplied 
with a built-in circulation pump with 3-posi-
tion electric speed control. The boiler does not 
operate correctly with the circulation pump on 
first speed. To ensure optimal boiler operation, 
in the case of new systems (single pipe and 
module) it is recommended to use the pump 
at maximum speed. The pump is already fitted 
with a condenser.

Pump release. If, after a prolonged period of 
inactivity, the circulation pump is blocked, 
unscrew the front cap and turn the motor shaft 
using a screwdriver. Take great care during this 
operation to avoid damage to the motor.

By-pass regulation (part. 20 Fig. 1-7). If neces-
sary, the by-pass can be regulated according to 
system requirements from a minimum (by-pass 
excluded) to a maximum (by-pass inserted) 
represented by the graphics (Fig. 1-6).
Make the regulation using a flat head screw-
driver, turn clockwise and insert the by-pass, 
anti-clockwise it is excluded.

Total head available to the system.
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 A = Head available to the system  
at maximum speed with  
by-pass excluded.

 B = Head available to the system  
at maximum speed with  
by-pass inserted.

 C = Head available to the system 
at second speed with by-pass 
excluded.

 D = Head available to the system 
at second speed with by-pass 
inserted.

1.15 KITS AVAILABLE ON REQUEST.
• System shut off valves kit. The boiler is designed 

for installation of system interception cocks 
to be placed on flow and return pipes of the 
connection assembly. This kit is particularly 
useful for maintenance as it allows the boiler to 
be drained separately without having to empty 
the entire system.

• Polyphosphate dispenser kit. The polyphos-
phate dispenser reduces the formation of lime-
scale and preserves the original heat exchange 
and domestic hot water production conditions. 
The boiler is prepared for application of the 
polyphosphate dispenser kit.

• External storage tank unit coupling kit. If the 
production of DHW is required as well as room 
central heating, on request Immergas supplies 
a kit made up from an external cylinder unit 
and everything necessary for adaptation of the 
boiler

The above-mentioned kits are supplied complete 
with instructions for assembly and use.
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1.14 КОМПЛЕКТАЦІЯ КОТЛА.

Умовні позначення:
 1 - Витяжний ковпак димових газів
 2 - Реле тиску в системі опалення
 3 - Циркуляційний насос котла
 4 - Газовий клапан
 5 - Кран заповнення системи опалення
 6 - Термостат димових газів
 7 - Температурний давач-зонд на прямій лінії 

(подачі) системи опалення
 8 - Первинний теплообмінник
 9 - Запобіжний термостат
 10 - Камера згоряння

 11 - Електрод розпалення та спостереження
 12 - Розширювальний бак для системи опалення
 13 - Пальник
 14 - Повітряний випускний клапан
 15 - Триходовий клапан (з повіднею) 

(за окремим замовленням)
 16 - Кран спорожнення системи
 17 - Байпас
 18 - Запобіжний клапан на 3 бари

Примітка: блок підключення (за окремим замовленням).
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1.14 КОМПЛЕКТАЦІЯ КОТЛА.

Умовні позначення:
 1 - Витяжний ковпак димових газів
 2 - Реле тиску в системі опалення
 3 - Циркуляційний насос котла
 4 - Газовий клапан
 5 - Кран заповнення системи опалення
 6 - Термостат димових газів
 7 - Температурний давач-зонд на прямій лінії 

(подачі) системи опалення
 8 - Первинний теплообмінник
 9 - Запобіжний термостат
 10 - Камера згоряння

 11 - Електрод розпалення та спостереження
 12 - Розширювальний бак для системи опалення
 13 - Пальник
 14 - Повітряний випускний клапан
 15 - Триходовий клапан (з повіднею) 

(за окремим замовленням)
 16 - Кран спорожнення системи
 17 - Байпас
 18 - Запобіжний клапан на 3 бари

Примітка: блок підключення (за окремим замовленням).
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1.16 KOMBI AKSAMLARI.

Açıklamalar:
 1 - Baca davulumbazı
 2 - Tesisat presostatı
 3 - Kombi pompası
 4 - Gaz valfı
 5 - Tesisat dolum musluğu
 6 - Duman termostatı
 7 - Gidiş sensörüı
 8 - Ana ısı değiştirici
 9 - Emniyet termostatı
 10 - Yanma odası

 11 - Denetleme ve ateşleme bujileri
 12 - Tesisat genleşme tankı
 13 - Brülör
 14 - Hava boşaltma valfı
 15 - 3 yollu valf (motorlu) (opsiyonel)
 16 - Tesisat boşaltma musluğu
 17 - By-pass
 18 - 3 bar güvenlik valfı

Not: Bağlantı grubu (opsiyonel)
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1.16 COMPONENTES DE LA CALDERA.

Leyenda:
 1 - Campana de humos
 2 - Presostato calefacción
 3 - Circulador caldera
 4 - Válvula de gas
 5 - Grifo de llenado de la instalación
 6 - Termostato de humos
 7 - Sonda ida
 8 - Intercambiador primario
 9 - Termostato de seguridad
 10 - Cámara de combustión

 11 - Bujía de encendido y detección
 12 - Vaso de expansión de la instalación
 13 - Quemador
 14 - Purgador
 15 - Válvula de tres vías (motorizada) (opcional)
 16 - Grifo de vaciado de la instalación
 17 - By-pass
 18 - Válvula de seguridad 3 bar

Nota: grupo de conexión (opcional)
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1.16 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ БОЙЛЕРА.

Условные обозначения:
 1 - Вытяжной кожух
 2 - Реле давления установки
 3 - Циркуляционный насос бойлера
 4 - Газовый клапан
 5 - Кран заполнения системы
 6 - Реле давления дыма
 7 - Зонд подачи
 8 - Первичный теплообменник
 9 - Предохранительный термостат
 10 - Камера сгорания

 11 - Свечи зажигания и свечи-детекторы
 12 - Расширительный бак установки
 13 - Горелка
 14 - Клапан стравливания воздуха
 15 - Трехходовой клапан (моторизированный) (опция)
 16 - Кран слива воды из системы
 17 - Байпасù
 18 - Предохранительный клапан 3 бар

Примечание:  блок подключения (факультативно)
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1.16 BOILER COMPONENTS.

Key:
 1 - Flue hood
 2 - System pressure switch
 3 - Boiler pump
 4 - Gas valve
 5 - System filling valve
 6 - Flue safety thermostat
 7 - Flow probe
 8 - Primary heat exchanger
 9 - Safety thermostat
 10 - Combustion chamber

 11 - Ignition and detection electrodes
 12 - System expansion vessel
 13 - Burner
 14 - Vent valve
 15 - Three-way valve (motorised) (optional)
 16 - System draining valve
 17 - By-pass
 18 - 3 bar safety valve

N.B.: connection group (optional)
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2 ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУ-
ВАННЯ

2.1 ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ.
Котли опалювальні газові Immergas сконструйовані 
відповідно загальновизнаних правил техніки безпеки. 
При неналежному використанні або використанні не за 
призначенням, може виникати небезпека для здоров’я 
та життя користувача або третіх осіб, а також небезпека 
руйнування приладів і інших матеріальних цінностей. 
Котли опалювальні газові використовуються лише 
для замкнутих систем водяного опалення та підігріву 
сантехнічної води. Інше використання, або таке, що 
виходить за його межі, важається використанням не за 
призначенням. За можливі ушкодження в наслідок вико-
ристання не за призначенням виробник/постачальник 
відповідальності не несе. Весь ризик лежить тільки на 
користувачі. До використання за призначенням нале-
жить також дотримання правил безпеки, що зазначені в 
посібнику з експлуатації й монтажу, а також всієї іншої 
діючої документації, і приписів щодо виконання оглядів 
і техобслуговування.
Увага!
Будь-яке неправильне використання заборонене.

2.2 ПРАВИЛА ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА 
ЗБЕРІГАННЯ.

Котли опалювальні газові ТМ Immergas повинні тран-
спортуватись в оригінальній упаковці відповідно до 
правил, що зазначені на упаковці за допомогою між-
народних стандартизованих піктограм.
Температура зовнішнього повітря при транспортуванні 
повинна бути від - 40 до +40 °С. Так як всі котли прохо-
дять контроль функціонування, то наявність не великої 
кількості води в теплообміннику цілком можливе. При 
дотриманні правил транспортування наявна вода не 
призводить до виходу з ладу узлів котла.

2.3 ВТОРИННА ПЕРЕРОБКА ТА УТИЛІЗАЦІЯ.
Ваш газовий опалювальний котел Immergas та його 

транспортувальна упаковка здебільшого складаються 
з матеріалів, які придатні до вторинного використання.
Котел.
Ваш газовий опалювальний котел Immergas, а також 
приналежності не належать до побутових відходів. 
Простежте за тим, щоб старий котел і, можливо, наявні 
приналежності, були належним чином утилизовані.
Упаковка
Утилізацію транспортувальної упаковки надайте 
спеціалізованому підприємству, що встановило котел.
Увага!
Будь ласка, дотримуйтесь встановлених законом діючих 
внутрішньодержавних приписів.

2.4 ЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Увага:  для підтримання цілісності котла, його експлуа-
таційних характеристик, надійності та безпеки необхід-
но здійснювати технічне обслуговування щонайменше 
раз у рік, як зазначено у розділі щодо “щорічного огляду 
та технічного обслуговування агрегату”, у відповідності 
до чинних національних, регіональних і місцевих норм.

2.5 ВЕНТИЛЯЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ.
У приміщеннях з установленим котлом має відбуватися 
протік повітря, необхідний для забезпечення справного 
згоряння газу та вентилювання самого приміщення. 
Розпорядження щодо вентиляції, димових каналів, 
димарів та дахових димарів наводяться у параграфах 
1,8, 1,9 та 1,10. У випадку виникнення сумнівів щодо 
правильного вентилювання звернутися до уповно-
важеного кваліфікованого технічного підприємства.

2.6 ЗАГАЛЬНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.
Не піддавати настінний котел дії випаровуванням збоку 
плити для приготування їжі.
Забороняється користуватися котлом дітям та недо-
свідченим особам.
Щоб тимчасово відключити котел від мережі, необхідно: 
a)  спорожнити гідравлічний контур, якщо не перед-

бачено додавання засобу від замерзання;

b) закрити відсічні засоби подачі електрики, води і газу.
При проведенні робіт або технічного обслуговування 
поблизу димаря або пристроїв димовидалення вимкніть 
котел. Після завершення таких робіт викличте кваліфі-
кованого фахівця для перевірки ефективності роботи 
трубопроводів та всіх наявних пристроїв. Забороняєть-
ся очищувати котел або його частини легкозаймистими 
речовинами. Забороняється залишати ємності від легко-
займистих речовин в приміщенні, де знаходиться котел. 
Через велику небезпеку забороняється затуляти, навіть 
частково, вентиляційні отвори для забору повітря в при-
міщенні з установленим котлом. Крім того, категорично 
заборонено з причин безпеки використання у тому ж 
приміщенні витяжних вентиляторів або схожих на них 
пристроїв одночасно з роботою котла, за виключенням 
випадків, коли в приміщенні передбачені додаткові 
вентиляційні отвори для забезпечення потреб у пові-
трі. Для проведення розрахунків розмірів отворів та 
виконання цих отворів звертатися до кваліфікованого 
технічного підприємства.
• Увага: при використанні будь-якого компоненту, на 

який подається електричне живлення, вимагає до-
тримання таких основних правил:

 - не торкайтеся котла мокрими або вологими руками, 
іншими частинами тіла або будучи босоніж.

 - не тягніть за електричні шнури, не піддавайте 
агрегат впливу атмосферних агентів (дощу, сонцю, 
тощо);

 - до компетенцiї користувача не входить замiна 
кабелю живлення;

 - Якщо кабель пошкоджений, вимкніть живлення 
та зверніться до кваліфікованого фахівця для про-
ведення заміни;

 - Якщо котел не використовуватиметься протягом 
певного часу, необхідно знеструмити вимикач 
електричного живлення.

Примітка: температури, що відображуються на дис-
плеї, мають допуск +/- 3 °C, пов’язаний з умовами 
середовища.
Після завершення терміну служби пристрій підлягає 
переробці, як і всі інші звичайні побутові відходи; 
забороняється засмічувати навколишнє середовище; 
переробку пристрою слід довірити уповноваженому 
центрові з переробки. У випадку необхідності отри-
мання додаткових інструкцій з переробки звертатися 
до виробника.

2.7 ПАН ЕЛЬ КЕРУВАННЯ.

Умовні позначення:
 1 - Кнопка перезапуску
 2 - Кнопка Очікування / Вимкн / Літо / 

Зима

 3 -* Кнопка ( ) для збільшення  
температури в режимі ГВП

 4 -* Кнопка ( ) для зменшення  
температури в режимі ГВП

 5 - Кнопка ( ) для збільшення  
температури води в режимі опалення

 6 - Кнопка ( ) для зменшення  
температури в режимі опалення

 7 - Манометр котла
 8 -* Котел працює на виробництво гарячої 

сантехнічної води
 9 - Котел підключений до пристрою ДК  

(за окремим замовленням)
 10 - Позначка наявного полум’я і відповідна 

шкала потужності
 11 - Котел працює з увімкненим зовнішнім 

давачем (за окремим замовленням)

 12 - Котел працює на опалення  
приміщення

 13 - Котел працює в режимі Зима
 14 - Котел працює в режимі Літо
 15 - Котел перебуває в режимі очікування
 16 - Індикація температури та код помилок
 17 - Заблокований котел необхідно розбло-

кувати за допомогою кнопки скидання 
«Reset»

* Примітка.: (при під’єднанні котла до блоку 
зовнішнього водонагрівача)
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ведення заміни;

 - Якщо котел не використовуватиметься протягом 
певного часу, необхідно знеструмити вимикач 
електричного живлення.

Примітка: температури, що відображуються на дис-
плеї, мають допуск +/- 3 °C, пов’язаний з умовами 
середовища.
Після завершення терміну служби пристрій підлягає 
переробці, як і всі інші звичайні побутові відходи; 
забороняється засмічувати навколишнє середовище; 
переробку пристрою слід довірити уповноваженому 
центрові з переробки. У випадку необхідності отри-
мання додаткових інструкцій з переробки звертатися 
до виробника.

2.7 ПАН ЕЛЬ КЕРУВАННЯ.

Умовні позначення:
 1 - Кнопка перезапуску
 2 - Кнопка Очікування / Вимкн / Літо / 

Зима

 3 -* Кнопка ( ) для збільшення  
температури в режимі ГВП

 4 -* Кнопка ( ) для зменшення  
температури в режимі ГВП

 5 - Кнопка ( ) для збільшення  
температури води в режимі опалення

 6 - Кнопка ( ) для зменшення  
температури в режимі опалення

 7 - Манометр котла
 8 -* Котел працює на виробництво гарячої 

сантехнічної води
 9 - Котел підключений до пристрою ДК  

(за окремим замовленням)
 10 - Позначка наявного полум’я і відповідна 

шкала потужності
 11 - Котел працює з увімкненим зовнішнім 

давачем (за окремим замовленням)

 12 - Котел працює на опалення  
приміщення

 13 - Котел працює в режимі Зима
 14 - Котел працює в режимі Літо
 15 - Котел перебуває в режимі очікування
 16 - Індикація температури та код помилок
 17 - Заблокований котел необхідно розбло-

кувати за допомогою кнопки скидання 
«Reset»

* Примітка.: (при під’єднанні котла до блоку 
зовнішнього водонагрівача)
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2 KULLANIM VE  
BAKIM IŞLEMLERI

2.1 TEMIZLIK VE BAKIM.
Dikkat: boylerlerin b a k ı m müdahalelerinin 
periyodik (bu konuyla ilgili olarak işbu kılavuz 
kitapçığın “cihazın senelik bakım ve kontrolü” 
başlığına bakınız) olarak yapılması gerekme-
kte olup, yerel ve bölgesel yasal düzenlemeler 
uyarınca da belli aralıklarla enerji verim kon-
trollerinin yapılması gerekmektedir.

2.2 MEKANIN HAVALANDIRILMASI.
Kombi, mekanın havalandırılması ve cihazın 
kullandığı gazın yanmasını ayarlama için fazla 
hava dolaşımına uygun akımının sağlanacağı 
şekilde monte edilmesi gerekmektedir. Duman 
kanalı, baca ve baca deliği, havalandırma ile ilgili 
tavsiyelar aşağıdaki paragraflarda belirtilmiştir; 
1.8, 1.9 ve 1.10. Havalandırmanın yeterli olup 
olmadığı hakkında tereddüt ederseniz, yetkili 
firmaya danışın.

2.3 GENEL UYARILAR.
Asılı kombiyi pişirme yerlerinden gelebilecek 
direkt buhara maruz bırakmayın.
Kombinin çocuklar ve tecrübesiz kişilerce kulla-
nımını yasaklayınız.
Kombinin bir süreliğine devre dışı bırakılmasına 
karar verilmesi durumunda aşağıda belirtilen 
işlemlerin yapılması gerekir:
a) antifriz kullanımın öngörülmemiş olması 

halinde, tesisat suyunu boşaltınız;
b) elektrik, su ve gaz girişlerini kesiniz.

Boru, kanal ve tahliye yolları civarında yapılacak 
bakım ve tamirat işlemleri esnasında cihazınızı 
söndürerek kapatınız ve işlemler bittikten sonra 
cihazınızı çalıştırmadan evvel uzman bir teknik 
personel tarafından kombinin kontrol edilmesini 
temin edin.
Kolaylıkla alev alabilen malzemeler kullanarak 
cihaz temizliği yapmayınız.
Kombi cihazının monte edilmiş olduğu mahalde 
kolay alev alan ve tutuşan ürünler ihitva eden 
kaplar bırakmayınız.
Kombinin monte edildiği mekan içindeki ha-
valandırma yerlerinin bir kısmını bile tıkamak 
tehlikeli ve yasaktır.
Yasak olması ve tehlikeli olmasının yanı sıra, 
aynı mekandaki aspiratörlerin, minik sobaların 
ve kombiye benzer cihazların çalışması yasaktır. 
Bunun yanı sıra, daha fazla hava gereksinimini 
karşılayacak biçimde ilave olarak ebatlandırılmış 
çıkışlar olmadıkça Kombi ile birlikte aspiratör, ş 
öm i n e ve y a b e n z e r l e r i n i n ay n ı ye rd 
e çalıştırılması tehlikesi bakımından yasaktır. 
Bu ilave çıkışların ebatlandırılması bakımından 
kalifiye teknik personele danışınız, özellikle açık 
bir baca uygun hava ile sağlanmış bir beslemeye 
sahip olmalıdır.
• Dikkat: Her türlü elektrikli aletin kullanılması 

bir kısım temel kurala riayet edilmesi şartını da 
getirir:

 - cihaza vücudunuzun ıslak ve nemli kısımları 
ile dokunmayın; yalınayakken dokunmayın;

 - -Elektrik kablolarını çekiştirmeyiniz, cihazı 
dış atmosferik etkenlere (yağmur, güneş, vs.) 
maruz bırakmayınız;

 - cihazın giriş kablosunun kullanıcı tarafından 
yenisi ile değiştirilmemesi gerekmektedir;

 - kablonun hasar görmesi durumunda, kombi 
cihazınızı kapatın ve değiştirilmesi için sade-
ce yetkili bir firmaya başvurun;

 - cihazın belli bir müddet kullanılmamasına 
karar verilirse elektrik besleme şalterinin 
devreden çıkarılması gerekir.

Not: ekranda gösterilen sıcaklıklar, kombiye 
atfedilemeyecek olan çevre koşullarından ötürü 
+/- 3°C toleransa sahiptir.

Ömrü bitmiş ürün normal evsel atıklar gibi imha 
edilmemelidir ve ortamda terk edilmemelidir, 
fakat yetkili bir firma tarafından temizlenmelidir. 
Imha etme talimatları için imalatçıya danışın.

2.4 KUMANDA PANELI.

Açıklamalar:
 1 - Reset düğmesi
 2 - Stand-by / Off / Yaz / Kış düğmesi
 3 -* Kullanma suyu sıcaklık arttırma düğmesi  

( ) 
 4 -* Kullanma suyu sıcaklık azaltma düğmesi 

( ) 
 5 - Tesisat suyu sıcaklığının yükseltilmesi düğme-

si ( ) 

 6 - Tesisat suyu sıcaklığının azaltılması düğmesi  

( ) 
 7 - Kombi manometresi
 8 -* Sıcak kullanım suyu üretim aşaması aktif işlevi
 9 - Kombi uzaktan kumandaya bağlı (Opsiyonel)
 10 - Alev mevcudiyeti sembolü ve buna bağlı güç 

azalması
 11 - Aktif Dış Hava Sıcaklık Sensörü işlevi (Opsiyo-

nel)
 12 - Kalorifer aşaması sembolü aktif işlevi
 13 - Kış modunda çalışma

 14 - Yaz modunda çalışma
 15 - Stand-by modundaki kombi
 16 - Sıcaklık ve hata kodlarının görüntülenmesi
 17 - “Reset” ile yeniden aktif hale getirilen bloke 

olmuş kombi
* Not:  (kombi bir dış boyler ünitesine bağlandığın-

da)

IN
ST

A
LA

D
O

R
U

SU
A

R
IO

EN
CA

RG
AD

O 
DE

 M
AN

TE
NI

M
IE

NT
O

2 INSTRUCCIONES DE USO Y 
MANTENIMIENTO

2.1 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
Atención: para conservar la integridad de la 
caldera y mantener inalteradas en el tiempo las 
características de seguridad, rendimiento y fiabi-
lidad que la distinguen, es necesario realizar un 
mantenimiento con frecuencia al menos anual, 
como se indica en el punto correspondiente al 
‘’control y mantenimiento anual del aparato’’, re-
spetando las disposiciones nacionales, regionales 
o locales vigentes.

2.2 VENTILACIÓN DE LOS LOCALES.
Es indispensable que en el local en que ha sido 
instalada la caldera fluya una cantidad de aire 
igual a la requerida para la regular combustión 
de gas y para la ventilación del local. Las pres-
cripciones relativas a la ventilación, conductos 
de humo, chimeneas y conos de chimenea, se 
encuentras en los párrafos. 1.8, 1.9 y 1.10. En 
caso de dudas acerca de la correcta ventilación 
del aparato, diríjase a una empresa habilitada.

2.3 ADVERTENCIAS GENERALES.
No exponer la caldera mural a vapores que pro-
vengan directamente de la cocción de alimentos.
Prohibir el manejo de la caldera a niños y a 
personas inexpertas.
Si se decide no utilizar la caldera durante un 
cierto periodo de tiempo, se deberá: 
a) vaciar de agua la instalación, a no ser que se 

utilice anticongelante;
b) cortar las alimentaciones eléctrica, de agua y 

de gas.

Si deben realizarse trabajos u operaciones de 
mantenimiento de estructuras cerca de los con-
ductos o en los dispositivos de salida de humos 
y sus accesorios, apague el aparato y, una vez 
finalizados los trabajos, haga que una empresa 
habilitada compruebe la eficiencia de los con-
ductos y de los dispositivos.
No efectuar limpiezas del aparato o de sus piezas 
con sustancias fácilmente inflamables.
No dejar recipientes con sustancias inflamables 
en el local donde está instalado el aparato.
Está prohibido ya que peligroso obstruir aunque 
parcialmente las tomas de aire para la ventilación 
del local donde está instalada la caldera.
Además está prohibido, debido a su peligrosidad, 
el funcionamiento contemporáneamente a la 
caldera, dentro del mismo local, de aspiradores 
o similares, a menos que hayan aberturas adi-
cionales cuyas dimensiones logren satisfacer 
el aporte de aire necesario. Contacte con una 
empresa habilitada para dimensionar estas ab-
erturas adicionales.

• Atención: para usar dispositivos que utilizan 
energía eléctrica se deben tener en cuenta 
algunas reglas principales, como:

 - no tocar el aparato con partes del cuerpo 
mojadas o húmedas; tampoco tocarlo con 
los pies descalzos;

 - no estirar los cables eléctricos, no exponer el 
aparato a los agentes atmosféricos (lluvia, sol, 
etc.);

 - el cable de alimentación del aparato no debe 
ser sustituido por el usuario;

 - en caso de daños en el cable, apague el apa-
rato y diríjase exclusivamente a una empresa 
cualificada para sustituirlo;

 - si se decide no utilizar el aparato durante un 
cierto tiempo, es conveniente desactivar el 
interruptor eléctrico de alimentación.

IMPORTANTE: las temperaturas indicadas en la 
pantalla tienen una tolerancia de +/- 3 °C debido 
a las condiciones ambientales que no dependen 
de la caldera.

Al final de su vida útil, el producto no debe 
ser eliminado como los residuos domésticos 
normales ni abandonado en la calle o similar, 
sino que debe recogerlo una empresa profesional 
habilitada. Para las instrucciones de eliminación 
póngase en contacto con el fabricante.

2.4 PANEL DE CONTROL.

Leyenda:
 1 - Pulsador de Reset
 2 - Pulsador de Stand-by / Off / Verano / 

Invierno

 3 -* Pulsador ( ) para aumentar  
la temperatura del agua sanitaria

 4 -* Pulsador ( ) para disminuir  
la temperatura del agua sanitaria

 5 - Pulsador ( ) para aumentar  
la temperatura del agua de la instalación

 6 - Pulsador ( ) para disminuir  
la temperatura del agua de la instalación

 7 - Manómetro caldera
 8 -* Funcionamiento fase de producción de 

agua caliente sanitaria activa
 9 - Caldera conectada al Mando Remoto 

(opcional)
 10 - Símbolo presencia de llama y  

correspondiente escalada de potencia
 11 - Funcionamiento con sonda temperatura 

externa (opcional)

 12 - Funcionamiento fase de calentamiento 
ambiente activa

 13 - Funcionamiento en modo invierno
 14 - Funcionamiento en modo verano
 15 - Caldera en modo Stand-by
 16 - Visualización temperaturas y código de 

error
 17 - Caldera bloqueada con necesidad de 

desbloqueo mediante el pulsante “Reset”
* N.B.: (cuando la caldera está conectada a una 

unidad acumulador externa)
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2 ИНСТРУКЦИИ ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ И  
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

2.1 ЧИСТКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ.
Внимание! В целях сохранения целостности 
котла и чтобы характеристики безопасно-
сти, производительности и надёжности не 
менялись со временем, необходимо прово-
дить техобслуживание не реже одного раза 
в год, согласно указаниям, приведённым в 
пункте «ежегодная проверка и техобслужи-
вание котла», с соблюдением действующих 
государственных, региональных и местных 
положений.

2.2 ПРОВЕТРИВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ.
Необходимо чтобы в помещении, куда уста-
навливается бойлер, был доступ для такого 
количества воздуха, которое необходимо 
для настройки горения газа, потребляемого 
агрегатом и проветривания помещения. 
Предписания относительно проветривания, 
дымовых каналов, дымоходов и дымников, 
приведены в параг. 1.8, 1.9 и 1.10. При возник-
новении сомнений в правильной вентиляции 
обратиться в уполномоченную компаниюу.

2.3 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ.

Подвесной бойлер не должен подвергаться 
прямому воздействию пара, поднимающе-
гося с кухонной плиты.
Запрещается эксплуатация бойлера детьми 
и лицами, не имеющими опыта работы с по-
добными устройствами.
При временном отключении бойлера не-
обходимо:

a) слить воду из отопительной системы за 
исключением того случая, когда пред-
усмотрено использование антифриза;

b) отключить агрегат от газовой магистрали, 
водопровода и сети электропитания.

В случае проведения каких-либо работ 
вблизи воздуховодов или устройств ды-
моудаления и их комплектующих, следует 
выключить агрегат и по завершении работ 
поручить уполномоченной компании про-
верку функционирования этих воздуховодов 
или устройств.
Не производите чистку агрегата или его 
частей легко воспламеняемыми веществами.
Не оставляйте огнеопасные вещества или 
содержащие их емкости в помещении, в 
котором установлен бойлер.
Запрещено и опасно загораживать даже 
частично воздухозабор для проветривания 
помещения, где установлен бойлер.
А также запрещено в связи с высокой опас-
ностью, работа котла в одном помещении с 
вытяжкой и подобными агрегатами, одно-
временной с котлом, если не предусмотрены 
дополнительные отводы, размеры которых 
должны соответствовать необходимому 
количеству воздуха. Для предоставления 
размеров добавочных отводов, обратиться в 
уполномоченную компанию.

• Внимание: эксплуатация любого устрой-
ства, потребляющего электроэнергию, 
подразумевает соблюдение некоторых 
фундаментальных норм:

 - нельзя касаться агрегата мокрыми или 
влажными частями тела; также нельзя де-
лать этого, если вы стоите на полу босыми 
ногами.

 - нельзя дергать за электрические кабели; 
не допускайте, чтобы агрегат подвергал-
ся воздействию атмосферных агентов 
(дождь, солнце и т.д.);

 - шнур электропитания не должен заме-
няться самим пользователем;

 - в случае повреждения кабеля выключите 
устройство и для замены кабеля обращай-
тесь исключительно в уполномоченную 
компанию;

 - в случае принятия решения о неисполь-
зовании агрегата в течение продолжи-
тельного времени, выключите рубильник 
электропитания.

Примечание. Указанные на дисплее темпе-
ратуры имеют погрешность +/- 3°C , которая 
обуславливается условиями окружающей 
среды и не зависит от котла.

По окончании срока службы изделие нельзя 
утилизировать как бытовые отходы и выбра-
сывать в окружающую среду, необходимо об-
ратиться в специализированную компанию 
для его вывоза. По вопросам утилизации 
обращайтесь к производителю.

2.4 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.

Условные обозначения:
 1 - Кнопка Сброса
 2 - Кнопка Стендбай / Выкл /Лето / Зима

 3 -* Кнопка ( ) для увеличения  
температуры ГВС

 4 -* Кнопка ( ) для уменьшения  
температуры ГВС

 5 - Кнопка ( ) для увеличения  
температуры воды отопительной 
системы

 6 - Кнопка ( ) для уменьшения  
температуры воды отопительной системы

 7 - Манометр бойлера
 8 -* Работа активного этапа производство ГВС
 9 - Бойлер, подключённый к дистанционному 

управлению (опция) 
 10 - Знак наличия пламени и соответствующая 

шкала мощности
 11 - Запущена работа с внешним температур-

ным пробником (опция)

 12 - Работа активного этапа отопления  
помещения

 13 - Работа в зимнем режиме
 14 - Работа в летнем режиме
 15 - Бойлер в режиме Стендбай
 16 - Отображение температуры и кода ошибки
 17 - Бойлер в состоянии блокирования, для 

разблокирования нажать кнопку «Сброс»
* Примечание: (когда бойлер подключён к 

внешнему водонагревателю)
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2 INSTRUCTIONS FOR USE 
AND MAINTENANCE

2.1 CLEANING AND MAINTENANCE.
Attention: to preserve the boiler’s integrity and 
keep the safety features, performance and reli-
ability which distinguish it unchanged over time, 
maintenance operations must be carried out on a 
yearly basis in compliance with that stated in the 
“annual check and maintenance of the appliance” 
section, in compliance with national, regional, or 
local standards in force.

2.2 VENTILATION OF THE ROOMS.
In the room in which the boiler is installed it 
is necessary that at least as much air flows as 
that requested for by normal combustion of the 
gas and ventilation of the room. The provisions 
relative to ventilation, the flue pipes, chimneys 
and caps are stated in Par. 1.8, 1.9 and 1.10. If in 
doubt regarding correct ventilation, contact an 
authorised company

2.3 GENERAL WARNINGS.
Never expose the wall-mounted boiler to direct 
vapours from a cooking surface.
Use of the boiler by unskilled persons or children 
is strictly prohibited.
If temporary shutdown of the boiler is required, 
proceed as follows: 
a) drain the heating system if anti-freeze is not 

used;
b) shut-off all electrical, water and gas supplies.

In the case of work or maintenance to structures 
near ducting or devices for flue extraction and the 
relative accessories, switch off the appliance and 
on completion of the operations make sure that 
an authorised company verifies the efficiency of 
the ducting or the devices.
Never clean the appliance or connected parts 
with easily flammable substances.
Never leave containers or flammable substances 
in the same environment as the appliance.
It is prohibited and dangerous to obstruct the air 
intake, even partially, for the ventilation of the 
room in which the boiler is installed.
Due to the danger, operation is also prohibited 
in the same room as suction devices or the like, 
at the same time as the boiler unless there are 
additional openings dimensioned in a way to 
satisfy the additional requirement for air. For the 
dimensioning of these additional openings, refer 
to an authorised company.

• Important: the use of components that employ 
electrical power requires some fundamental 
rules to be observed:

 - do not touch the appliance with wet or moist 
parts of the body; do not touch when bare-
foot;

 - never pull electrical cables or leave the ap-
pliance exposed to atmospheric agents (rain, 
sunlight, etc.);

 - the appliance power cable must not be re-
placed by the user;

 - if the cable is damaged, switch off the ap-
pliance and solely contact an authorised 
company to replace it;

 - if the appliance is not to be used for a certain 
period, disconnect the main power switch.

N.B.: the temperatures indicated by the display 
have a tolerance of +/- 3°C due to environmental 
conditions that cannot be attributed to the boiler.

At the end of its service life the appliance must 
not be disposed of like normal household waste 
nor abandoned in the environment, but must be 
removed by an authorised company. Contact the 
manufacturer for disposal instructions.

2.4 CONTROL PANEL.

Key:
 1 - Reset button
 2 - Stand-by/Off/Summer/Winter button

 3 -* ( ) button to increase  
the domestic hot water temperature

 4 -* ( ) button to decrease  
the domestic hot water temperature

 5 - ( ) button to increase the system 
water temperature

 6 - ( ) button to reduce the system water 
temperature

 7 - Boiler manometer
 8 -* DHW production phase functioning* 

active
 9 - Boiler connected to remote control 

(optional)
 10 - Flame presence symbol and relative 

power scale
 11 - Functioning with external temperature 

probe active (optional)

 12 - Room central heating active phase 
functioning

 13 - Functioning in winter mode
 14 - Functioning in summer mode
 15 - Boiler in Stand-by mode
 16 - Temperature and error code display
 17 - Boiler in block does not require release 

via “Reset” button
* N.B.: (when the boiler is connected to an 

external cylinder)
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2.8 ВИКОРИСТАННЯ КОТЛА.
Увага: Котел «Mini Nike X 24 3 E» спроектований 
для роботи лише на опалення приміщень або, 
у сполученні з спеціальними комплектами, які 
постачаються за окремим замовленням, може 
працювати на опалення і на виробництво гарячої 
сантехнічної води. З цієї причини на панелі керу-
вання котла передбачено кнопку для регулювання 
температури гарячої води, але для цього необхід-
но увімкнути сполучення з вищеназваним комп-
лектом, який уможливить також приготування 
гарячої сантехнічної води. Без застосування цих 
спеціальних комплекті робота цієї кнопки, як і 
всіх пов’язаних з нею функцій гарячої води не 
будуть активовані.

Перед увімкненням котла необхідно заповнити 
систему водою, перевіряючи, щоб стрілка мано-
метра (7) вказувала на значення у межі між 1 та 
1,2 барами.
- Відкрити газовий кран на вході котла.
- Натиснути на кнопку (2), щоб увімкнувся 

дисплей, потім натиснути ще раз на кнопку 
(2), щоб перевести котел в позицію Літо  
( ) або Зима ( ).

• Літо ( ): в цьому режимі котел працюва-
тиме лише на нагрівання води для ГВП (при 
під’єднанні котла до блоку зовнішнього водо-
нагрівача), кнопками (3-4) можна задати темпе-
ратуру, яка виводиться на дисплей за допомогою 
індикатору (16).

• Зима ( ): В цьому режимі котел працює як на 
опалення, так і на приготування гарячої води 
(при під’єднанні котла до блоку зовнішнього 
водонагрівача). Температуру гарячої води мож-
на відрегулювати кнопками (3-4), температуру 
опалення – кнопками (5-6); відповідна темпе-
ратура виводиться на дисплей за допомогою 
індикатору (16).

З цього моменту котел розпочинає працювати 
автоматично. За відсутності запиту на обігрів 
(опалення або виробництво гарячої води), котел 
переходить в режим «очікування», який означає 
котел з підключеним електричним живленням, 
але без запалення (відсутність полум’я). Кож-
ного разу при розпаленні пальника на дисплеї 
з’являється відповідний символ (10) наявності 
полум’я разом зі шкалою потужності.

• Робота котла з пристроєм ДК «Comando Amico 
RemotoV2» (CARV2) (за окремим замовленням). 
При підключеному пристрої CARV2 на дисплеї 
з’являється позначка ( ), параметри для 
регулювання котла можна задавати з панелі 
керування CARV2, у всякому разі на панелі 
керування котла залишається в робочому стані 
кнопка скидання reset (1), кнопка вимкнення 
(2) (тільки у режим «off»), а також дисплей, на 
якому виводиться робочий стан котла.

 Увага: Якщо перевести котел в режим «off» на 
пристрої CARV2, з’являється позначка помилки 
у зв’язку «CON», але живлення не вимикається 
від CARV2, тому всі програми у пам’яті зберіга-
ються.

• Робота котла з зовнішнім давачем (за окремим 
замовленням) ( ). У системі з встановле-
ним зовнішнім здавачем (який постачається 
за окремим замовленням) температурою у 
котлі керуватиме зовнішній давач відповідно 
до заміряної зовнішньої температури (пар. 1.8). 
Температуру можна змінити, якщо вибрати ро-
бочу криву за допомогою кнопок (5 і 6) і задати 
значення від «0 до 9» (Мал. 1-5).

 При наявному зовнішньому давачі на дисплеї 
з’явиться відповідна позначка (12). Якщо на 
етапі опалення температура води в контурі 
опалення котла є достатньою для нагрівання 
радіаторних батарей, для роботи котла буде 

достатнім увімкненого циркуляційного насосу.
• Режим «очікування». Натиснути на кнопку (2), 

щоб з’явилась позначка ( ), з цього моменту 
котел залишається в робочому стані з гаранто-
ваною функцією проти замерзання, функцією 
проти блокування насосу і триходового клапану, 
а також сигналізацією наявних неполадок.

 Примітка: за цих умов котел перебуває ще під 
напругою.

• Режим «вимкнення». Якщо натиснути і при-
тримати кнопку (2) впродовж 8 секунд, дисплей 
згасне і котел повністю вимкнеться. В цьому 
режимі функції безпеки не гарантуються.

 Примітка: за цих умов котел перебуває ще під 
напругою, але його функції вимкнені.

• Робота дисплею. При використанні панелі 
керування дисплей спалахує, через 15 секунд 
бездіяльності його яскравість зменшується 
до відображення лише позначок працюючих 
функцій, змінити режим підсвічування можна 
за допомогою параметра P2 в меню персоналі-
зації електронної плати.

2.9 СИГНАЛІЗАЦІЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 
ТА ПОЛОМОК.

При порушеннях в роботі котла дисплей розпо-
чинає блимати та на ньому з’являються відповідні 
коди помилок (див. у таблиці).
При виникненні порушень та аномалій в роботі 
котла дисплей розпочинає блимати, на ньому 
з’являються відповідні коди помилок, представ-
лені у вигляді таблиці. Щодо можливих дистан-
ційних команд, код помилки буде відображений 
за допомогою такого ж самого цифрового коду, 
перед яким зазначається літера “E”, як у наведе-
ному прикладі (напр., CARV2 = Exx)

Код По-
милка Порушення в роботі Причина Стан котла / Вирішення

01
Блокування через  
відсутність запалю-
вання

Котел у разі запиту на опалення або виробництва гарячої води не вмикаєть-
ся на протязі передбаченого проміжку часу. При першому вмиканні або при 
вмиканні після тривалого простою агрегату може виникнути необхідність 
втручання, щоб запобігти блокуванню.

Натиснути кнопку перезапуску “Reset” (1)

02

Блокування термо-
стату (запобіжне) 
перегрівання, 
аномалія контролю 
за полум’ям

Під час роботи в нормальному режимі системи, якщо має місце надмірне 
внутрішнє нагрівання котла, він переходить в режим блокування. Натиснути кнопку перезапуску “Reset” (1)

03 Аномалія термостату 
димових газів Труба виведення димових газів не працює як слід.

Котел переходить в режим очікування 
на 30 хвилин, після чого у випадку від-
новлення
нормальних умов роботи вмикається без 
необхідності перезапуску.
У разі 3 послідовних блокувань котел 
переходить у режим блокування, при 
цьому для відновлення роботи необхідно 
виконати перезапуск. (1)

04
Аномалія загально-
го характеру плати 
котла

Невірне розпізнання сигналу з боку мікропроцесора плати котла. Натиснути кнопку перезапуску “Reset” (1)

05 Аномалія датчика
подачі Плата виявляє аномалію на датчику подачі. Котельний агрегат не вмикається (1)

08 Максимальна кіль-
кість перезапусків Кількість вже виконаних допустимих перезапусків .

Увага: у випадку аномалії можна здій-
снювати перезапуск 5 разів підряд, після 
цього ця функція дезактивується щонай-
менше на одну годину; таким чином на 
протязі кожної години можна здійснити 
максимум 5 спроб перезапуску. Якщо 
вимкнути і знову ввімкнути пристрій, ви 
знову будете мати в запасі 5 спроб.

(1) Якщо блокування або аномалія не усувається, зверніться до кваліфікованого фахівця (наприклад, уповноваженої Служби технічного обслуговування).
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2.8 ВИКОРИСТАННЯ КОТЛА.
Увага: Котел «Mini Nike X 24 3 E» спроектований 
для роботи лише на опалення приміщень або, 
у сполученні з спеціальними комплектами, які 
постачаються за окремим замовленням, може 
працювати на опалення і на виробництво гарячої 
сантехнічної води. З цієї причини на панелі керу-
вання котла передбачено кнопку для регулювання 
температури гарячої води, але для цього необхід-
но увімкнути сполучення з вищеназваним комп-
лектом, який уможливить також приготування 
гарячої сантехнічної води. Без застосування цих 
спеціальних комплекті робота цієї кнопки, як і 
всіх пов’язаних з нею функцій гарячої води не 
будуть активовані.

Перед увімкненням котла необхідно заповнити 
систему водою, перевіряючи, щоб стрілка мано-
метра (7) вказувала на значення у межі між 1 та 
1,2 барами.
- Відкрити газовий кран на вході котла.
- Натиснути на кнопку (2), щоб увімкнувся 

дисплей, потім натиснути ще раз на кнопку 
(2), щоб перевести котел в позицію Літо  
( ) або Зима ( ).

• Літо ( ): в цьому режимі котел працюва-
тиме лише на нагрівання води для ГВП (при 
під’єднанні котла до блоку зовнішнього водо-
нагрівача), кнопками (3-4) можна задати темпе-
ратуру, яка виводиться на дисплей за допомогою 
індикатору (16).

• Зима ( ): В цьому режимі котел працює як на 
опалення, так і на приготування гарячої води 
(при під’єднанні котла до блоку зовнішнього 
водонагрівача). Температуру гарячої води мож-
на відрегулювати кнопками (3-4), температуру 
опалення – кнопками (5-6); відповідна темпе-
ратура виводиться на дисплей за допомогою 
індикатору (16).

З цього моменту котел розпочинає працювати 
автоматично. За відсутності запиту на обігрів 
(опалення або виробництво гарячої води), котел 
переходить в режим «очікування», який означає 
котел з підключеним електричним живленням, 
але без запалення (відсутність полум’я). Кож-
ного разу при розпаленні пальника на дисплеї 
з’являється відповідний символ (10) наявності 
полум’я разом зі шкалою потужності.

• Робота котла з пристроєм ДК «Comando Amico 
RemotoV2» (CARV2) (за окремим замовленням). 
При підключеному пристрої CARV2 на дисплеї 
з’являється позначка ( ), параметри для 
регулювання котла можна задавати з панелі 
керування CARV2, у всякому разі на панелі 
керування котла залишається в робочому стані 
кнопка скидання reset (1), кнопка вимкнення 
(2) (тільки у режим «off»), а також дисплей, на 
якому виводиться робочий стан котла.

 Увага: Якщо перевести котел в режим «off» на 
пристрої CARV2, з’являється позначка помилки 
у зв’язку «CON», але живлення не вимикається 
від CARV2, тому всі програми у пам’яті зберіга-
ються.

• Робота котла з зовнішнім давачем (за окремим 
замовленням) ( ). У системі з встановле-
ним зовнішнім здавачем (який постачається 
за окремим замовленням) температурою у 
котлі керуватиме зовнішній давач відповідно 
до заміряної зовнішньої температури (пар. 1.8). 
Температуру можна змінити, якщо вибрати ро-
бочу криву за допомогою кнопок (5 і 6) і задати 
значення від «0 до 9» (Мал. 1-5).

 При наявному зовнішньому давачі на дисплеї 
з’явиться відповідна позначка (12). Якщо на 
етапі опалення температура води в контурі 
опалення котла є достатньою для нагрівання 
радіаторних батарей, для роботи котла буде 

достатнім увімкненого циркуляційного насосу.
• Режим «очікування». Натиснути на кнопку (2), 

щоб з’явилась позначка ( ), з цього моменту 
котел залишається в робочому стані з гаранто-
ваною функцією проти замерзання, функцією 
проти блокування насосу і триходового клапану, 
а також сигналізацією наявних неполадок.

 Примітка: за цих умов котел перебуває ще під 
напругою.

• Режим «вимкнення». Якщо натиснути і при-
тримати кнопку (2) впродовж 8 секунд, дисплей 
згасне і котел повністю вимкнеться. В цьому 
режимі функції безпеки не гарантуються.

 Примітка: за цих умов котел перебуває ще під 
напругою, але його функції вимкнені.

• Робота дисплею. При використанні панелі 
керування дисплей спалахує, через 15 секунд 
бездіяльності його яскравість зменшується 
до відображення лише позначок працюючих 
функцій, змінити режим підсвічування можна 
за допомогою параметра P2 в меню персоналі-
зації електронної плати.

2.9 СИГНАЛІЗАЦІЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 
ТА ПОЛОМОК.

При порушеннях в роботі котла дисплей розпо-
чинає блимати та на ньому з’являються відповідні 
коди помилок (див. у таблиці).
При виникненні порушень та аномалій в роботі 
котла дисплей розпочинає блимати, на ньому 
з’являються відповідні коди помилок, представ-
лені у вигляді таблиці. Щодо можливих дистан-
ційних команд, код помилки буде відображений 
за допомогою такого ж самого цифрового коду, 
перед яким зазначається літера “E”, як у наведе-
ному прикладі (напр., CARV2 = Exx)

Код По-
милка Порушення в роботі Причина Стан котла / Вирішення

01
Блокування через  
відсутність запалю-
вання

Котел у разі запиту на опалення або виробництва гарячої води не вмикаєть-
ся на протязі передбаченого проміжку часу. При першому вмиканні або при 
вмиканні після тривалого простою агрегату може виникнути необхідність 
втручання, щоб запобігти блокуванню.

Натиснути кнопку перезапуску “Reset” (1)

02

Блокування термо-
стату (запобіжне) 
перегрівання, 
аномалія контролю 
за полум’ям

Під час роботи в нормальному режимі системи, якщо має місце надмірне 
внутрішнє нагрівання котла, він переходить в режим блокування. Натиснути кнопку перезапуску “Reset” (1)

03 Аномалія термостату 
димових газів Труба виведення димових газів не працює як слід.

Котел переходить в режим очікування 
на 30 хвилин, після чого у випадку від-
новлення
нормальних умов роботи вмикається без 
необхідності перезапуску.
У разі 3 послідовних блокувань котел 
переходить у режим блокування, при 
цьому для відновлення роботи необхідно 
виконати перезапуск. (1)

04
Аномалія загально-
го характеру плати 
котла

Невірне розпізнання сигналу з боку мікропроцесора плати котла. Натиснути кнопку перезапуску “Reset” (1)

05 Аномалія датчика
подачі Плата виявляє аномалію на датчику подачі. Котельний агрегат не вмикається (1)

08 Максимальна кіль-
кість перезапусків Кількість вже виконаних допустимих перезапусків .

Увага: у випадку аномалії можна здій-
снювати перезапуск 5 разів підряд, після 
цього ця функція дезактивується щонай-
менше на одну годину; таким чином на 
протязі кожної години можна здійснити 
максимум 5 спроб перезапуску. Якщо 
вимкнути і знову ввімкнути пристрій, ви 
знову будете мати в запасі 5 спроб.

(1) Якщо блокування або аномалія не усувається, зверніться до кваліфікованого фахівця (наприклад, уповноваженої Служби технічного обслуговування).
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2.5 KOMBİNİN KULLANIMI.
Dikkat: Mini Nike X 24 3 E sadece ortam ısıt-
mak için veya özel düzenleyici opsiyonel kitler 
ile ısıtma veya sıcak kullanma suyu üretmeye 
tasarlanmış bir kombidir. Bu sebepten dolayı 
sıcak suyun ayarlanması için kombinin kontrol 
tablosunda bir düğme bulunmaktadır ancak bu 
düğme sadece sıcak kullanma suyu üretimi sağ-
layacak opsiyonel kitin bağlanması ile aktif hale 
gelebilir. Bu özel kit bağlanmadan bu düğmenin 
kullanılması ve sıcak kullanma suyu ile ilgili 
bütün fonksiyonları engellenmiştir.

Cihazı yakarak, çalıştırmadan evvel manometre 
üzerinde yer alan ibreye (7) bakmak suretiyle 
mevcut su değerinin 1 ÷ 1,2 bar arasında olmasını 
kontrol ediniz.
- Kombinin ana girişindeki gaz musluğunu açın.
- (2) Düğmesine basarak göstergeyi açınız ve 

daha sonra yine (2) düğmesine basarak kombi-
yi yaz ( ) veya kış ( ) pozisyonuna getirin.

• Yaz ( ): Kombi bu modda iken sadece sıcak 
kullanma suyu (kombi bir dış kazan ünitesine 
bağlandığında) ısıtma için çalışır, ısı 3 ve 4 nu-
maralı düğmeler tarafından değiştirilir ve ilgili 
ısı gösterge üzerinde göstergede (16) belirtilir.

• Kış ( ): Bu modda kombi, gerek sıcak 
kullanma suyu (kombi bir dış kazan ünitesine 
bağlandığında) üretmek ve gerekse ortam ısıt-
mak için çalışır. Kullanım suyunun ısı ayarı her 
zaman için 3 ve 4 numaralı düğmeler vasıtasıyla 
yapılır, kaloriferin ısı ayarı ise 5 ve 6 numaralı 
düğmeler vasıtasıyla ayarlanır ve ilgili ısı gös-
terge (16) üzerinde, göstergede belirtilir.

Bu andan itibaren kombi otomatik olarak çalışır. 
Isı (kullanım suyu veya kalorifer olarak) talebi 

gelmemesi halinde kombi cihazı alev olmaksızın 
beslenmeye tekabül eden “bekleme” konumuna 
geçer. Brülör her ateşlendiğinde ekran üzerinde 
ilgili alev mevcudiyet sembolü (10) talebe göre 
bir güç cetveli ile belirir.

• Amico Uzaktan KumandaV2 (CARV2) (Opsi-
yonel) ile çalışma. Eğer CARV2 bağlandığında 
göstergede ( ), sembolü görüntüleniyorsa 
kombinin ayar parametreleri CARV2 panelin-
den değiştirilebilirler, her halükarda çalışma 
durumunun görüntülendiği kombinin kuman-
da panelinden 1 numaralı düğmeye basarak 
aktifleştirilebilinir veya 2 numaralı düğme ile 
(sadece “off ” modunda) kapatılabilinir.

  Dikkat: Kombi “off ’a (10) getirirlirse CARV2 

üzerinde bağlantı hatası sembolü “CON” beli-
recektir fakat CARV2 hafızasındaki programları 
kaybetmeden beslenir tutulur.

• Opsiyonel Dış Hava Sıcaklık Sensörü ile 
çalışma ( ). Dış Hava Sıcaklık Sensörlü 
opsiyonel tesisat durumunda kombinin ortam 
ısıtma için gidiş sıcaklığını ölçen dış sıcaklık dış 
aktif sensörü tarafından idare edilir (Paragraf 
1.8). Gönderme ısısını, çalışma eğimine göre 
5 ve 6 numaralı düğmeden “0’dan 9’a” kadar 
değerler seçerek ayarlamak mümkündür (Şek. 
1-5).

 Dış Hava Sıcaklık Sensörü bağlı iken gösterge 
üzerinde (12) sembolü görünür. Kalorifer 
modu devredeyken, kombi ve tesisatta bulunan 
suyun sıcaklığnın radyatörleri ısıtmaya yetecek 
sıcaklıkta olması halinde, yalnızca kombi pom-
pasını devrede tutarak çalışır.

• “Stand-by” modu. ( ) sembolü yokolana 
kadar 2 numaralı düğmeye basınız, bu an-
dan itibaren kombi çalışmasını durdurur ve 
buzlanmayı önleyici bu sistemin, engelleyici 
pompa ve 3 yol ile anormal durumları belirten 
mekanizmanın çalışması garantilenir.

 Not: Bu koşullarda kombinin elektrik gerilimi-
nin devam ettiği dikkate alınmalıdır.

• “Off ” modu. 2 numaralı düğmeyi 8 saniye 
süresi ile basılı tutarsanız gösterge söner ve 
kombi tamamen kapanır. Bu modda güvenlik 
işlevleri garanti edilemez.

 Not: Bu durumda aktif işlevi yoktur ve kombide 
akım mevcuttur.

• Göstergenin işlevi. Kumanda panelini kulla-
nırken gösterge aydınlanır, 15 saniye süre ile 
bir işlem yapılmazsa aydınlanam biraz azalır 
ve sadece aktif semboller görüntülenir, P2 
parametresinden elektronik kartın kişiselleşti-
rilmesi ve aydınlatma ayarları değiştirilebilinir.

2.6 ANORMALLIK VE ARIZA 
SINYALLERI.

Kombinin göstergesinin ışıkları herhangi bir hata 
durumunda “yanıp söner” ve ayrıca gösterge üze-
rinde tabloda belirtilen hata kodları görüntülenir.
Kombinin göstergesinin ışıkları herhangi bir hata 
durumunda “yanıp söner” ve ayrıca gösterge üze-
rinde tabloda belirtilen hata kodları görüntülenir. 
Olası uzaktan kumanda üzerindeki hata kodu 
izleyen örnekte tanımlanmış aynı sayısal kod ara-
cılığı ile görüntülenecektir (örn. CARV2 = Exx).

Kod
Hata İşaretlenmiş anormallik Nedeni Kazan durumu/ Çözüm

01 Ateşleme olmaması 
nedeniyle bloke

Kombi, ortam ısıtma veya sıcak kullanım suyu üretim isteği durumun-
da önceden ayarlanan süreye kadar çalışmaz. Ilk çalıştırmada veya 
cihazın uzun süre kullanılmamasından sonra blokeyi yok etmek için 
müdahele etmek gerekebilir.

Reset (1) düğmesine basın

02

Termostat bloke 
(güvenlik) aşırı sı-
caklık, alev kontrol 
arızası

Normal çalışma sırasında eğer kombinin içinde aşırı ısınma meydana 
gelirse bloke olur. Reset (1) düğmesine basın

03 Atık gaz termostat
arızası Atık gaz tahliye kanalı doğru şekilde çalışmıyor.

Kombi 30 dakika beklemede kalır normal 
çalışma koşullarının yeniden başlatıl-
masından sonra yeniden resetlenmeye 
ihtiyaç olmadan başlar.
Arka arkaya 3 durdurma durumunda 
kombi bloke olur ve yeniden başlatmak 
için resetlemek gereklidir. (1)

04 Genel anormallik
kombi kartı Kombi kartının mikro işlemci tarafından bir hata sinyalinin belirlenmesi. Reset (1) düğmesine basın

05 Sensör anormalliği
Değer Kart gidiş sensöründe bir arıza belirledi. Kombi çalışmıyor (1)

08 Maksimum reset sayısı Yapılmış mevcut reset sayısı.

Dikkat: ark arkaya 5 kez arızayı resetlemek 
mümkündür, sonrasında en az bir saat bo-
yunca çalıştırmak yasaktır ve  maksimum 5 
deneme için her saat bir  deneme kazanılır. 
Cihazı açarak ve kapatarak 5 deneme hakkı 
elde edilir.

(1) Blok veya arızanın sürmesi halinde yetkili bir firmaya müracaat edin (örneğin Yetkili Teknik Servisi).
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2.5 USO DE LA CALDERA.
Atención: la caldera Mini Nike X 24 3 E se ha 
diseñado para poder funcionar solo como equipo 
para calentamiento del ambiente o, en conjunto 
con el kit opcional específico, para calentamiento 
y producción de agua caliente sanitaria. Por esta 
razón, el cuadro de mando de la caldera cuenta 
con un botón para la regulación de la tempera-
tura del agua caliente sanitaria, pero su funcio-
namiento solo se activa cuando se conecta el kit 
opcional que habilita la función de producción 
de agua caliente sanitaria. Sin el uso de estos kit 
específicos, se inhiben el funcionamiento de este 
botón y todas las funciones que se refieren al agua 
caliente sanitaria, menos en la fase de calibrado 
de la válvula de gas.

Antes de realizar el encendido, comprobar que la 
instalación contenga suficiente agua a través de 
la aguja del manómetro (7) que deberá indicar 
un valor entre 1 ÷ 1,2 bar.
- Abrir la llave de paso del gas situada antes de 

la entrada del gas a la caldera.
- Apretar el pulsante (2) hasta el encendido de la 

pantalla, tras lo cual apretar secuencialmente 
siempre el pulsante (2) y llevar la caldera a la 
posición verano ( ) o invierno ( ).

• Verano ( ): en este modo la caldera funciona 
solo para el calentamiento del agua caliente sanita-
ria (cuando la caldera está conectada a una unidad 
acumulador externa), la temperatura se configura 
mediante botones (3-4) y la correspondiente 
temperatura se visualiza en la pantalla mediante 
el indicador (16).

• Invierno ( ): en este modo la caldera funcio-
na en calentamiento de agua caliente sanitaria 
(cuando la caldera está conectada a una unidad 
acumulador externa) y en calentamiento am-
biental. La temperatura se configura mediante 
botones (3-4), la temperatura de calentamiento 
se regula mediante los botones (5-6) y la corres-
pondiente temperatura se visualiza en la pantalla 
mediante el indicador (16).

A partir de este momento la caldera funciona 
automáticamente. Cuando no se requiere pro-
ducción de calor (calefacción o agua caliente 
sanitaria), la caldera se encuentra en modo “es-
pera”: caldera alimentada y sin llama. Cada vez 
que el quemador se enciende, la pantalla visualiza 
el símbolo (10) correspondiente de presencia de 
llama con su relativa escalada de potencia.

• Funcionamiento con Mando Amigo Remo-
toV2 (CARV2) (Opcional). Si esta conectado 
el CARV2 en la pantalla aparece el símbolo 
( ), los parámetros de regulación de la 
caldera están configurados desde el panel de 
mandos del CARV2, queda activado en el panel 
de mandos de la caldera el pulsante reset (1), el 
pulsante para el apagado (2) (solo modalidad 
“off ”) y la pantalla donde se visualiza el estado 
de funcionamiento.

  Atención: Si se pone la caldera en modo “off ” 
en el CARV2 aparece el símbolo de error cone-
xión “CON”, el CARV2 se mantiene alimentado 
sin perder los programas memorizados.

• Funcionamiento con sonda externa opcional 
( ). En caso de instalación con la sonda 
externa opcional la temperatura de envío de 
la caldera para el calentamiento ambiente es 
administrada por la sonda externa en función 
de la temperatura externa medida (Par. 1.8). 
Es posible modificar la temperatura de envío 
seleccionando la curva de funcionamiento 
mediante los pulsantes (5 y 6) seleccionando 
un valor de “0 a 9” (Fig. 1-5).

 Con la sonda externa presente aparece en la 
pantalla el correspondiente símbolo (12). En 
fase de calentamiento, en el caso de que la tem-
peratura del agua en la instalación se suficiente 
para calentar los termosifones la caldera puede 
funcionar con sólo la activación del circulador.

• Modo “stand-by”. Apretar secuencialmente 
el pulsante (2) hasta que aparezca el símbolo 
( ), desde este momento la caldera queda 
inactiva, y se garantiza igualmente la función 
anti-hielo, anti-bloqueo bomba de tres vías y 
la señal de posibles anomalías.

 Nota: en estas condiciones la caldera debe 
considerarse todavía bajo tensión.

• Modo “off”. Manteniendo apretado el pulsante 
(2) durante 8 segundos la pantalla se apaga y la 
caldera se apaga completamente. En este modo 
no se garantizan las funciones de seguridad.

 Nota: en estas condiciones la caldera debe 
considerarse todavía bajo tensión.

• Funcionamiento pantalla. Durante el uso del 
panel de mandos la pantalla se ilumina, tras 
15 segundos de inactividad la luminosidad baja 
hasta visualizar sólo los símbolos activos, es po-
sible cambiar el modo de iluminación mediante 
el parámetro P2 en el menú personalización de 
la tarjeta electrónica.

2.6 INDICACIÓN DE ANOMALÍAS Y 
AVERÍAS.

La iluminación de la pantalla de la caldera, en 
caso de anomalía, “parpadea”, además en la 
pantalla aparecen los correspondientes códigos 
de errores que se muestran en la tabla. En caso 
de contar con un mando a distancia, el código de 
error se visualizará con el mismo código numé-
rico representado, como en el siguiente ejemplo 
(ej. CARV2 = Exx).

Código
Error Error señalado Causa Estado caldera / Solución

01 Bloqueo encendido 
fallido

En caso de solicitud de calefacción o de agua caliente, la caldera no 
se enciende en el tiempo especificado. Al encender por primera vez o 
tras un largo período de inactividad del aparato, puede ser necesario 
intervenir para eliminar el bloqueo.

Pulse el botón de Reset (1)

02

Bloqueo termostato 
(seguridad) sobre-
temperatura, error 
control de la llama

Si por un error se produce un sobrecalentamiento interno excesivo durante 
el funcionamiento normal de la caldera, esta se bloqueará. Pulse el botón de Reset (1)

03 Error termostato
humos El conducto de evacuación de humos no funciona correctamente.

La caldera pasa a modo de espera durante 
30 minutos, tras lo cual vuelve a arrancar 
sin necesidad de reiniciarla, en caso de 
restablecimiento de sus condiciones 
normales de funcionamiento. En caso de 
producirse 3 bloqueos consecutivos, la 
caldera se bloquea y es necesario reini-
ciarla para que vuelva a arrancar. (1)

04 Error genérico tar-
jeta de la caldera

Reconocimiento fallido de una señal por parte del microprocesador de 
la tarjeta de la caldera. Pulse el botón de Reset (1)

05 Error de la sonda 
Enviada La tarjeta indica una anomalía en la sonda enviada. La caldera no arranca (1)

08 Nº máximo de 
reinicios Número de resets disponibles ya realizados.

Atención: es posible restablecer el error 
hasta 5 veces seguidas, tras lo cual la función 
se desactiva durante una hora al menos y se 
obtiene un intento por hora, por un máximo 
de 5 intentos. Apagando y encendiendo 
de nuevo el aparato se obtienen 5 intentos 
en total.

(1) Si el bloqueo o el error persisten, es necesario llamar a una empresa habilitada (por ejemplo, el Servicio de Asistencia Técnica Autorizado).
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2.5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ БОЙЛЕРА.
Внимание: бойлер Mini Nike X 24 3 E был раз-
работан только в целях отопления помеще-
ния, или вместе со специальным комплектом, 
для отопления и производства ГВС. По этой 
причине на приборной панели бойлера есть 
кнопка для настройки температуры воды 
ГВС, но она может быть активизирована 
только при подключении факультативного 
комплекта, подключающего функцию про-
изводства ГВС. Если настоящий комплект 
не подключен, то настоящая кнопка и все 
функции ГВС, не имеют действия.

Перед включением, убедитесь, что в систему 
залита вода - стрелка манометра (7) должна 
показывать величину между 1 ÷ 1,2 бар.
- Откройте вентиль подачи газа на входе 

бойлера.
- Нажать кнопку (2) до включения дисплея, 

затем последовательно нажать кнопку (2) 
или установить бойлер на летний ( ) или 
зимний режим ( ).

• Лето ( ): в настоящем режиме бойлер 
работает только для производства ГВС 
(когда бойлер подключён к внешнему водо-
нагревателю), температура устанавливается 
с помощью кнопок (3-4), устанавливаемая 
температура отображается на дисплее с 
помощью индикатора (16).

• Зима ( ): в настоящем режиме работы 
бойлер работает как для производства 
ГВС (когда бойлер подключён к внешнему 
водонагревателю), так и для отопления 
помещения. Температура ГВС при этом 
также регулируется с помощью кнопок (3-
4), а температура отопления регулируется 
с помощью кнопок (5-6), настоящая темпе-
ратура отображается на дисплее с помощью 
индикатора (16).

Начиная с этого момента бойлер, работает 
в автоматическом режиме. При отсутствии 

запроса тепла (отопления или производства 
горячей воды), бойлер переходит в состояние 
«ожидания» то есть бойлеру подается пита-
ние, но отсутствует пламя. Каждый раз при 
зажигании горелки, на дисплее отображается 
соответствующий символ (10) наличия пла-
мени с соответствующее шкалой мощности.

• Работа с Дистанционным Управлением 
ДругV2 (CARV2) (Опция). Если подключен 
CARV2,на дисплее отображается значок 
( ), параметры настройки бойлера 
устанавливается на панели управления 
CARV2, тем не менее, на панели управления 
бойлера остаётся активной кнопка сброса 
(1), кнопка выключения (2) (только режим 
«выкл») и дисплей, на котором отобража-
ется рабочее состояние.

 Внимание: Если бойлер устанавливается 
в режим «выкл» на CARV2 отображается 
условный знак ошибки соединения «CON» 
к CARV2 в любом случае подаётся питание, 
для того, чтобы не были утеряны сохранён-
ные программы.

• Работа с внешним факультативным дат-
чиком ( ). В том случае, если установка 
работает с факультативным внешним проб-
ником, температура подачи на отопление 
помещения, управляется с помощью внеш-
него пробника в зависимости от измеряемой 
внешней температуры (Параг. 1.8). Темпе-
ратуру подачи можно изменить, выбирая 
рабочую кривую с помощью кнопок (5 и 6) 
выбирая значение от «0 до 9» (Илл. 1-5).

 При наличии внешнего датчика на дис-
плее появляется соответствующий значок 
(12). На этапе отопления, в том случае если 
температура воды, находящейся в системе, 
достаточно высока для того, чтобы под-
держивать в работе термосифоны, бойлер 
может работать только с запуском цирку-
ляционного насоса.

• Режим «стендбай». Несколько раз нажать 
кнопку (2) до появления значка ( ), с 
этого момента бойлер становится неактив-
ным, но при этом гарантируется защита 
от замерзания, противоблокирующая 
функция насоса и трёхходового клапана и 
сигнализация возможных неполадок.

 Примечание: в настоящих условиях бойлер 
считается под напряжением.

• Режим «выкл». Держать нажатой кнопку 
(2) в течение 8 секунд, дисплей выключить-
ся и бойлер будет полностью выключен. 
В настоящем режиме не гарантируются 
функции безопасности.

 Примечание: в настоящих условиях, не 
смотря на то, что не остаётся активных 
функций бойлер считается под напряже-
нием.

• Работа дисплея. При использовании па-
нели управления, включается освещение 
дисплея, через 15 секунд после неисполь-
зования яркость понижается, и отобра-
жаются только активные символы, режим 
освещения может быть изменён с помощью 
параметра Р2 в меню индивидуализации 
электронной платы.

2.6 ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЛОМКАХ И 
НЕИСПРАВНОСТЯХ.

При аварии на бойлере мигает освещение дис-
плея, а также появляются соответствующие 
соды ошибок, перечисленные в таблице. При 
аварии на котле мигает освещение дисплея, 
а также появляются соответствующие коды 
ошибок, перечисленные в таблице. На дис-
танционном пульте управления код ошибки 
отображается с помощью того же цифрового 
кода, указанного как на следующем примере 
(напр. CARV2 = Exx).

Код 
Ошибки

Отображённая непо-
ладка Причина Состояние котла / Решение

01
Блокировка по при-
чине неудавшегося 
зажигания

Котёл, в случае заявки на отопление помещения или производства ГВС, 
не включается в течение установленного времени. При первом включении 
агрегата или после его продолжительного простоя может потребоваться 
устранение блокировки.

Нажать на кнопку Сброса (1).

02

Блокировка  термо-
стата перегрева 
(предохранительный), 
неисправность кон-
троля пламени

Во время нормального режима работы, если при неполадке появляется вну-
тренний перегрев, котел блокируется по перегреву. Нажать на кнопку Сброса (1).

03 Неполадка термостата 
выхлопных газов Канал дымоудаления не функционирует должны образом.

Котел переходит в режим ожидания на 
30 минут, после чего, если нормальные 
условия восстановлены, работа воз-
обновляется без необходимости сброса. 
После 3 последующих блокировок котел 
блокируется, и для запуска необходимо 
выполнить сброс (1).

04 Неполадка общего 
типа платы котла Микропроцессор платы котла неправильно определяет сигнал. Нажать на кнопку Сброса (1).

05 Неисправность датчи-
ка подачи Плата обнаруживает неполадку на датчике подачи. Котел не запускается (1).

08 Максимальное коли-
чество сбросов Число уже выполненных сбросов из возможных.

Внимание! Данную неисправность можно 
сбросить до 5 раз подряд, после чего доступ 
к данной функции отключается в течение 
не менее одного часа, после чего котел 
осуществляет одну попытку каждый час, 
максимальное число попыток – 5. Выклю-
чив и перезапустив оборудование, вновь 
предоставляется. 

(1) Если блокировка или неполадка не устраняется, следует обращаться к уполномоченной организации (например, в Авторизованную службу технической поддержки)
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2.5 USING THE BOILER.
Important: the Mini Nike X 24 3 E boiler has 
been designed to operate as an appliance for 
room central heating only or, coupled to a specific 
optional kit, for central heating and the produc-
tion of DHW. For this reason the boiler control 
panel has a button to adjust the temperature of 
DHW, but its operation is only activated by the 
optional kits that also enable the production of 
DHW. Without the coupling of these specific kits, 
the functioning of this button and all functions 
referring to the DHW are inhibited.

Before ignition, make sure the heating system 
is filled with water and that the manometer (7) 
indicates a pressure of 1 ÷ 1.2 bar.
- Open the gas cock upstream from the boiler.
- Press the button (2) until the display switches 

on, after which press the button in sequence 
(2) and take the boiler to the summer ( ) 
or winter ( ) position.

• Summer ( ): in this mode the boiler func-
tions only to produce the DHW (when the 
boiler is connected to an external cylinder), the 
temperature is set via the buttons (3-4) and the 
relative temperature is shown on the display via 
the indicator (16). 

• Winter ( ): in this mode the boiler functions 
both for producing domestic hot water (when 
the boiler is connected to an external cylinder) 
and heating the environment. The temperature 
of the DHW is always regulated via buttons 
(3-4), the heating temperature is regulated via 
buttons (5-6) and the relative temperature is 
shown on the display via the indicator (16).

From this moment the boiler functions auto-
matically. With no demand for heat (heating or 
domestic hot water production) the boiler goes to 
“standby” function, equivalent to the boiler being 
powered without presence of flame. Each time 
the burner ignites, the relative flame present sym-
bol is displayed (10) with relative power scale. 

• Operation with Comando Amico Remoto 
remote controlV2 (CARV2) (Optional). If the 
CARV2 is connected, the ( ) symbol will 
appear on the display. The boiler regulation pa-
rameters can be set via the CARV2 control panel 
and the reset button (1) remains active on the 
boiler control panel, along with the switch-off 
button (2) (“off ” mode only) and the display 
where the functioning state is shown.

 Important: if the boiler is put into “off ” mode 
on the CARV2 the “CON” connection error 
symbol will appear on the CAR. The CARV2 is 
however powered constantly so as not to loose 
memorised programs.

• Functioning with optional external probe 
( ). In the case of a system with optional 
external probe, the boiler flow temperature for 
room central heating is managed by the exter-
nal probe depending on the external tempera-
ture measured (Par. 1.8). The flow temperature 
can be modified by selecting the functioning 
curve via buttons (5 and 6), selecting a value 
from “0 to 9” (Fig. 1-5).

 With external probe present, the relative 
symbol will appear on the display (12). In the 
central heating phase, if the temperature of the 
water contained in the syste m is sufficient to 
heat the radiators, the boiler can only function 
with the activation of the pump.

• “Stand-by” mode. Press button (2) in suc-
cession until the ( ) symbol appears. The 
boiler remains active from this moment and the 
anti-freeze function, pump anti-block function 
and 3-way and signalling of any anomalies is 
guaranteed.

 N.B.: in these conditions the boiler is consid-
ered still live.

• “Off ” mode. By holding the button (2) down 
for 8 seconds, the display switches-off and the 
boiler is off completely. The safety functions are 
not guaranteed in this mode.

 N.B.: in these conditions the boiler is consid-
ered still live even if there are no functions 
active.

• Display functioning. The display lights up dur-
ing the use of the control panel, after 15 seconds 
inactivity, the brightness drops until just the 
active symbols are displayed. The lighting mode 
can be varied via parameter P2 in the circuit 
board customisation menu.

2.6 TROUBLESHOOTING.
The boiler signals out anomalies by flashing on 
the display and relative error codes, listed on 
the table, are displayed. The boiler signals out 
anomalies by flashing on the display and relative 
error codes, listed on the table, are displayed. 
On the remote control, the error code will be 
displayed by means of the same numeric code 
represented according to the following example 

(e.g. CARV2 = Exx).
Code
Error Anomaly signalled Cause Boiler status / Solution

01 No ignition
block

In the event of a request for room central heating or
domestic hot water production, the boiler does not switch on within 
the preset time. Upon
the first ignition or after prolonged downtime of the appliance,
an intervention may be required to eliminate the block.

Press the Reset button (1)

02

Thermostat safety
(safety unit)
over-temperature
check anomaly
flame

During normal operation, if a fault causes excessive internal overheating, 
the boiler blocks. Press the Reset button (1)

03 Thermostat
anomaly flue gas The fume evacuation pipe does not function correctly..

The boiler goes in stand-by for 30 minutes
after which, if the normal operating 
conditions are restored, it restarts without 
having to be reset. If 3 consecutive blocks 
occur, the boiler blocks and it must be rest 
for it to restart. (1)

04 General fault
boiler board Incorrect recognition of a signal by the microprocessor of the boiler board. Press the Reset button (1)

05 Probe anomaly
Flow The board detects an anomaly on the flow probe. The boiler does not start (1)

(1) If the shutdown or fault persists, contact an authorised firm (e.g. Authorised Technical After-Sales Service).
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Код По-
милка Порушення в роботі Причина Стан котла / Вирішення

10 Тиск системи недо-
статній

Не виявляється тиск води в контурі опалення, достатній для забезпечення 
правильної роботи котла.

Перевірити за манометром котла, щоб 
тиск в системі був у рамках 1÷1,2 бар, при 
необхідності відрегулювати тиск до необ-
хідного рівня.

12 Аномалія датчика 
бойлера Плата виявляє аномалію на датчику бойлера. Котельний агрегат не в змозі виробити 

гарячу воду (1).

15 Помилка конфігу-
рації

Плата виявляє аномалію або невідповідність в електропроводці котла і не 
вмикається.

У разі відновлення нормальних умов 
роботи котел вмикається без необхідності 
перезапуску. (1)

20 Паразитне полум’я Може мати місце у випадку розсіювання мережі даних або аномалії контр-
олю за полум’ям. Натиснути кнопку перезапуску “Reset” (1)

24 Неполадка пульту Плата виявляє аномалію на пульті.
У разі відновлення нормальних умов 
роботи котел вмикається без необхіднос-
ті перезапуску (1).

27 Недостатня цирку-
ляція

Відбувається у разі, коли має місце перегрівання котла у зв’язку з недостат-
ньою циркуляцією води в первинному контурі; причинами цього явища 
можуть бути:

- недостатня циркуляція системи; перевірити, щоб щоб не було закритих 
проміжних кранів на системі опалення, а також щоб система була повністю 
вільною від повітря (звільнена від повітря);

- блокування роботи циркуляційного насосу; необхідно зняти блокування 
насосу.

Натиснути кнопку перезапуску “Reset” (1)

31

Втрата сигналу 
комунікації з пуль-
том дистанційного 
управління

Має місце у разі втрати комунікації між котлом та CARV2. Вимкнути і знову подати живлення на 
котел (1).

37 Низька напруга 
живлення

Має місце у разі, коли напруга живлення нижче меж, достатніх для забез-
печення правильної роботи котла.

У разі відновлення нормальних умов 
роботи котел вмикається без необхідності 
перезапуску (1).

38
Втрата сигна-
лу контролю за 
полум’ям

Має місце у разі, коли під час правильного вмикання котла відбувається 
раптове згасання полум’я запальника; виконується нова спроба вмикання, 
у разі відновлення нормальних умов роботи котел не потребує перезапуску.

У разі відновлення нормальних умов 
роботи котел вмикається без необхідності 
перезапуску (1).

43
Блокування через 
втрату постійного 
сигналу полум’я

Відбувається, якщо 6 разів підряд протягом 8,5 хвилин повторюється по-
милка “Втрата сигналу полум’я (38).” Натиснути кнопку перезапуску “Reset” (1).

(1) Якщо блокування або аномалія не усувається, зверніться до кваліфікованого фахівця (наприклад, уповноваженої Служби технічного обслуговування).
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Код По-
милка Порушення в роботі Причина Стан котла / Вирішення

10 Тиск системи недо-
статній

Не виявляється тиск води в контурі опалення, достатній для забезпечення 
правильної роботи котла.

Перевірити за манометром котла, щоб 
тиск в системі був у рамках 1÷1,2 бар, при 
необхідності відрегулювати тиск до необ-
хідного рівня.

12 Аномалія датчика 
бойлера Плата виявляє аномалію на датчику бойлера. Котельний агрегат не в змозі виробити 

гарячу воду (1).

15 Помилка конфігу-
рації

Плата виявляє аномалію або невідповідність в електропроводці котла і не 
вмикається.

У разі відновлення нормальних умов 
роботи котел вмикається без необхідності 
перезапуску. (1)

20 Паразитне полум’я Може мати місце у випадку розсіювання мережі даних або аномалії контр-
олю за полум’ям. Натиснути кнопку перезапуску “Reset” (1)

24 Неполадка пульту Плата виявляє аномалію на пульті.
У разі відновлення нормальних умов 
роботи котел вмикається без необхіднос-
ті перезапуску (1).

27 Недостатня цирку-
ляція

Відбувається у разі, коли має місце перегрівання котла у зв’язку з недостат-
ньою циркуляцією води в первинному контурі; причинами цього явища 
можуть бути:

- недостатня циркуляція системи; перевірити, щоб щоб не було закритих 
проміжних кранів на системі опалення, а також щоб система була повністю 
вільною від повітря (звільнена від повітря);

- блокування роботи циркуляційного насосу; необхідно зняти блокування 
насосу.

Натиснути кнопку перезапуску “Reset” (1)

31

Втрата сигналу 
комунікації з пуль-
том дистанційного 
управління

Має місце у разі втрати комунікації між котлом та CARV2. Вимкнути і знову подати живлення на 
котел (1).

37 Низька напруга 
живлення

Має місце у разі, коли напруга живлення нижче меж, достатніх для забез-
печення правильної роботи котла.

У разі відновлення нормальних умов 
роботи котел вмикається без необхідності 
перезапуску (1).

38
Втрата сигна-
лу контролю за 
полум’ям

Має місце у разі, коли під час правильного вмикання котла відбувається 
раптове згасання полум’я запальника; виконується нова спроба вмикання, 
у разі відновлення нормальних умов роботи котел не потребує перезапуску.

У разі відновлення нормальних умов 
роботи котел вмикається без необхідності 
перезапуску (1).

43
Блокування через 
втрату постійного 
сигналу полум’я

Відбувається, якщо 6 разів підряд протягом 8,5 хвилин повторюється по-
милка “Втрата сигналу полум’я (38).” Натиснути кнопку перезапуску “Reset” (1).

(1) Якщо блокування або аномалія не усувається, зверніться до кваліфікованого фахівця (наприклад, уповноваженої Служби технічного обслуговування).
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Kod
Hata İşaretlenmiş anormallik Nedeni Kazan durumu/ Çözüm

10 Sistem basıncı 
Yetersiz

Kombinin doğru çalıştırılmasını garanti etmek için ısıtma devresinin 
içinde suyun basıncı yeterli belirlenmedi.

Kombi basınç ölçerinde sistemin basıncının 
1÷1,2 bar arasında olduğunu doğrulayın ve 
doğru basıncı yeniden başlatın.

12 Isıtıcı sonda arızası Kart ısıtıcı sondasında bir arıza tespit etti. Kombi sıcak kullanım suyu üretemez (1).

15 Konfigurasyon 
hatası

Kart kombinin elektrik tesisatında bir arıza veya bir uyumsuzluk belirledi 
ve çalışmıyor.

Normal çalışma koşullarının yeniden 
başlatılması durumunda kombi yeniden 
resetlenmeye ihtiyaç duymadan çalışır. (1)

20 Parazit alev Gösterge devresinin dağılması veya alev kontrol anormalliklerinde 
görülür. Reset (1) düğmesine basın

24 Tuş takımı anor-
malliği Kart tuş takımında bir arıza tespit eder.

Normal çalışma koşullarının yeniden 
başlatılması durumunda kombi yeniden 
resetlenmeye ihtiyaç duymadan çalışır.

27 Yetersiz sirkülasyon

Ilk devirde zayıf su sirkülasyonundan kaynaklanan kombinin aşırı ısınması 
durumunda doğrulanır; nedenler şunlar olabilir:

- zayıf sistem sirkülasyonu; ısıtma devresinde kapalı bir engelleme ol-
madığını ve sistemde mükemmel şekilde hava olmadığını doğrulayın 
(havasız);

- pompa bloke; pompa blokesinin giderilmesi gerekir.

Reset (1) düğmesine basın

31 Uzaktan kumanda
ile iletişim kaybı Kombi ve CARV2 arasında iletişim düğmesi durumunda gerçekleşir. Kesin ve yeniden güç verin kombiye (1).

37 Alçak güç kaynağı 
gerilimi

Kombinin doğru çalışması için besleme geriliminin izin verilen sınır-
lardan daha az olması durumunda gerçekleşir.

Normal çalışma koşullarının yeniden 
başlatılması durumunda kombi yeniden 
resetlenmeye ihtiyaç  duymadan çalışır (1).

38 Alev sinyali kayıbı

kombinin doğru şekilde açılması ve brülörün alevinin beklenmeyen 
şekilde sönmesi durumunda gerçekleşir; yeniden açma denemesi ya-
pılır ve normal çalışma koşullarının yeniden başlatılması durumunda 
kombinin yeniden resetlenmesi gerekmez.

Normal çalışma koşullarının yeniden 
başlatılması durumundako kombi yeniden 
resetlenmeye ihtiyaç ihtiyaç duymadan 
çalışır (1).

43 Sürekli alev sinyali 
kaybi için kayıp

Eğer arka arkaya 6 kez 8,5 dakika içerisinde “Alev sinyal kayıpları (38)” 
hatası durumunda gerçekleşir. Reset (1) düğmesine basın.

(1) Blok veya arızanın sürmesi halinde yetkili bir firmaya müracaat edin (örneğin Yetkili Teknik Servisi).
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Código
Error Error señalado Causa Estado caldera / Solución

10
Presión de la insta-
lación Insuficiente No se detecta una presión suficiente del agua en el interior del circuito de 

la calefacción para garantizar el funcionamiento correcto de la caldera.

Comprobar en el manómetro de la caldera 
que la presión de la instalación esté entre 
1÷1,2 bares y, en caso de ser necesario, 
restablezca la presión correcta.

12 Error de la sonda 
acumulador La tarjeta detecta una anomalía en la sonda del acumulador. La caldera no produce agua caliente (1).

15 Error de configu-
ración

La tarjeta indica un error o una incoherencia en el cableado eléctrico de 
la caldera y no se activa.

En caso de restablecimiento de las con-
diciones normales de funcionamiento, la 
caldera arranca sin necesidad de tener que 
reiniciarla (1).

20 Llama parásita
Se produce en caso de dispersión en el circuito de detección o de anomalía

 en el control de la llama.
Pulse el botón de Reset (1).

24 Error en el cuadro 
de mandos La tarjeta detecta una anomalía en el cuadro de mandos.

En caso de restablecimiento de las con-
diciones normales de funcionamiento, la 
caldera arranca sin necesidad de tener que 
reiniciarla (1).

27 Circulación insufi-
ciente

Se da en caso de sobrecalentamiento de la caldera debido a una circulación 
insuficiente del agua en el circuito primario; las causas pueden ser:

- circulación insuficiente de la instalación; compruebe que no haya ningún 
corte en el circuito de la calefacción cerrado y que la instalación esté 
completamente libre de aire (desaireada);

- circulador bloqueado; hay que desbloquear el circulador

Pulse el botón de Reset (1).

31
Pérdida de la co-
municación con el 
mando a distancia

Se da en caso de una pérdida de comunicación entre la caldera y el 
CARV2.

Desenchufe y vuelva a enchufar la caldera 
a la red eléctrica (1).

37 Baja tensión de 
alimentación

Se da en caso de que la tensión de alimentación sea inferior a los límites 
permitidos para el correcto funcionamiento de la caldera.

En caso de restablecimiento de las con-
diciones normales de funcionamiento, la 
caldera arranca sin necesidad de tener que 
reiniciarla (1).

38 Pérdida de la señal 
de la llama

Se da en caso de que la caldera se encienda correctamente y la llama 
del quemador se apague de forma inesperada; se realiza un nuevo 
intento de encendido y, en caso de restablecimiento de las condiciones 
normales de funcionamiento, no es necesario reiniciar la caldera.

En caso de restablecimiento de las con-
diciones normales de funcionamiento, la 
caldera arranca sin necesidad de tener que 
reiniciarla (1).

43
Bloqueo continuo 
por pérdida de la 
señal de la llama

Se da si en un período de 8,5 minutos se produce 6 veces seguidas el 
error “Pérdida de señal de la llama (38)”. Pulse el botón de Reset (1).

(1) Si el bloqueo o el error persisten, es necesario llamar a una empresa habilitada (por ejemplo, el Servicio de Asistencia Técnica Autorizado).
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Код 
Ошибки

Отображённая непо-
ладка Причина Состояние котла / Решение

10 Недостаточное давле-
ние в системе

Давления воды в системе отопления недостаточно для гарантирования пра-
вильной работы котла.

Убедиться с помощью манометра котла, что 
давление в системе находится в диапазоне 
1÷1,2 бар, при необходимости восстановить 
правильное давление.

12 Неисправность датчи-
ка водонагреватель Плата обнаруживает неполадку на датчике бойлера. Котел не может производить ГВС (1).

15 Ошибка конфигу-
рации

Электронный блок фиксирует неисправность или бессвязность на электри-
ческом каблировании, котел не запускается.

При восстановлении нормальных условий 
котел переходит на нормальную работу без 
необходимости в сбросе (1).

20 Помехи пламени Возникает в случае потерь в контуре измерения или при неполадках контроля 
пламени. Нажать на кнопку Сброса (1).

24 Неисправность кно-
почного пульта Плата обнаружила неполадку на кнопочном пульте.

При возобновлении нормальных условий 
котел переходит на нормальную работу 
без необходимости в сбросе (1).

27 Недостаточная цир-
куляция

Это происходит в случае перегрева котла, вызванного недостаточ-
ной циркуляцией воды в первичном контуре; причины этого могут 
быть следующие:
- недостаточная циркуляция воды в системе; убедитесь, что отопительная 

система не перекрыта каким-нибудь вентилем и что в ней нет воздушных 
пробок (воздух стравлен);

- заблокирован циркуляционный насос; необходимо принять меры по его 
разблокировке.

Нажать на кнопку Сброса (1).

31
Потеря связи с дис-
танционным управ-
лением

Возникает в случае потери связи между котлом и CARV2. Отключить и вновь подать напряжение 
на котел (1).

37 Низкое напряжение 
питания

Отображается в том случае, если напряжение питания ниже допустимого 
предела для правильной работы котла.

При возобновлении нормальных условий 
котел переходит на нормальную работу без 
необходимости сброса (1).

38 Потеря сигнала 
пламени

Происходит в том случае, если после того, как произошло успешное 
зажигание пламени горелки котла, происходит его непредвиденное по-
гашение; происходит повторная попытка зажигания и в том случае, если 
восстановлены нормальные условия котла, нет необходимости в сбросе.

При возобновлении нормальных условий 
котел переходит на нормальную работу без 
необходимости сброса (1).

43
Блокирование при 
потери постоянного 
сигнала пламени

Возникает, если 6 раз подряд за 8,5 минут появляется ошибка “Потеря 
сигнала пламени (38)”. Нажать на кнопку Сброса (1).

(1) Если блокировка или неполадка не устраняется, следует обращаться к уполномоченной организации (например, в Авторизованную службу технической поддержки)
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Code
Error Anomaly signalled Cause Boiler status / Solution

08 Maximum N° of 
resets Number of allowed resets that have already been performed.

Attention: the anomaly can be reset up to 5 
consecutive times, after which the function 
is inhibited for at least an hour and one at-
tempt is gained every hour for a maximum 
of 5 attempts. By switching the appliance 
on and off, the 5 attempts are re-acquired.

10 Insufficient system 
pressure

Insufficient water pressure inside the central heating circuit is detected, 
which guarantees correct boiler operation.

Verify that the system ranges between 1÷1.2 
bar on the manometer and if necessary 
restore the correct pressure.

12 Storage tank probe 
anomaly The board detects an anomaly on the storage tank probe. The boiler cannot produce domestic hot 

water (1). 

15 Configuration error If the board detects an anomaly or incongruity on the electric wiring, the 
boiler will not start.

If the normal operating conditions are 
restored, the boiler restarts without having 
to be reset. (1)

20 Parasite flame This occurs in the event of a leak in the detection circuit or an anomaly 
in the flame control unit. Press the Reset button (1)

24 Push button control 
panel anomaly The board detects an anomaly on the pushbutton panel.

If the normal operating conditions are 
restored, the boiler restarts without hav-
ing to be reset (1)

27 Insufficient circula-
tion

This occurs if there is overheating in the boiler due to insufficient water 
circulating in the primary circuit; the causes may be:

- poor system circulation; check that there is no interception on the closed 
heating circuit and that the system is perfectly free of air (deaerated);

- blocked pump; free the pump.

Press the Reset button (1).

31
Loss of remote 
control communi-
cation

This occurs if communication is lost between the boiler and the CARV2. Disconnect and reconnect the power to 
the boiler (1).

37 Low power supply 
voltage

This occurs when the power supply voltage is lower than the allowed 
limits for the correct boiler operation. 

If the normal operating conditions are 
restored, the boiler restarts without having 
to be reset (1).

(1) If the shutdown or fault persists, contact an authorised firm (e.g. Authorised Technical After-Sales Service).
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2.10 ВИМКНЕННЯ КОТЛА.
Для загального вимкнення котла переведіть 
його в режим «off», вимкніть головний ви-
микач, який знаходиться поза котлом, і за-
крийте газовий кран на вході в агрегат. Не 
залишайте котел підключеним, якщо він не 
використовується протягом тривалого часу.

2.11 ВІДНОВЛЕННЯ ТИСКУ В 
СИСТЕМІ ОПАЛЕННЯ.

Періодично перевіряйте тиск води в системі 
опалення. Стрілка манометра має показувати 
величину в межах 1 - 1,2 бари.
Якщо тиск не перевищує 1 бар (при холод-
ній системі опалення), необхідно виконати 
підпитку за допомогою крану заповнення, 
який знаходиться в нижній частині котла 
(Мал. 2-2).

Примітка: Не збудьте закрити кран післяц 
цієї операції.
Якщо тиск підвищується до 3 бар може спра-
цювати запобіжний клапан.
В такому разі відібрати воду через один з кла-
панів-сифонів для повітря, щоб знизити тиск 
до 1 бару, або викликати техніків з уповно-
важеної Служби технічного обслуговування.

Якщо часто виникають втрати тиску, звер-
ніться за допомогою до фахівця, оскільки 
обов’язково слід усунути втрати води в 
системі.

2.12 СПОРОЖНЕННЯ СИСТЕМИ 
ОПАЛЕННЯ.

Для зливу води з котла служить спеціальний 
кран спорожнення (Мал. 2-2).
При цьому кран для заповнення має бути 
закритим.

2.13 ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.
Котел стандартно оснащений функцією 
проти замерзання, яка автоматично вмикає 
пальник при зниженні температури понад 
4°C (при стандартному захисті передбачено 
мінімальну температуру: -5°C). З метою 
гарантування цілостності агрегату і систем 
опалення-водопостачання на ділянках, де 
температура опускається нижче нуля, ра-
димо захистити систему опалення шляхом 
додавання антифризу. У випадку тривалого 
простою (якщо йдеться не про основну до-
мівку), ми також радимо:
- вимкнути електричне живлення;
- повністю спорожнити контури опалення 

і ГВП котла. Якщо система опалення має 
часто спорожнюватися, необхідно запо-
вняти її пом’якшеною водою, щоб видалити 
жорсткість, яка може викликати вапнякові 
відкладення.

2.14 ОЧИЩЕННЯ ОБШИВКИ.
Для очищення обшивки слід використовува-
ти зволожені ганчірки та нейтральне мило. 
Не застосовувати абразивні або порошкові 
миючі засоби.

2.15 ОСТАТОЧНЕ ВІДКЛЮЧЕННЯ.
Остаточне відключення котла має викону-
ватися фахівцем після вимкнення подачі 
електричного живлення, води і палива.

Умовні позначення:
 1 - Кран для Заповнення
 2 - Кран для Спорожнення

Вид знизу
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2.10 ВИМКНЕННЯ КОТЛА.
Для загального вимкнення котла переведіть 
його в режим «off», вимкніть головний ви-
микач, який знаходиться поза котлом, і за-
крийте газовий кран на вході в агрегат. Не 
залишайте котел підключеним, якщо він не 
використовується протягом тривалого часу.

2.11 ВІДНОВЛЕННЯ ТИСКУ В 
СИСТЕМІ ОПАЛЕННЯ.

Періодично перевіряйте тиск води в системі 
опалення. Стрілка манометра має показувати 
величину в межах 1 - 1,2 бари.
Якщо тиск не перевищує 1 бар (при холод-
ній системі опалення), необхідно виконати 
підпитку за допомогою крану заповнення, 
який знаходиться в нижній частині котла 
(Мал. 2-2).

Примітка: Не збудьте закрити кран післяц 
цієї операції.
Якщо тиск підвищується до 3 бар може спра-
цювати запобіжний клапан.
В такому разі відібрати воду через один з кла-
панів-сифонів для повітря, щоб знизити тиск 
до 1 бару, або викликати техніків з уповно-
важеної Служби технічного обслуговування.

Якщо часто виникають втрати тиску, звер-
ніться за допомогою до фахівця, оскільки 
обов’язково слід усунути втрати води в 
системі.

2.12 СПОРОЖНЕННЯ СИСТЕМИ 
ОПАЛЕННЯ.

Для зливу води з котла служить спеціальний 
кран спорожнення (Мал. 2-2).
При цьому кран для заповнення має бути 
закритим.

2.13 ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.
Котел стандартно оснащений функцією 
проти замерзання, яка автоматично вмикає 
пальник при зниженні температури понад 
4°C (при стандартному захисті передбачено 
мінімальну температуру: -5°C). З метою 
гарантування цілостності агрегату і систем 
опалення-водопостачання на ділянках, де 
температура опускається нижче нуля, ра-
димо захистити систему опалення шляхом 
додавання антифризу. У випадку тривалого 
простою (якщо йдеться не про основну до-
мівку), ми також радимо:
- вимкнути електричне живлення;
- повністю спорожнити контури опалення 

і ГВП котла. Якщо система опалення має 
часто спорожнюватися, необхідно запо-
вняти її пом’якшеною водою, щоб видалити 
жорсткість, яка може викликати вапнякові 
відкладення.

2.14 ОЧИЩЕННЯ ОБШИВКИ.
Для очищення обшивки слід використовува-
ти зволожені ганчірки та нейтральне мило. 
Не застосовувати абразивні або порошкові 
миючі засоби.

2.15 ОСТАТОЧНЕ ВІДКЛЮЧЕННЯ.
Остаточне відключення котла має викону-
ватися фахівцем після вимкнення подачі 
електричного живлення, води і палива.

Умовні позначення:
 1 - Кран для Заповнення
 2 - Кран для Спорожнення

Вид знизу
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2.7 KOMBININ KAPATILMASI.
Tamamen kombiyi kapatmak için “off ” moduna 
getirip kombinin haricindeki ana şalteri kapatınız 
ve cihaz girişindeki gaz musluğunu kapatınız. 
Kombi cihazının uzun süreli olarak kullanıl-
maması durumunda gereksiz olarak devrede 
bırakmayın.

2.8 ISITMA TESISATININ BASINCININ 
ESKI HALINE GETIRILMESI.

Periyodik olarak tesisat su basıncını kontrol 
ediniz. Kombi manometre ibresinin 1 ile 1,2 bar 
arasında bir tam değer göstermesi gerekmektedir.
Basıncın 1 bar’dan düşük bir değer göstermesi 
durumunda (tesisat soğuk vaziyetteyken) kom-
binin alt kısmında yer alan doldurma musluğu 
vasıtasıyla basıncın doğru değere ulaştırılması 
gerekmektedir (şekil 2-2).

Not: Işlem sonunda dolum musluğunu tekrar 
kapatınız.
Eğer basınç 3 barın üzerindeki değerlere varıyor-
sa güvenlik valfı müdahale riski vardır.
Bu durumda bir termisifondan hava deliği val-
fından basıncı 1 bara düşürünceye kadar suyu 
kesin ya da yetkili bir firmadan müdahele isteyin.

Basınç düşmelerinin sıklıkla tekrarlanması 
halinde, muhtemel tesisat kaçağının giderilmesi 
amacıyla mesleki açıdan uzman bir teknik per-
sonele müracaat edilmelidir.

2.9 TESISATIN BOŞALTILMASI.
Kombinin boşaltma işlemini bitirmek için uygun 
boşaltma musluğunu hareket ettiriniz (Şek. 2-2).
Bu işleme başlamadan evvel tesisat dolum mus-
luğunun kapalı olduğundan emin olun.

2.10 DONMAYA KARŞI KORUMA.
Kombi serisi, ısı 4°C’nin altına düştüğünde 
brülörü otomatik olarak açan donma önleyici 
bir işlev ile donatılmıştır (asgari -5°C’ye kadar 
koruma). Özellikle de sıcaklığın sıfır derecenin 
altına düştüğü yörelerde gerek kombi cihazının 
ve gerekse ısıtma tesisatının korunması amacıyla 
kalorifer tesisatının antifriz ile korunması tavsiye 
olunur. Cihazın uzun süreli devre dışı kalması 
halinde (ikinci ev) ayrıca şunları tavsiye ederiz:
- elektrik kaynağını kesiniz;
- Kombinin su ısıtma ve ısıtma devrelerini tama-

men boşaltınız. Sıklıkla boşaltılan bir kombinin 
tekrar dolumunun, kireç oluşumuna sebep 
olabilecek su sertliğini önlemek için işlenmiş 
su ile ile gerçekleştirilmesi zorunludur.

2.11 DIŞ GÖVDENİN TEMIZLIĞI.
Kombinin kasasının temizliği için nemli bezler ve 
saf sabun kullanın. Pürüzlü veya toz deterjanlar 
kullanmayın.

2.12 TAMAMEN DEVRE DIŞI BIRAKMA.
Kombi cihazının nihai olarak tamamen devre 
dışı bırakılmasına karar verilmesi durumunda, 
elektrik, su ve gaz bağlantılarının kesilmiş 
olduğundan emin olmak suretiyle gerekli tüm 
işlemlerin uzman teknik personel tarafından 
yapılmasını sağlayınız.

Açıklamalar:
 1 - Tesisat dolum musluğu
 2 - Tesisat boşaltma musluğu

Alt görüntü.
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2.7 APAGADO DE LA CALDERA.
Para apagar totalmente la caldera ponerla en 
modo “off ” desconectar el interruptor omnipo-
lar externo a la caldera y cerrar la llave de paso 
del gas situada antes de la entrada del gas a la 
caldera. No dejar la caldera inútilmente encen-
dida si no debe ser utilizada durante un periodo 
prolongado.

2.8 RESTABLECIMIENTO DE LA 
PRESIÓN DE LA INSTALACIÓN DE 
CALEFACCIÓN.

Controlar periódicamente la presión del agua 
de la instalación. La aguja del manómetro de la 
caldera debe indicar un valor entre 1 y 1,2 bar.
Si la presión es inferior a 1 bar (con la instalación 
fría) es necesario reponer agua a través del grifo 
situado en la parte inferior de la caldera (Fig. 2-2).

Nota: cerrar el grifo cuando se haya finalizado 
la operación.
Si la presión llega a valores cercanos a 3 bar, 
existe el riesgo que actúe la válvula de seguridad.
En ese caso, quite agua con una válvula de purga 
de aire de un radiador hasta que la presión vuelva 
a situarse en 1 bar o solicite la ayuda de una 
empresa habilitada.

Si los descensos de presión fueran frecuentes, so-
licitar la actuación de personal profesionalmente 
cualificado, pues se deberá eliminar la pérdida 
que probablemente exista en la instalación.

2.9 VACIADO DE LA INSTALACIÓN.
Para realizar la operación de vaciado de la calde-
ra, abrir el grifo de vaciado (Fig. 2-2).
Antes de efectuar esta operación, comprobar que 
el grifo de llenado esté cerrado.

2.10 PROTECCIÓN ANTIHIELO.
La caldera de serie dispone de una función an-
tihielo que pone en funcionamiento la bomba y 
el quemador cuando la temperatura baja de 4°C 
(protección de serie hasta -5°C de temperatura 
mín.). No obstante, para garantizar el buen 
estado del aparato y de la instalación, en las 
zonas donde la temperatura baje de cero grados, 
recomendamos proteger la instalación de calefac-
ción con anticongelante. En caso de inactividad 
prolongada (segunda vivienda), recomendamos 
así mismo:
- interrumpir la alimentación eléctrica;
- vaciar completamente el circuito de calefacción 

y el circuito sanitario de la caldera. En las 
instalaciones que frecuentemente deban ser 
vaciadas, es indispensable que sean rellenadas 
con agua tratada, de forma que se elimine la 
dureza, para evitar incrustaciones calcáreas.

2.11 LIMPIEZA DEL REVESTIMIENTO.
Para limpiar el revestimiento de la caldera, usar 
paños húmedos y jabón neutro. No usar deter-
gentes abrasivos o en polvo.

2.12 DESACTIVACIÓN DEFINITIVA.
Cuando se decida llevar a cabo la desactivación 
definitiva de la caldera, encargar a personal 
profesionalmente cualificado estas operaciones, 
comprobando que se hayan cortado las alimen-
taciones eléctricas, de agua y de combustible.

Leyenda:
 1 - Grifo de llenado
 2 - Grifo de vaciado

Vista inferior.
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2.7 ВЫКЛЮЧЕНИЕ БОЙЛЕРА.
Для полного выключения бойлера, установить 
его в режим «выкл», отключить внешний 
однополюсный выключатель бойлера и за-
крыть газовый кран, установленный перед 
агрегатом. Если бойлер не используется в 
течение длительного времени, не оставляйте 
его включенным.

2.8 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В 
ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ.

Периодически контролируйте давление воды 
в системе. Стрелка манометра на бойлере 
должна показывать значение от 1 до 1,2 бар.
Если давление ниже 1 бар (при холодной си-
стеме), необходимо восстановить давление с 
помощью крана наполнения, расположенного 
в нижней части бойлера (см. Рисунок 2-2).

Примечание: закрыть кран наполнения в 
конце операции.
Если давление доходит до величины около 
3 бар появляется риск срабатывания предо-
хранительного клапана.
В этом случае необходимо слить воду на од-
ном из вантуз-клапанов воздуха на тепловом 
сифоне, пока температура не достигнет дав-
ления 1 бар или обатиться в уполномоченную 
компанию.

Если наблюдаются частые случаи падения 
давления, следует обратиться за помощью к 
квалифицированному специалисту; между 
тем следует устранить возможные утечки.

2.9 ЗАПОЛНЕНИЕ УСТАНОВКИ.
Для слива воды из бойлера используйте слив-
ной кран (Илл. 2-2).
Перед тем, как выполнить эту операцию, убе-
дитесь в том, что закрыт кран заливки воды.

2.10 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ.
Бойлер серии оборудован системой защиты 
от замерзания, которая приводит в действие 
горелку в том случае, когда температура 
опускается ниже 4°C (защита до мин. темпе-
ратуры -5°C). В целях гарантии целостности 
прибора и системы отопления и ГВС в зонах, 
где температура опускается ниже нуля, ре-
комендуем защитить установку отопления 
противоморозной добавкой. Если предпо-
лагается отключить бойлер на длительный 
период (второй дом), рекомендуется также:
- отключить электропитание;
- полностью слить воду с контура отопления 

и с контура ГВС бойлера. В отопительные 
системы, из которых приходится часто 
сливать воду, необходимо заливать воду, 
подвергшуюся необходимой обработке с 
целью ее умягчения, потому что слишком 
жесткая вода может привести к отложениям 
водяного камня.

2.11 ОЧИСТКА ВНЕШНЕЙ ОБОЛОЧКИ.
Для очистки внешней оболочки бойлера ис-
пользовать влажную материю и нейтральное 
моющее средство. Не использовать абразив-
ные и порошковые моющие средства.

2.12 ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ.
В случае принятия решения об окончательном 
отключении бойлера, отключение должно 
быть произведено квалифицированным 
персоналом, убедиться при этом, что аппарат 
отключён от газовой магистрали, водопровода 
и сети электропитания.

Условные обозначения:
 1 - Наполнительный кран
 2 - Кран для слива воды

Вид снизу.
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Code
Error Anomaly signalled Cause Boiler status / Solution

38 Loss of flame signal

This occurs when the boiler is on correctly and the flame of the burner 
is switched off unexpectedly; another start-up attempt if performed 
and if the normal operating conditions are restored, the boiler does 
not have to be reset.

If the normal operating conditions are 
restored, the boiler restarts without having 
to be reset (1).

43
Block due to of the 
continuous flame 
signal

This occurs if the “Flame signal loss” error occurs 6 consecutive times 
within 8.5 minutes(38). Press the Reset button (1).

(1) If the shutdown or fault persists, contact an authorised firm (e.g. Authorised Technical After-Sales Service).

2.7 BOILER SHUTDOWN.
For complete boiler switch-off, press the “off ” 
button, disconnect the onmipolar switch outside 
of the boiler and close the gas cock upstream 
from the appliance. Never leave the boiler 
switched on if left unused for prolonged periods.

2.8 RESTORE CENTRAL HEATING 
SYSTEM PRESSURE.

Periodically check the system water pressure. 
The boiler pressure gauge should read a pressure 
between 1 and 1.2 bar.

If the pressure is below 1 bar (with the circuit cool) 
restore normal pressure via the cock located in the 
lower part of the boiler (Fig. 2-2).

N.B.: close the cock after the operation.
If pressure values reach around 3 bar the safety 
valve may be activated.
In this case, remove water from an air vent valve 
of a radiator until 1 bar is reached or ask for as-
sistance from an authorised company.

In the event of frequent pressure drops, contact 
qualified staff for assistance to eliminate the pos-
sible system leakage.
2.9 SYSTEM DRAINING.
To drain the boiler, use the special draining 
valve (Fig. 2-2)
Before draining, ensure that the filling valve is 
closed.

2.10 ANTI-FREEZE PROTECTION.
The boiler has an anti-freeze function that 
switches on automatically when the temperature 
falls below 4°C (standard protection to minimum 
temperature of -5°C). In order to guarantee the 
integrity of the appliance and the domestic hot 

water heating system in zones where the tempera-
ture falls below zero, we recommend the central 
heating system is protected using anti-freeze 
liquid. In the case of prolonged inactivity (second 
case), we also recommend that:
- disconnect the electric power supply;
- the central heating circuit and boiler domestic 

hot water circuit must be drained. In systems 
that are drained frequently, filling must be car-
ried out with suitably treated water to eliminate 
hardness that can cause lime-scale.

2.11 CASE CLEANING.
Use damp cloths and neutral detergent to clean 
the boiler casing. Never use abrasive or powder 
detergents.

2.12 DECOMMISSIONING.
In the event of permanent shutdown of the boiler, 
contact professional staff for the procedures and 
ensure that the electrical, water and gas supply 
lines are shut off and disconnected.

Key:
 1 - Filling valve
 2 - Draining valve

Bottom view.
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- переконатися, що запобіжний пристрій 
спрацьовує у випадку припинення подачі 
газу і перевірити час його спрацьовання;

- перевірити спрацьовання головного вими-
кача на вході котла;

- перевірити наявну тягу під час нормальної 
роботи котла, наприклад, за допомогою 
тягоміру, який розташовано відразу ж на 
виході продуктів згоряння з агрегату;

- переконатися у відсутності в приміщенні 
зворотного протоку продуктів згоряння, 
також при роботі наявних електровентиля-
торів;

- перевірити роботу органів регулювання;
- опломбувати пристрої регулювання для ви-

трат газу (якщо вони підлягають зміні);
- перевірити продуктивність котла з гарячої 

води (при під’єднанні котла до блоку зо-
внішнього водонагрівача);

3.1 ГІДРАВЛІЧНА СХЕМА.

- перевірити щільність гідравлічних контурів;
- перевірити вентиляцію та приміщення, де 

встановлено котел.
Якщо хоча б одна з перевірок дає негативний 
результат, забороняється вмикати котел до 
роботи.

Умовні позначення:
 1 - Кран заповнення системи опалення
 2 - Газовий клапан
 3 - Розширювальний бак для систе-

ми опалення
 4 - Пальник
 5 - Первинний теплообмінник
 6 - Витяжний ковпак димових газів
 7 - Термостат димових газів
 8 - Запобіжний термостат
 9 - Температурний давач-зонд на 

прямій лінії (подачі) системи 
опалення

 10 - Повітряний випускний клапан
 11 - Циркуляційний насос котла
 12 - Кран спорожнення системи
 13 - Реле тиску в системі опалення
 14 - Триходовий клапан (з привідом) 

(за окремим замовленням)
 15 - Байпас
 16 - Запобіжний клапан на 3 бари

 G - Підведення газу
 RR - Заповнення системи опалення
 R - Зворотна лінія в систему опалення
 M - Пряма лінія (подачі) системи  

опалення

3 ПУСК КОТЛА (ПЕРЕВІРКИ 
ПІД ЧАС ПЕРШОГО РОЗ-
ПАЛЮВАННЯ).

Для пуска котла необхідно:
- перевірити відповідність використовуваного 

газу з типом газу, на який налаштований 
котел;

- перевірити підключення до мережі 
220В-50Гц, відповідність полюсів фази-ней-
тралі L-N та заземлення;

- перевірити, щоб конутр опалення був за-
повнений водою, стрілка манометру має 
вказувати на 1-1,2 бари;

- увімкнути котел та переконатися у корек-
тному запалюванні;

- переконатися, що максимальні, проміжні 
та мінімальні витрати газу та відповідний 
тиск газу відповідають наведеним в брошурі 
даним (параграф 3.18);
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- переконатися, що запобіжний пристрій 
спрацьовує у випадку припинення подачі 
газу і перевірити час його спрацьовання;

- перевірити спрацьовання головного вими-
кача на вході котла;

- перевірити наявну тягу під час нормальної 
роботи котла, наприклад, за допомогою 
тягоміру, який розташовано відразу ж на 
виході продуктів згоряння з агрегату;

- переконатися у відсутності в приміщенні 
зворотного протоку продуктів згоряння, 
також при роботі наявних електровентиля-
торів;

- перевірити роботу органів регулювання;
- опломбувати пристрої регулювання для ви-

трат газу (якщо вони підлягають зміні);
- перевірити продуктивність котла з гарячої 

води (при під’єднанні котла до блоку зо-
внішнього водонагрівача);

3.1 ГІДРАВЛІЧНА СХЕМА.

- перевірити щільність гідравлічних контурів;
- перевірити вентиляцію та приміщення, де 

встановлено котел.
Якщо хоча б одна з перевірок дає негативний 
результат, забороняється вмикати котел до 
роботи.

Умовні позначення:
 1 - Кран заповнення системи опалення
 2 - Газовий клапан
 3 - Розширювальний бак для систе-

ми опалення
 4 - Пальник
 5 - Первинний теплообмінник
 6 - Витяжний ковпак димових газів
 7 - Термостат димових газів
 8 - Запобіжний термостат
 9 - Температурний давач-зонд на 

прямій лінії (подачі) системи 
опалення

 10 - Повітряний випускний клапан
 11 - Циркуляційний насос котла
 12 - Кран спорожнення системи
 13 - Реле тиску в системі опалення
 14 - Триходовий клапан (з привідом) 

(за окремим замовленням)
 15 - Байпас
 16 - Запобіжний клапан на 3 бари

 G - Підведення газу
 RR - Заповнення системи опалення
 R - Зворотна лінія в систему опалення
 M - Пряма лінія (подачі) системи  

опалення

3 ПУСК КОТЛА (ПЕРЕВІРКИ 
ПІД ЧАС ПЕРШОГО РОЗ-
ПАЛЮВАННЯ).

Для пуска котла необхідно:
- перевірити відповідність використовуваного 

газу з типом газу, на який налаштований 
котел;

- перевірити підключення до мережі 
220В-50Гц, відповідність полюсів фази-ней-
тралі L-N та заземлення;

- перевірити, щоб конутр опалення був за-
повнений водою, стрілка манометру має 
вказувати на 1-1,2 бари;

- увімкнути котел та переконатися у корек-
тному запалюванні;

- переконатися, що максимальні, проміжні 
та мінімальні витрати газу та відповідний 
тиск газу відповідають наведеним в брошурі 
даним (параграф 3.18);
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3 KOMBİNİN DEVREYE 
SOKULMASI 
(BAŞLANGIÇ KONTROLU).

Kombi cihazının devreye sokulması için gere-
kenler:
- tesisatın montajına ait uygunluk beyanının 

bulunduğunu kontrol ediniz;
- şebekede kullanılan gaz türü ile kombi ciha-

zının ayarlanmış olduğu gaz türünün uyumlu 
olduğunu kontrol edin;

- 230V-50Hz şebekesine bağlandığına, L-N ku-
tuplarına riayet edildiğine ve toprak bağlantı 
olduğunu kontrol edin;

- kalorifer tesisatında su dolu olduğundan emin 
olunuz, kombi üzerinde yer alan manomet-
redeki basıncın 1÷1.2 bar arasında olmasını 
kontrol ediniz ;

- kombiyi ateşleyin ve sağlıklı ateşleme oluştu-
ğundan emin olun;

- Gaz maksimum, ortalama ve minimum debisi 
ve ilgili basınçların kullanım kılavuzunda 
belirtilen değerlere uygun olduğunu kontrol 
edin, paragraf 3.18;

- muhtemelen gaz kesilmesi halinde güvenlik 
düzeneklerinin devreye girip girmediğini ve 
tepki sürelerini kontrol ediniz;

- kombi girişinde yer alan ana şalterlerin çalış-
malarını kontrol ediniz;

- cihazın çalışmasını ayarlarken, hava çekme 
olup olmadığını bir deprimometroyu, cihazın 
yanan mamullerinin çıkışına yerleştirerek 
kontrol ediniz;

- muhtemel elektrikli havalandırma aletleri 
çalışırken mekanın içinde artık maddelerin 
dışarıya taşmadığından emin olunuz;

3.1 ELEKTRIK ŞEMASI.

- ayarlama organlarının müdahalesini kontrol 
ediniz;

- gaz taşıma kapasitesi ayarlama cihazlarını mü-
hürleyin (şayet ayarlar çeşitlilik gösterirlerse);

- sıcak kullanım suyu üretimini kontrol ediniz 
(kombi bir dış kazan ünitesine bağlandığında);

- hidrolik devrelerin sızdırmazlıklarını kontrol 
edin;

- cihazın monte edildiği mekanda, gereksinim 
halinde, havalanma ve havalandırmayı kontrol 
ediniz.

Bu kontrollardan bir tanesinin dahi olumsuz 
sonuç vermesi durumunda tesisatın kesinlikle 
çalıştırılmaması gerekmektedir.

Açıklamalar:
 1 - Tesisat dolum musluğu
 2 - Gaz valfı
 3 - Tesisat genleşme tankı
 4 - Brülör
 5 - Ana değiştirici
 6 - Atık gaz davulumbazı
 7 - Atık gaz termostatı
 8 - Emniyet termostatı
 9 - Gidiş sensörü
 10 - Hava boşaltma valfı
 11 - Kombi pompası
 12 - Tesisat boşaltma musluğu
 13 - Tesisat presostatı
 14 - 3 yollu valf (motorlu) (opsiyonel)
 15 - By-pass
 16 - 3 bar güvenlik valfı

 G - Gaz hattı
 RR - Tesisat doldurma hattı
 R - Tesisat geri hattı
 M - Tesisat gidiş hattı
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3 PUESTA EN SERVICIO  
DE LA CALDERA  
(CONTROL INICIAL).

Para la puesta en servicio de la caldera es ne-
cesario:
- comprobar que el gas utilizado coincida con el 

previsto para el funcionamiento de la caldera;
- comprobar que existe la conexión a una red 

de 230V-50Hz y que la polaridad L-N se ha 
respetado, controlar la conexión de tierra;

- comprobar que la instalación de calefacción está 
llena de agua, con el manómetro de la caldera 
indicando una presión igual a 1÷1,2 bar;

- encender la caldera y comprobar que el encen-
dido sea correcto;

- comprobar que el caudal máximo, intermedio 
y mínimo del gas y las correspondientes pre-
siones coinciden con las indicadas en el manual 
(Apdo. 3.18).

- comprobar que el dispositivo de seguridad 
actúe en caso de falta de gas y que el tiempo 
de esta actuación sea correcto;

- comprobar el funcionamiento del interruptor 
general situado en tramo eléctrico anterior a la 
caldera;

- comprobar el tiro existente durante el regular 
funcionamiento del aparato, mediante, por 
ejemplo, un deprimómetro ubicado en la salida 
de los productos de la combustión del aparato;

- comprobar que en el local no se produzca un 
retorno de los productos de la combustión, 
como también durante el funcionamiento de 
electroventiladores;

- controlar el funcionamiento de los órganos de 
regulación;

- precintar los dispositivos de regulación del 
caudal de gas (si se cambian las regulaciones);

3.1 ESQUEMA HIDRÁULICO.

- controlar la producción de agua caliente sani-
taria (cuando la caldera está conectada a una 
unidad acumulador externa);

- controlar la estanqueidad de los circuitos de 
agua;

- controlar la ventilación y/o aireación del local 
de instalación si se ha previsto.

Si al menos uno de los controles de seguridad 
resulta negativo, la instalación no debe ser puesta 
en funcionamiento.

Leyenda:
 1 - Grifo de llenado de la instalación
 2 - Válvula de gas
 3 - Vaso de expansión de la instalación
 4 - Quemador
 5 - Intercambiador primario
 6 - Campana de humos
 7 - Termostato de humos
 8 - Termostato de seguridad
 9 - Sonda ida
 10 - Purgador
 11 - Circulador de la caldera
 12 - Grifo de vaciado de la instalación
 13 - Presostato de la instalación
 14 - Válvula de tres vías (motorizada)
   (opcional)
 15 - By-pass
 16 - Válvula de seguridad 3 bar

 G - Alimentación gas
 RR - Rellenado de la instalación
 R - Retorno instalación
 M - Ida instalación
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3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ  
БОЙЛЕРА К РАБОТЕ  
(НАЧАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА).

При запуске в эксплуатацию бойлера не-
обходимо:
- проверить соответствие используемого 

газа, с тем на который настроен бойлер;
- проверить подключение к сети 230В-50Гц, с 

соблюдением полярности L-N и заземления;
- проверить, что установка отопления запол-

нена водой, проверить что стрелка маноме-
тра бойлера указывает давление в диапазоне 
1÷1,2 бар;

- включить бойлер и проверить правиль-
ность зажигания;

- проверить что максимальный, промежу-
точный и минимальны газовый расход и 
соответствующее давление, отвечает тем, 
что указаны в паспорте параг. 3.18;

- проверить включение защитного устрой-
ства, в случае отсутствия газа и затраченное 
на это время;

- проверить действие рубильника, установ-
ленного перед бойлером;

- проверить существующую вытяжку во вре-
мя регулярной работы агрегата, например 
при помощи тягомера, расположенного сра-
зу на выходе продуктов сгорания агрегата;

- проверить, что в помещение не происходит 
переполнение продуктов сгорания, даже во 
время работы электровентиляторов;

- проверить работу регуляторов;
- запечатать устройство регулирования газо-

вого расхода (при изменении настройки);
- проверить производство ГВС (когда бойлер 

подключён к внешнему водонагревателю);

3.1 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА.

- проверить непроницаемость гидравличе-
ской цепи;

- проверить вентиляцию и/или проветри-
вание помещения, где предусмотрена 
установка.

Если хотя бы одна из этих проверок имеет 
негативный результат, установка не может 
быть подключена.

Условные обозначения:
 1 - Кран заполнения системы
 2 - Газовый клапан
 3 - Расширительный бак установки
 4 - Горелка
 5 - Первичный теплообменник
 6 - Вытяжной кожух
 7 - Реле давления дыма
 8 - Предохранительное реле  

давления
 9 - Зонд подачи
 10 - Клапан стравливания воздуха
 11 - Циркуляционный насос бойлера
 12 - Кран слива воды из системы
 13 - Реле давления установки
 14 - Трехходовой клапан  

(моторизированный) (опция)
 15 - Байпас
 16 - Предохранительный клапан 

3 бар

 G - Подача газа
 RR - Наполнение установки
 R - Возврат из отопительной системы
 M - Подача в отопительную систему
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3 BOILER START-UP  
(INITIAL CHECK).

To commission the boiler:
- make sure that the type of gas used corresponds 

to boiler settings;
- check connection to a 230V-50Hz power 

mains, correct L-N polarity and the earthing 
connection;

- make sure the central heating system is filled 
with water and that the manometer indicates 
a pressure of 1÷1.2 bar.

- switch the boiler on and check correct ignition;
- make sure the gas maximum, intermediate 

and minimum flow rate and pressure values 
correspond to those given in the handbook, 
Par. 3.18;

- check activation of the safety device in the event 
of no gas, as well as the relative activation time;

- check activation of the main switch located 
upstream from the boiler;

- check the existing draught during normal 
functioning of the appliance, e.g. a draught 
gauge positioned at the exit of the appliance 
combustion products;

- check that there is no backflow of combustion 
products into the room, even during functio-
ning of fans;

- ensure activation of all adjustment devices;
- seal the gas flow rate regulation devices (if 

settings are modified);

3.1 HYDRAULIC DIAGRAM.

- check the production of domestic hot water 
(when the boiler is connected to an external 
cylinder);

- check sealing efficiency of water circuits;
- check ventilation and/or aeration of the instal-

lation room where provided.
If any checks/inspection give negative results, do 
not start the boiler.

Key:
 1 - System filling valve
 2 - Gas valve
 3 - System expansion vessel
 4 - Burner
 5 - Primary heat exchanger
 6 - Flue hood
 7 - Flue safety thermostat
 8 - Safety thermostat
 9 - Delivery probe
 10 - Vent valve
 11 - Boiler pump
 12 - System draining valve
 13 - System pressure switch
 14 - Three-way valve (motorised)
   (optional)
 15 - By-pass
 16 - 3 bar safety valve

 G - Gas supply
 RR - System filling
 R - System return
 M - System flow
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3.2 ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА.

Умовні позначення:
 B1 - Температурний давач-зонд на прямій 

лінії (подачі) системи опалення
 B2 - Температурний давач-зонд контуру 

ГВП (за окремим замовленням)
 B4 - Зовнішній давач
 CARV 2  - Пристрій ДК Comando Amico Remoto 

Версія 2 (за окремим замовленням)
 DS1 - Дисплей
 E3 - Електрод розпалення та спостереження
 E4 - Запобіжний термостат
 E6 - Термостат димових газів
 F1 - Плавкий запобіжник на лінії

 M1 - Циркуляційний насос котла
 M30 - Триходовий клапан (за окремим замовленням)
 R8 - Опір блокування функції водонагрівачу
 S2 - Перемикач робочих режимів
 S3 - Кнопка зняття з блокування
 S4 - Витратомір сантехнічної води
 S5 - Реле тиску в системі опалення
 S20 - Кімнатний термостат (за окремим замовленням)
 S21 - Кнопка збільшення температури в контурі ГВП
 S22 - Кнопка зменшення температури в контурі ГВП
 S23 - Кнопка збільшення температури в системі  

опалення
 S24 - Кнопка зменшення температури в системі опалення

Передбачено роботу котла з кімнатним тер-
мостатом (S20), кімнатним хронотермостатом 
On/Off, годинником-програматором або при-
строєм дистанційного керування «Comando 
Amico RemotoV2» (CARV2). Під’єднати затиски 
40 – 41, видаляючи перемичку X40 та уважно 
слідкуючи, щоб не поміняти місцями полюси 
у випадку підключення CARV2.

Блок водонагрівачу: котел може працювати 
у сполученні з блоком водонагрівача, який 
має під’єднуватися до затисків 36-37 клем-
ної двополюсної коробки, розташованої 
всередині панелі керування котла, удаляя 
нагревательный элемент R8.

Передбачений у котлі роз’єм X3 має вико-
ристовуватися лише при наявності блоку 
водонагрівача.

З’єднувач X8 використовується для підклю-
чення надолонника Virgilio для оновлення 
програмного забезпечення мікропроцесору.

3.3 МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ТА 
ЗАХОДИ ЇХ УСУНЕННЯ.

Примітка: технічне обслуговування пови-
нно виконуватися кваліфікованим фахівцем 
(наприклад, зі Служби технічного обслуго-
вування).

- Запах газу. Викликано втратами в газовому 
контурі. Перевірити щільність контуру під-
ведення газу

- Нерегулярне горіння (полум’я червоне або 
жовте). Сповіщає про засмічені пальник або 
пластинчатий блок котла. виконати очищен-
ня пальника абл пластинчатого блоку.

- Часті спрацювання запобіжного термостату 
проти перегріву. Може залежати від браку 
води у котлі, недостатньої циркуляції води 
в системі або від заблокованого циркуля-
ційного насосу. Перевірити за манометром, 
що тиск перебуває в межі передбачених 
значень. Перевірити, щоб не були закриті 
всі вентилі радіаторних батарей, перевірити 
справність циркуляційного насосу.

- У котлі утворюється конденсат. Явище 
може бути викликане засміченням димової 
труби або димових труб, якщо їхня висота 
або переріз не пропорційні до розмірів кот-

ла. Може також викликатися роботою при 
високій температурі надзвичайно низького 
котла. В такому випадку запустити котел 
при більшій температурі.

- Часті спрацьовування термостату димових 
газів. Можуть викликатися засміченнями 
в димовому контурі. Перевирити димар. 
Можливо, димар засмічений, або його 
висота чи переріз не підходять для котла. 
Можливо, недостатня вентиляція (див.
параграф про вентиляцію у приміщеннях).

- Наявність повітря в контурі опалення. 
Переконатися в тому, що кришка відповід-
ного клапану для випуску повітрі відкрита. 
Переконатися в тому, що значення тиску у 
системі опалення та попереднього тиску у 
розширювальному баку перебувають у межі 
передбачених, що попередній тиск у роз-
ширювальному баку для системи опалення 
складає 1,0 бар, тиск в системі складає 1 - 1,2 
бари.

- Блокування через недостатнє розпалення 
та блокування димаря. Див.параграфи 2.9 
та 1.5 (електричне підключення).

 T1 - Блок живлення низькою на-
пругою

 T2 - Трансформатор розпалення
 U1 - Внутрішній випрямлювач у 

з’єднувачі газового клапану 
(наявний лише на газових 
клапанах Honeywell)

 X40 - Перемичка кімнатного термо-
стату

 Y1 - Газовий клапан
 Y2 - Модулювальна котушка газо-

вого клапану

 1 - Інтерфейс користувача
 2 - Примітка: Інтерфейс корис-

тувача знаходиться збоку 
зварювання на платі котла

 3 - Живлення 220 В пер.стр. 50Гц
 4 - Синій
 5 - Коричневий
 6 - Жовтий / Зелений
 7 - Чорний
 8 - (ГВП)
 9 - (опалення)
 10 - Сірий
 11 - Білий
 12 - Червоний
 13 - Зелений
 14 - Блок водонагрівачу  

(за окремим замовленням)
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3.2 ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА.

Умовні позначення:
 B1 - Температурний давач-зонд на прямій 

лінії (подачі) системи опалення
 B2 - Температурний давач-зонд контуру 

ГВП (за окремим замовленням)
 B4 - Зовнішній давач
 CARV 2  - Пристрій ДК Comando Amico Remoto 

Версія 2 (за окремим замовленням)
 DS1 - Дисплей
 E3 - Електрод розпалення та спостереження
 E4 - Запобіжний термостат
 E6 - Термостат димових газів
 F1 - Плавкий запобіжник на лінії

 M1 - Циркуляційний насос котла
 M30 - Триходовий клапан (за окремим замовленням)
 R8 - Опір блокування функції водонагрівачу
 S2 - Перемикач робочих режимів
 S3 - Кнопка зняття з блокування
 S4 - Витратомір сантехнічної води
 S5 - Реле тиску в системі опалення
 S20 - Кімнатний термостат (за окремим замовленням)
 S21 - Кнопка збільшення температури в контурі ГВП
 S22 - Кнопка зменшення температури в контурі ГВП
 S23 - Кнопка збільшення температури в системі  

опалення
 S24 - Кнопка зменшення температури в системі опалення

Передбачено роботу котла з кімнатним тер-
мостатом (S20), кімнатним хронотермостатом 
On/Off, годинником-програматором або при-
строєм дистанційного керування «Comando 
Amico RemotoV2» (CARV2). Під’єднати затиски 
40 – 41, видаляючи перемичку X40 та уважно 
слідкуючи, щоб не поміняти місцями полюси 
у випадку підключення CARV2.

Блок водонагрівачу: котел може працювати 
у сполученні з блоком водонагрівача, який 
має під’єднуватися до затисків 36-37 клем-
ної двополюсної коробки, розташованої 
всередині панелі керування котла, удаляя 
нагревательный элемент R8.

Передбачений у котлі роз’єм X3 має вико-
ристовуватися лише при наявності блоку 
водонагрівача.

З’єднувач X8 використовується для підклю-
чення надолонника Virgilio для оновлення 
програмного забезпечення мікропроцесору.

3.3 МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ТА 
ЗАХОДИ ЇХ УСУНЕННЯ.

Примітка: технічне обслуговування пови-
нно виконуватися кваліфікованим фахівцем 
(наприклад, зі Служби технічного обслуго-
вування).

- Запах газу. Викликано втратами в газовому 
контурі. Перевірити щільність контуру під-
ведення газу

- Нерегулярне горіння (полум’я червоне або 
жовте). Сповіщає про засмічені пальник або 
пластинчатий блок котла. виконати очищен-
ня пальника абл пластинчатого блоку.

- Часті спрацювання запобіжного термостату 
проти перегріву. Може залежати від браку 
води у котлі, недостатньої циркуляції води 
в системі або від заблокованого циркуля-
ційного насосу. Перевірити за манометром, 
що тиск перебуває в межі передбачених 
значень. Перевірити, щоб не були закриті 
всі вентилі радіаторних батарей, перевірити 
справність циркуляційного насосу.

- У котлі утворюється конденсат. Явище 
може бути викликане засміченням димової 
труби або димових труб, якщо їхня висота 
або переріз не пропорційні до розмірів кот-

ла. Може також викликатися роботою при 
високій температурі надзвичайно низького 
котла. В такому випадку запустити котел 
при більшій температурі.

- Часті спрацьовування термостату димових 
газів. Можуть викликатися засміченнями 
в димовому контурі. Перевирити димар. 
Можливо, димар засмічений, або його 
висота чи переріз не підходять для котла. 
Можливо, недостатня вентиляція (див.
параграф про вентиляцію у приміщеннях).

- Наявність повітря в контурі опалення. 
Переконатися в тому, що кришка відповід-
ного клапану для випуску повітрі відкрита. 
Переконатися в тому, що значення тиску у 
системі опалення та попереднього тиску у 
розширювальному баку перебувають у межі 
передбачених, що попередній тиск у роз-
ширювальному баку для системи опалення 
складає 1,0 бар, тиск в системі складає 1 - 1,2 
бари.

- Блокування через недостатнє розпалення 
та блокування димаря. Див.параграфи 2.9 
та 1.5 (електричне підключення).

 T1 - Блок живлення низькою на-
пругою

 T2 - Трансформатор розпалення
 U1 - Внутрішній випрямлювач у 

з’єднувачі газового клапану 
(наявний лише на газових 
клапанах Honeywell)

 X40 - Перемичка кімнатного термо-
стату

 Y1 - Газовий клапан
 Y2 - Модулювальна котушка газо-

вого клапану

 1 - Інтерфейс користувача
 2 - Примітка: Інтерфейс корис-

тувача знаходиться збоку 
зварювання на платі котла

 3 - Живлення 220 В пер.стр. 50Гц
 4 - Синій
 5 - Коричневий
 6 - Жовтий / Зелений
 7 - Чорний
 8 - (ГВП)
 9 - (опалення)
 10 - Сірий
 11 - Білий
 12 - Червоний
 13 - Зелений
 14 - Блок водонагрівачу  

(за окремим замовленням)
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3.2 ELEKTRIK ŞEMASI.

Açıklamalar:
 B1 - Gidiş sensörü
 B2 - Kullanma suyu sondası (opsiyonel)
 B4 - Dış sonda
CARV2 - Comando Amico Remoto Versiyon 2 

(opsiyonel)
 DS1 - Gösterge
 E3 - Tespit ve ateşleme bujileri
 E4 - Emniyet termostatı
 E6 - Atık gaz termostatı
 F1 - Hat sigortası
 M1 - Kombi pompası

 M30 - Üç yollu valf (opsiyonel)
 R8 - Kombi fonksiyonu engelleme rezistansı
 S2 - İşlev seçim düğmesi
 S3 - Engelleme reset düğmesi
 S4 - Kullanım suyu flusostatı
 S5 - Tesisat presostatı
 S20 - Oda termostatı (opsiyonel)
 S21 - Kullanma suyu ısı arttırma  

düğmesi
 S22 - Kullanma suyu ısı arttırma  

düğmesi
 S23 - Kullanma suyu ısı yükseltme düğmesi

Kombi ortam termostatı (S20), On/Off ortam 
kronometrik termostatı, programlayıcı saat 
veya Uzaktan Kumanda (CARV2) takılabilmesi 
amacıyla ön hazırlığa haizdir. CARV2 monte edil-
mesi durumunda X40 köprüsü kesilerek, 40 ve 
41 slotlara bağlanır ve bağlantıların kutuplarını 
değiştirmeden yapılmalıdır.

Kazan ünitesi: Kombi dışarıdan muhtemel bir ka-
zan ünitesi cihazının bağlanmasına olanak sağlı-
yacak şekildedir ve kombinin kontrol tablosunun 
içinde 36 -37 kutuplu slotlara bağlanmalıdır, R8 
rezistansı kesilerek.

Kombiden X3 bağlantısı vardır ancak sadece eğer 
bir kazan ünitesi var ise bağlanmalıdır.

X8 konektörü Virgilio Palm’ın mikroprosesö-
rünün software güncelleştirmesi işlemleri için 
kullanılır.

3.3 MUHTEMEL SORUNLAR VE 
NEDENLERI.

Not: bakım işlemleri uzman bir firma (örneğin 
Yetkili Teknik Servis) tarafından yapılmalıdır.

- Gaz kokusu. Devrede yer alan borulardaki ka-
çaklardan kaynaklanır. Gaz sürücü devrelerinin 
bağlantılarının kontrol edilmesi gereklidir.

- Yanma düzenli değil (kırmızı veyahut da sarı 
alev). Brülör kirlenmiş ise veya kombinin 
dağıtıcısı tıkalı görüntülenir. Brülörü veya 
kombinin dağıtıcısını temizleyin.

- Aşırı ısınmalarda sıklıkla tekrarlanan güvenlik 
termostatı müdahaleleri. Kombide su eksikli-
ğinden, tesisatdaki yetersiz su dolaşımından 
yada sirkülasyon engelinden kaynaklanabilir. 
Manometreyi kontrol ederek kombideki su 
basıncının sabit değer aralığında olduğundan 
emin olun. Radyatör valflarının tümünün kapa-
lı olmamasını ve pompanın çalıştığını kontrol 
edin.

- Kombi yoğunlaştırma yapıyor. Baca veya baca 
deliğinin yüksekte olan veya kombiye göre 
orantısız kısımlarında tıkanıklık meydana 
geldiği zaman ortaya çıkar. Başka bir sebep 
olarak kombinin oldukça düşük bir sıcaklıkta 

çalışıyor olması olabilir. Bu gibi durumlarda 
kombinin daha yüksek sıcaklıkta çalıştırınız.

- Sıklıkla tekrarlanan atık gaz termostatı müda-
haleleri. atık gaz dolaşımındaki tıkanıklıklara 
sebep veriyor olabilirler. Bacayı kontrol ediniz. 
Kombiye uygun olmayan biçim veya yüksek-
likten dolayı baca deliği tıkanıyor olabilir. 
Havalandırma yeterli olmayabilir (mekanların 
havalandırılması başlığına bakınız).

- Tesisatta hava mevcut. Hava tahliye valfinin 
tapasını kontrol ediniz (Şek. 1-7). Tesisat ba-
sıncının ve öndoldurma genleşme tankının ön-
ceden belirlenmiş sınırlar içerisinde olduğunu 
kontrol edin, kalorifer öndoldurma genleşme 
tankı değeri 1,0 bar, tesisat basınç değeri ise 1 ile 
1,2 bar arasında bir tam değerde olmalıdırlar.

- Ateşleme arızası ve baca arızası. Paragraf 2.6 ve 
1.5‘ye bakınız (elektrik bağlantısı).

 S24 - Kalorifer ısı azaltma düğ-
mesi

 T1 - Düşük gerilim güç kaynağı 
 T2 - Ateşleme transformatörü
 U1 - Gaz valfı ileticisi içerisin-

deki düzeltici (yalnızca 
Honeywell gaz valflarında 
bulunmaktadır)

 X40 - Ortam termostat köprüsü
 Y1 - Gaz valfı
 Y2 - Gaz valf modülatörü

 1 - Kullanıcı ara yüzü :
 2 - Not: Kullanıcı ara yüzü 

kombi kartının kaynaklı 
tarafında yer alır

 3 - 230 Vac 50Hz güç kaynağı
 4 - Mavi
 5 - Kahverengi
 6 - Sarı / Yeşil
 7 - Siyah
 8 - (kullanma suyu )
 9 - (kalorifer)
 10 - Gri
 11 - Beyaz
 12 - Kırmızı
 13 - Yeşil
 14 - Kombi ünitesi (opsiyonel)
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3.2 ESQUEMA ELÉCTRICO.

Leyenda:
 B1 - Sonda ida
 B2 - Sonda sanitaria (opcional)
 B4 - Sonda externa
 CARV2 - Mando Amigo Remoto Versión 2 

(opcional)
 DS1 - Pantalla
 E3 - Bujía de encendido y detección
 E4 - Termostato de seguridad
 F1 - Fusible línea
 M1 - Circulador de la caldera
 M30 - Válvula de tres vías (opcional)

 R8 - Resistencia de inhibición de la  
función acumulador

 S2 - Selector funcionamiento
 S3 - Pulsador reset bloqueo
 S4 - Flusostato sanitario
 S5 - Presostato de la instalación
 S20 - Termostato ambiente (accesorio)
 S21 - Pulsador incremento  

temperatura agua sanitaria
 S22 - Pulsador decremento  

temperatura agua sanitaria
 S23 - Pulsador incremento  

temperatura calefacción

 S24 - Pulsador decremento  
temperatura calefacción

 T1 - Alimentador de baja tensión
 T2 - Transformador encendido
 U1 - Estabilizador interno al conector 

de la válvula de gas (existe solo 
en las válvulas de gas Hone-
ywell)

 X40 - Puente termostato ambiente
 Y1 - Válvula de gas
 Y2 - Modulador de válvula de gas

 1 - Interfaz usuario
 2 - Nota.: La interfaz usuario se 

encuentra en el lado de las 
soldaduras de la tarjeta de la 
caldera

 3 - Alimentación 230 Vac 50Hz
 4 - Azul
 5 - Marrón
 6 - Amarillo / Verde
 7 - Negro
 8 - (sanitario)
 9 - (calentamiento)
 10 - Gris
 11 - Blanco
 12 - Rojo
 13 - Verde
 14 - Unidad acumulador (opcional)

La caldera está preparada para la aplicación de 
termostato ambiente (S20), cronotermostato 
ambiente On/Off, reloj de programación o de 
un Mando Remoto DigitalV2 (CARV2). Conectar 
los bornes 40 - 41 eliminando el puente X40 
prestando atención a no invertir la polaridad en 
el caso de instalación del CARV2.

Unidad acumulador: la caldera está preparada 
para la aplicación de una posible unidad acumu-
lador, la cual se debe conectar a los bornes 36 - 37 
de la placa de bornes bipolar colocada dentro del 
panel de la caldera, eliminándo la resistencia R8.

El conectaro X3 está presente en la caldera pero 
debe estar conectado sólo si se encuentra en la 
unidad calentador.

El conectaro X8 se usa para la conexión del pal-
mare Virgilio en la operación de actualización 
del software del microprocesador.

3.3 PROBLEMAS POSIBLES Y SUS 
CAUSAS.

IMPORTANTE: el mantenimiento debe reali-
zarlo una empresa habilitada (por ejemplo, el 
Servicio de Asistencia Técnica).

- Olor a gas. Debido a pérdidas de las tuberías 
en el circuito de gas. Es necesario controlar la 
estanqueidad del circuito de transporte de gas.

- Combustión irregular (llama roja o amarilla). 
Sucede cuando el quemador está sucio o el 
bloque laminar de la caldera está obstruido. 
Limpiar el quemador o el bloque laminar.

- Actuaciones frecuentes del termostato de segu-
ridad por sobretemperatura. Puede deberse a 
falta de agua en la caldera, a poca circulación de 
agua en la instalación, a que el circulador esté 
bloqueado. Controlar con el manómetro que la 
presión de la instalación se mantenga dentro 
de los límites establecidos. Comprobar que los 
grifos de los radiadores no estén todos cerrados 
y que el circulador funcione correctamente.

- La caldera produce condensación. Puede 
deberse a obstrucciones de la chimenea o a 
chimeneas de altura o sección no proporcio-
nadas a la caldera. Puede deberse también a un 
funcionamiento con temperatura de la caldera 
demasiado baja. En este caso hacer funcionar 
la caldera con una temperatura superior.

- Actuaciones frecuentes del termostato de 
humos. Pueden deberse a obstrucciones en el 
circuito de humos. Controlar el conducto de sa-
lida de humos. El conducto de salida de humos 
podría estar obstruido o su altura o sección no 
son proporcionadas a la caldera. La ventilación 
puede ser insuficiente (ver punto-ventilación 
de los locales).

- Presencia de aire dentro de la instalación. Com-
probar que la caperuza del purgador de aire se 
abre bien (Fig. 1-7). Comprobar que la presión 
de la instalación y de la precarga del vaso de ex-
pansión esté dentro de los límites establecidos, 
el valor de precarga del vaso de expansión de 
calefacción debe ser igual a 1,0 bar, y el valor 
de la presión de la instalación debe estar entre 
1 y 1,2 bar.

- Bloqueo de encendido y Bloqueo chimenea. 
Ver párr. 2,6 y 1.5 (conexión eléctrica).
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3.2 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА.

Условные обозначения:
 B1 - Зонд подачи
 B2 - Зонд ГВС (опция)
 B4 - Внешний датчик
 CARV2 - Дистанционное Управление Друг 

Версия 2 (опция)
 DS1 - Дисплей
 E3 - Свечи зажигания и свечи-детекторы
 E4 - Предохранительный термостат
 E6 - Реле давления дыма
 F1 - Линейный предохранитель
 M1 - Циркуляционный насос бойлера
 M30 - Трехходовой клапан (опция)

 R8 - Нагревательный элемент отключение 
функции водонагревателя

 S2 - Переключатель функционирования
 S3 - Кнопка сброса блокирования
 S4 - Регулятор потока ГВС
 S5 - Реле давления установки
 S20 - Термостат помещения (опция)
 S21 - Кнопка увеличения  

температуры ГВС
 S22 - Кнопка уменьшения  

температуры ГВС
 S23 - Кнопка увеличения  

температуры отопления

Бойлер предусмотрен для подключения тер-
мостата помещения (S20), хронотермостата 
помещения Вкл/Выкл., часов - программиру-
ющего устройства или Дистанционного Циф-
рового УправленияV2 (CARV2). Подключить 
клеммы 40 - 41 удаляя перемычку X40, будьте 
осторожны, не перепутайте полярность при 
установке CARV2.

Прибор водонагревателя: к бойлеру может 
быть подключён водонагреватель, который 
подключается через клеммы 36-37 двух-
полюсной клеммной коробки, которая на-
ходится внутри приборной панели, удаляя 
нагревательный элемент R8.

На бойлере существует разъём X3, но он 
должен быть подключён, только есть при-
сутствует водонагреватель.

Разъём X8 используется для подключения 
наладонника Virgilio для обновления про-
граммного обеспечения микропроцессора.

3.3 ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ 
ПРИЧИНЫ.

Примечание. Техобслуживание должно 
быть произведено уполномоченной орга-
низацией (например, службой технической 
поддержки).

- Запах газа. Имеется утечка газовой маги-
страли. Необходимо проверить герметич-
ность газоснабжения.

- Нерегулярное горение (красное или жёлтое 
пламя). Появляется, когда загрязнена горел-
ка или засорён пластинчатый клапан. Про-
извести очистку горелки или пластинчатого 
клапана.

- Частое срабатывание предохранительного 
термостата перегрева. Может быть вызвано 
низким давлением воды в бойлере, недо-
статочной циркуляцией воды в системе 
отопления или блокированным циркуля-
ционным насосом. Проверить с помощью 
манометра, что давление на установке на-
ходиться в установленном диапазоне. Про-
верить, что не закрыты все вантуз - клапаны 
на радиаторах, а также функциональность 
циркуляционного насоса.

- На бойлере образуется конденсат. Может 
быть вызвана засорением дымохода или 

если высота или сечение дымоходов не 
пропорциональны бойлеру. Может также 
завесить от чрезмерно низкой температуры 
работы бойлера. В этом случае установить 
бойлер на более высокую температуру.

- Частое срабатывание термостата выхлоп-
ных газов. Могут быть вызваны засорением 
в дымовой системе. Проверить дымовой 
канал. Может быть засорён дымовой канал, 
или длина или сечение канала не соот-
ветствуют бойлеру. Может быть вызвано 
недостаточной вентиляцией (смотреть 
пункт-проветривание помещений).

- Наличие воздуха в установке. Проверить, 
что открыта заглушка клапана, для вы-
травливания воздуха (Илл.1-7). Проверить, 
что давление установки и давление пред-
варительной нагрузки расширительного 
бака, находиться в установленных пределах, 
клапан предварительной нагрузки расши-
рительного бака отопления должен рав-
няться 1,0 бар, давление установки должно 
находиться в диапазоне от 1 и до 1,2 бар.

- Блокирование запуска и Блокирование 
дымохода. Смотреть параг. 2,6 и 1.5 (элек-
трическое подключение).

 S24 - Кнопка уменьшения  
температуры отопления

 T1 - Питатель низкого  
напряжения

 T2 - Трансформатор включения
 U1 - Внутренний выпрямитель к 

подключению газового  
клапана (имеется только на 
газовых клапанах Honeywell) 

 X40 - Перемычка термостата  
помещения

 Y1 - Газовый клапан
 Y2 - Модулятор газового клапана

 1 - Интерфейс пользователя
 2 - Примечание: Интерфейс 

пользователя находиться 
сбоку от сварки  
электронного блока бойлера

 3 - Питание 230 В 50 Гц
 4 - Синий
 5 - Коричневый
 6 -  Жёлтый / Зелёный
 7 - Чёрный
 8 - (ГВС)
 9 - (отопление)
 10 - Серый
 11 - Белый
 12 - Красный
 13 - Зелёный
 14 - Водонагреватель (опция)
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3.2 WIRING DIAGRAM.

Key:
 B1 - Flow probe
 B2 - Domestic hot water probe (optional)
 B4 - External probe
 CARV2 - Comando Amico Remoto remote control  

Version 2 (optional)
 DS1 - Display
 E3 - Ignition and detection electrodes
 E4 - Safety thermostat
 F1 - Phase fuse
 M1 - Boiler pump
 M30 - Three-way valve (optional)

 R8 - Storage tank resistance
 S2 - Selector switch functioning
 S3 - Reset block keys
 S4 - Domestic hot water flow switch
 S5 - System pressure switch
 S20 - Room thermostat (optional)
 S21 - Domestic hot water temperature 

increase key
 S22 - Domestic hot water temperature reduce 

key
 S23 - Heating temperature increase key
 S24 - Heating temperature reduce key

The boiler is designed for application of a room 
thermostat (S20), an On/Off room chronother-
mostat, a program timer or a Comando Amico 
Remoto remote controlV2 (CARV2). Connect 
to clamps 40 - 41 eliminating the jumper X40, 
paying attention not to invert the polarity if the 
CARV2 is installed.

Cylinder unit: the boiler is prepared for the ap-
plication of a storage tank unit, which must be 
connected to clamps 36 and 37 of the bipolar 
terminal board positioned under the sealed 
chamber, eliminating resistance R8.

The connector X3 is present in the boiler but 
must be connected only if the storage tank unit 
is present.

The connector X8 is used for the connection 
of the Virgilio Palmtop in the microprocessor 
software updating operation.

3.3 TROUBLESHOOTING.
N.B.: maintenance operations must be carried 
out by an authorised company (e.g. After-Sales 
Technical Assistance Service).

- Smell of gas. Caused by leakage from gas circuit 
pipelines. Check sealing efficiency of gas intake 
circuit.

- Irregular combustion (red or yellow flame). 
When the burner is dirty or the boiler lamellar 
pack is blocked. Clean the burner or the boiler 
lamellar pack.

- Frequent interventions of the over heating 
safety thermostat. It can depend on the lack 
of water in the boiler, little water circulation 
in the system or blocked pump. Check on the 
manometer that the system pressure is within 
established limits. Check that the radiator val-
ves are not closed and also the functionality of 
the pump.

- The boiler produces condensate. This can be 
caused by obstructions of the chimney or flues 
with height or section not proportioned to the 
boiler. It can also be determined by functioning 
at boiler temperatures that are excessively low. 
In this case, make the boiler run at higher 
temperatures.

- Frequent interventions of the flue safety ther-
mostat This can be caused by obstructions in 
the flue gas circuit. Check the flue. The flue 
may be obstructed or by height or section 
not suitable for the boiler. Ventilation may be 
insufficient (see room ventilation point).

- Presence of air in the system. Check opening of 
the hood of the special air vent valve (Fig. 1-7). 
Make sure the system pressure and expansion 
vessel pre-charge values are within the set 
limits; the pre-charge value for the expansion 
vessel must be 1.0 bar, and system pressure 
between 1 and 1.2 bar.

- Ignition block and Chimney block. (See par. 
2.6 and 1.5 (electric connection).

 T1 - Low voltage feeder
 T2 - Switch-on transformer
 U1 - Rectifier inside the gas valve 

connector (Only available on 
Honeywell gas valves)

 X40 - Room thermostat jumper
 Y1 - Gas valve
 Y2 - Gas valve modulator

 1 - User interface
 2 - N.B.: The user interface is on 

the welding side of the boiler 
board

 3  - 230 Vac 50Hz power supply
 4  - Blue
 5 - Brown
 6  - Yellow/Green
 7 - Black
 8 - (DHW)
 9 - (central heating)
 10 - Grey
 11  - White
 12  - Red
 13 - Green
 14 - Storage tank unit (optional)
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3.4 ІНФОРМПАЦІЙНЕ МЕНЮ.
Шляхом 5-секундного натиснення на кнопки 
(3 і 4) активується «Інформаційне меню», 
завдяки котрому можна побачити деякі 
робочі параметри котла. Щоб переглянути 
параметри, необхідно натиснути на кнопки 
(3 і 4), щоб вийти з меню, необхідно: ще раз 
натиснути на кнопки (3 e 4) і притримати їх 
5 секунд; або натиснути на кнопку (2) і при-
тримати їх 5 секунд; або зачекати 60 секунд.

Список параметрів.

Номер  
параметру Опис

d1 Виводить сигнал полум’я (uA)

d2

Виводить температуру у пря-
мій лінії системи опалення на 
виході з первинного теплооб-
мінника

d3
Виводить миттєву температу-
ру на виході з теплообмінника 
ГВП

d4
Виводить значення, задане 
для комплекту опалення  
(в разі наявності пристрою ДК)

d5
Виводить значення, задане 
для комплекту ГВП (в разі 
наявності пристрою ДК)

d6

Виводить зовнішню темпера-
туру 
(при наявності зовнішнього 
давачу) Якщо температура 
зменшується нижче нуля, таке 
значення починає миготіти.

3.5 ПРОГРАМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ 
ПЛАТИ.

У котлі передбачене програмування деяких 
робочих параметрів. Змінюючи такі параметри 
за наведеною нижче процедурою, можна на-
лаштувати котел під власні потреби.

Щоб дістатися до режиму програмування, 
необхідно:

- натиснути одночасно кнопки (1) та (2) і 
притримати їх 8 секунд;

- вибрати кнопками (3) та (4) параметр, який 
підлягає зміні, вказаний у таблиці нижче:

Список  
параметрів Опис

P1 Режим котла  
(НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ)

P2 Підсвічування дисплею

P3
Термостат ГВП
(при під’єднанні котла до блоку 
зовнішнього водонагрівача)

P4 Мінімальна потужність роз-
палювання

P5 Максимальна потужність 
опалення

P6 Таймер увімкнення опалення

P7 Таймер поступового опа-
лення

P8
Затримка увімкнення опа-
лення на запит від кімнатно-
го термостату і пристрою ДК

P9 Режим сонячних батарей

- зміна відповідного значення має виконува-
тися з дотриманням вказівок з таблиці, за 
допомогою кнопок (5) та (6);

- підтвердження заданого значення відбу-
вається шляхом 3-секундного натискання 
кнопки Reset (1); при одночасному натис-
канні на кнопки (3) та (4) операція скасо-
вується без збереження внесених змін.

 Примітка: після визначеного часу, навіть 
якщо не торкатися кнопок, операція ска-
совується автоматично.

Режим котла. Визначає режим роботи котла 
-  миттєвий або з накопиченням.

Режим котла (P1)

Діапазон задаваних значень
Стан-

дартна 
настройка

0 – котел з миттєвим режи-
мом
1 – котел з режимом накопи-
чення

1

Підсвічування дисплею. Визначає режим 
підсвічування дисплею.

Підсвічування дисплею (P2)

Діапазон задаваних значень
Стан-

дартна 
настройка

0 - Off (Вимкн)
1 – Auto (Автом)
2 – On (Увімкн)

1

- Off: дисплей підсвічується з невеликою 
інтенсивністю

- Auto: дисплей підсвічується під час ви-
користання е згасає через 15 секунд безді-
яльності, при виявленні неполадки дисплей 
працюватиме в режимі мигкотіння.

- On: дисплей підсвічується з великою інтен-
сивністю.

Термостат ГВП. Якщо термостат встановле-
ний на «Isteresi 1» (Гістерезис 1), увімкнення 
котла на нагрів гарячої сантехнічної води 
відбувається при зменшенні температури 
у водонагрівачі на 3°C відносно до заданої 
температури; якщо термостат встановлений 
на «Isteresi 2» (Гістерезис 2), увімкнення 
відбувається при зменшенні температури у 
водонагрівачі на 10°C відносно до заданої 
температури.

Термостат системи ГВП (P3)

Діапазон задаваних значень
Стан-

дартна 
настройка

0 - Isteresi 1 (стандартна на-
стройка)
1 - Isteresi 2

0

Потужність опалення. Котел оснащений 
електронним модулюванням, яке налашто-
вує потенціал котла під фактичний запит на 
обігрів у приміщенні. Тобто, котел працює 
нормально в змінному діапазоні тиску газу – 
від мінімальної до максимальної потужності 
опалення, залежно від теплового навантаж-
ння системи опалення.

Примітка: котел вироблений та налаштова-
ний на опалення при номінальній потужнос-
ті. Однак знадобиться приблизно 10 хвилин, 
щоб досягти номінальної потужності опален-
ня, змінюваної за допомогою параметру (P5).

Примітка: вибір параметрів «Мінімальної 
потужності опалення» та «максимальної 
потужності опалення», при наявному запиті 
на обігрів, забезпечує розпалення котла та 
живлення модулятора струмом відповідно 
за заданого значення.

Мінімальна потужність опалення (P4)

Діапазон задаваних 
значень

Стандартна на-
стройка

0 - 63 %
Задані згідно до 
заводських ви-

пробувань

Максимальня потужність опалення (P5)

Діапазон задаваних значень
Стан-

дартна 
настройка

0 - 99 % 99

Таймер увімкнення опалення. Котел осна-
щений електронним таймером, який пере-
шкоджає занадто частим розпалюванням 
пальника в режимі опалення. 

Таймер увімкнення опалення (P6)

Діапазон задаваних значень
Стан-

дартна 
настройка

0 -20 (0 -10 хвилин) 
(01 дорівнює 30 секундам)

6
(3’)

Таймер поступового опалення. На етапі 
розпалювання котел виконує поступове уві-
мкнення, щоб дійти до максимальної заданої 
потужності.

Таймер поступового опалення (P7)

Діапазон задаваних значень Параметр

0 - 28 (0 - 14 хвилин)
(01 дорівнює 30 секундам)

28
(14’)
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3.4 ІНФОРМПАЦІЙНЕ МЕНЮ.
Шляхом 5-секундного натиснення на кнопки 
(3 і 4) активується «Інформаційне меню», 
завдяки котрому можна побачити деякі 
робочі параметри котла. Щоб переглянути 
параметри, необхідно натиснути на кнопки 
(3 і 4), щоб вийти з меню, необхідно: ще раз 
натиснути на кнопки (3 e 4) і притримати їх 
5 секунд; або натиснути на кнопку (2) і при-
тримати їх 5 секунд; або зачекати 60 секунд.

Список параметрів.

Номер  
параметру Опис

d1 Виводить сигнал полум’я (uA)

d2

Виводить температуру у пря-
мій лінії системи опалення на 
виході з первинного теплооб-
мінника

d3
Виводить миттєву температу-
ру на виході з теплообмінника 
ГВП

d4
Виводить значення, задане 
для комплекту опалення  
(в разі наявності пристрою ДК)

d5
Виводить значення, задане 
для комплекту ГВП (в разі 
наявності пристрою ДК)

d6

Виводить зовнішню темпера-
туру 
(при наявності зовнішнього 
давачу) Якщо температура 
зменшується нижче нуля, таке 
значення починає миготіти.

3.5 ПРОГРАМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ 
ПЛАТИ.

У котлі передбачене програмування деяких 
робочих параметрів. Змінюючи такі параметри 
за наведеною нижче процедурою, можна на-
лаштувати котел під власні потреби.

Щоб дістатися до режиму програмування, 
необхідно:

- натиснути одночасно кнопки (1) та (2) і 
притримати їх 8 секунд;

- вибрати кнопками (3) та (4) параметр, який 
підлягає зміні, вказаний у таблиці нижче:

Список  
параметрів Опис

P1 Режим котла  
(НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ)

P2 Підсвічування дисплею

P3
Термостат ГВП
(при під’єднанні котла до блоку 
зовнішнього водонагрівача)

P4 Мінімальна потужність роз-
палювання

P5 Максимальна потужність 
опалення

P6 Таймер увімкнення опалення

P7 Таймер поступового опа-
лення

P8
Затримка увімкнення опа-
лення на запит від кімнатно-
го термостату і пристрою ДК

P9 Режим сонячних батарей

- зміна відповідного значення має виконува-
тися з дотриманням вказівок з таблиці, за 
допомогою кнопок (5) та (6);

- підтвердження заданого значення відбу-
вається шляхом 3-секундного натискання 
кнопки Reset (1); при одночасному натис-
канні на кнопки (3) та (4) операція скасо-
вується без збереження внесених змін.

 Примітка: після визначеного часу, навіть 
якщо не торкатися кнопок, операція ска-
совується автоматично.

Режим котла. Визначає режим роботи котла 
-  миттєвий або з накопиченням.

Режим котла (P1)

Діапазон задаваних значень
Стан-

дартна 
настройка

0 – котел з миттєвим режи-
мом
1 – котел з режимом накопи-
чення

1

Підсвічування дисплею. Визначає режим 
підсвічування дисплею.

Підсвічування дисплею (P2)

Діапазон задаваних значень
Стан-

дартна 
настройка

0 - Off (Вимкн)
1 – Auto (Автом)
2 – On (Увімкн)

1

- Off: дисплей підсвічується з невеликою 
інтенсивністю

- Auto: дисплей підсвічується під час ви-
користання е згасає через 15 секунд безді-
яльності, при виявленні неполадки дисплей 
працюватиме в режимі мигкотіння.

- On: дисплей підсвічується з великою інтен-
сивністю.

Термостат ГВП. Якщо термостат встановле-
ний на «Isteresi 1» (Гістерезис 1), увімкнення 
котла на нагрів гарячої сантехнічної води 
відбувається при зменшенні температури 
у водонагрівачі на 3°C відносно до заданої 
температури; якщо термостат встановлений 
на «Isteresi 2» (Гістерезис 2), увімкнення 
відбувається при зменшенні температури у 
водонагрівачі на 10°C відносно до заданої 
температури.

Термостат системи ГВП (P3)

Діапазон задаваних значень
Стан-

дартна 
настройка

0 - Isteresi 1 (стандартна на-
стройка)
1 - Isteresi 2

0

Потужність опалення. Котел оснащений 
електронним модулюванням, яке налашто-
вує потенціал котла під фактичний запит на 
обігрів у приміщенні. Тобто, котел працює 
нормально в змінному діапазоні тиску газу – 
від мінімальної до максимальної потужності 
опалення, залежно від теплового навантаж-
ння системи опалення.

Примітка: котел вироблений та налаштова-
ний на опалення при номінальній потужнос-
ті. Однак знадобиться приблизно 10 хвилин, 
щоб досягти номінальної потужності опален-
ня, змінюваної за допомогою параметру (P5).

Примітка: вибір параметрів «Мінімальної 
потужності опалення» та «максимальної 
потужності опалення», при наявному запиті 
на обігрів, забезпечує розпалення котла та 
живлення модулятора струмом відповідно 
за заданого значення.

Мінімальна потужність опалення (P4)

Діапазон задаваних 
значень

Стандартна на-
стройка

0 - 63 %
Задані згідно до 
заводських ви-

пробувань

Максимальня потужність опалення (P5)

Діапазон задаваних значень
Стан-

дартна 
настройка

0 - 99 % 99

Таймер увімкнення опалення. Котел осна-
щений електронним таймером, який пере-
шкоджає занадто частим розпалюванням 
пальника в режимі опалення. 

Таймер увімкнення опалення (P6)

Діапазон задаваних значень
Стан-

дартна 
настройка

0 -20 (0 -10 хвилин) 
(01 дорівнює 30 секундам)

6
(3’)

Таймер поступового опалення. На етапі 
розпалювання котел виконує поступове уві-
мкнення, щоб дійти до максимальної заданої 
потужності.

Таймер поступового опалення (P7)

Діапазон задаваних значень Параметр

0 - 28 (0 - 14 хвилин)
(01 дорівнює 30 секундам)

28
(14’)
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3.4 BILGILER MENÜSÜ.
3 ve 4 numaralı düğmelere 5 saniye kadar basılı 
tutarak “Bilgiler Menüsünü” aktif hale getire-
biliriz. Bu menüde kombinin calışması ile ilgili 
bazı parametreler görüntülenir. 3 ve 4 numaralı 
düğmelere basıldığında çeşitli parametreler 
görüntülenir, menuden çıkmak istediğiniz tak-
dirde yeniden 3 ve 4 numaralı düğmelere veya 2 
numaralı 5 saniye süreyle basınız veya 60 saniye 
bekleyiniz.

Parametreler listesi.

N° 
Parametre Tanımlama

d1 Alev sinyalinin görüntülenmesi 
(uA)

d2
Ana değiştirici çıkışlı anlık 
yollanan kalorifer sıcaklığını 
gösterir

d3 Kullanım suyu değiştirici çıkışlı 
anlık sıcaklığını gösterir

d4
Isıtma seti için ayarlanmış de-
ğerin gösterir (eğer bir uzaktan 
kumanda varsa)

d5
Kullanma suyu seti için ayarlan-
mış değerin gösterir (eğer bir 
uzaktan kumanda varsa)

d6

Dış sıcaklığı gösterir  
(eğer dış sıcaklık sensörü 
mevcutsa) 
Eğer sıcaklık sıfırın altında ise 
değer yanıp sönerek görüntü-
lenir.

3.5 ELEKTRONIK KART 
PROGRAMLAMA

Kombi bazı çalışma parametrelerinin programla-
nabilmesi için donanıma haizdir. Bu parametreleri 
takiben belirtilen işlemler vasıtasıyla değiştirmek 
suretiyle kombiyi özel gereksinimlerinize uyarla-
mak mümkün olacaktır.

Programlama aşamasına geçiş için aşağıda belir-
tilen şekilde ilerleyin:

- (1) ve (2) numaralı düğmelere yaklaşık 15 
saniye süreyle aynı anda basınız;

- (3) ve (4) numaralı düğmelerle aşağıdaki tab-
loda yer alan ve değişiklik yapılmak istenen 
parametreyi seçiniz:

Parametreler 
listesi Tanımlama

P1 Kombi modu  
(KULLANMAYINIZ)

P2 Göstergenin aydınlanması

P3
Kullanım suyu termostatı 
(kombi bir dış kazan ünitesi-
ne bağlandığında)

P4 Minimum ısıtma gücü

P5 Maksimum ısıtma gücü

P6 Isıtma ateşleme zamanla-
yıcısı

P7 Isınma rampa zamanlayıcı

P8

Ortam Termostatı ve Uzak-
tan kumanda tarafından 
gelen talep üzerine ısınma 
ateşlemesinin gecikmesi

P9 Güneş ısısı modu

- Aşağıdaki tabloda belirtilen değerler çerçe-
vesinde arzulanan değeri (5) ve (6) numaralı 
düğmeler vasıtasıyla değiştiriniz;

- Yaklaşık 3 saniye süreyle (1) numaralı Reset 
düğmesine basmak suretiyle ayarı yapılan 
değeri onaylayın; (3) + ve (4) düğmelerine 
eşzamanlı basılması ile yapılan değişiklikler 
kaydedilmeden işlemden çıkılır.

 Not: Belli bir süre sonra, herhangi bir düğmeye 
basılmamasıyla, işlem otomatik olarak iptal 
olur.

Kombi modu. Kombinin ani ısıtmalı veya boy-
lerli modunda çalışması halinde sabitler.

Kombi modu (P1)

Ayarlanabilir değerler aralığı Seri  
ayarları

0 - ani ısıtmalı kombi
1 - boylerli kombi 1

Göstergenin aydınlanması. Göstergenin aydın-
latma ayarlarını stabilize eder.

Göstergenin aydınlanması (P2)

Ayarlanabilir değerler aralığı Seri  
ayarları

0 - Off 
1 - Auto
2 - On

1

- Off: Gösterge ekranı daima düşük aydınlıkta
- Auto: Göstergenin aydınlatması 15 saniyelik 

bir duraklamanın ardından azalır, anormallik 
olduğunda ise yanıp sönmeye başlar.

- On: Gösterge ekranı daima yüksek aydınlıkta.

Kullanım suyu termostatı. Kullanma suyunun 
ısıtılması için yakıldığında “Gecikme 1” de 
termostatta programlandığında kombi içinde 
bulunan suyun sıcaklığının önceden ayarlanmış 
sıcaklıktan 3°C düştüğü görülür, “Gecikme 2” ise 
ateşlendiğinden ısıtıcıda bulunan suyun sıcaklığı 
önceden ayarlanmış sıcaklığa göre 10°C daha 
az olacaktır.

Kullanım suyu termostatı (P3)

Ayarlanabilir değerler aralığı Seri  
ayarları

0 - Gecikme 1 (Seri ayar)
1 - Gecikme 2 0

Isıtma gücü. Kombi yerleşim yerinin gerçek 
termik taleplerine uygun güçte bir elektro-
nik modülasyon ile donatılmıştır. Böylelikle 
kombi,işlemekte olan tesisatın termik yükünün 
azami ve minimum ısıtma gücleri arasına dahil 
bir değişken gaz basınçları sahasında normal 
olarak çalışır.

Not: Kombi çalışma esnasında nominal değerde 
ısıtma için üretilerek, kalibre edilmiştir. (P5) 
parametresi seçilerek değiştirilebilen nominal 
ısı gücüne ulaşmak için yaklaşık 10 dakika 
gerekmektedir.

Not: “Minimum ısıtma güçü” ve “Maksimum 
ısıtma gücü” parametrelerinin, ısı talebi olması 
durumunda seçilmesi kombinin devreye girme-
sine ve modülatörün ayarlanan değer ilgili değere 
eşit akımla çalışmasına olanak sağlar.

Asgari ısıtma gücü (P4)

Ayarlanabilir değerler aralığı Seri  
ayarları

0 - 63%

Fabrika test-
lerine göre 
yapılmış 

ayarlamalar 

Azami ısıtma gücü (P5)

Ayarlanabilir değerler aralığı Seri  
ayarları

0 - 99% 99

Isıtma ateşleme zamanlayıcıları. Kombi cihazı, 
ısıtma aşamasında kombinin sık ateşleme yapma-
sını engellemek amacıyla elektronik zamanlayıcı 
donatılmıştır. 

Isıtma ateşleme zamanlayıcısı (P6)

Ayarlanabilir değerler aralığı Seri  
ayarları

0 - 20 (0 - 10 dakika)  
(01 30 saniyeye denktir)

6
(3’)

Isıtma rampa zamanlayıcısı. Kombi açıldığın-
da, ayarlanmış azami güce ulaşabilmek için bir 
ateşleme rampası gerçekleştirir.

Isınma rampa zamanlayıcı (P7)

Ayarlanabilir değerler aralığı Parametre

0 - 28 (0 - 14 dakika) 
(01 30 saniyeye denktir)

28
(14’)
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3.4 MENÚ DE INFORMACIONES.
Mediante la presión de los pulsantes (3 y 4) du-
rante 5 segundos se activa el “Menú de informa-
ciones” que permite la visualización de algunos 
parámetros de funcionameinto de la caldera. Para 
moverse por los diferentes parámetros (3 y 4), 
apra salir del manú apretar nuevamente los boto-
nes (3 y 4) durante 5 segundos o apretar el botón 
(2) durante 5 segundos o esperar 60 segundos.

Lista de parámetros.

N° 
Parámetro Descripción

d1 Visualiza señal llama (uA)

d2
Visualiza la temperatura de envío de 
calentamiento instantánea en salida 
del intercambiador primario

d3
Visualiza la temperatura instantá-
nea en salida del intercambiador 
sanitario

d4
Visualiza el valor configurado para el 
conjunto de calentamiento (en caso 
de presencia de un mando remoto)

d5
Visualiza el valor configurado para 
el conjunto sanitario (en caso de 
presencia de un mando remoto)

d6

Visualiza la temperatura ambiente 
externa
(si está presente la sonda externa)
En caso de temperatura bajo cero 
el valor se visualiza de manera 
parpadeante.

3.5 PROGRAMACIÓN DE LA TARJETA 
ELECTRÓNICA

La caldera está preparada para programar algunos 
parámetros de funcionamiento. Modificando estos 
parámetros, según las siguientes explicaciones, 
será posible adaptar la caldera a requerimientos 
específicos.

Para acceder a la fase de programación hacer los 
siguiente:

- presionar contemporáneamente por 8 segundos 
aproximadamente los pulsadores (1) y (2);

- seleccionar mediante los pulsadores (3) y (4) el 
parámetro que quiere modificar indicado en la 
siguiente tabla:

Lista de 
paráme-

tros
Descripción

P1 Modo caldera (NO USAR)

P2 Iluminación pantalla.

P3
Termostato sanitario
(cuando la caldera está conectada a 
una unidad acumulador externa)

P4 Potencia mínima de calefacción

P5 Potencia máxima de calefacción

P6 Temporizador de encendidos 
calefacción

P7 Temporizador rampa calefacción

P8

Retardo programado del encen-
dido de calefacción respecto a 
órdenes emitidas por el termostato 
ambiente y el mando remoto.

P9 Modo solar

- modificar el valor correspondiente consultando 
las tablas siguientes mediante los pulsadores (5) 
y (6);

- confirmar el valor programado presionando el 
pulsador de Reset (1) por 3 segundos aproxima-
damente; presionando contemporáneamente 
los pulsadores (3) y (4) se sale de la función 
sin memorizar las modificaciones realizadas.

 Nota: la operación se anula automáticamente 
después de un período de tiempo sin tocar 
ningún pulsador.

Modo caldera. Establece si la caldera funciona 
en modo instantáneo o acumulación.

Modo caldera (P1)

Rango de valores programables
Configu-
ración de 

serie
0 - Caldera instantánea
1 - Caldera de acumulación 1

Iluminación pantalla. Establece el modo de 
iluminación de la pantalla.

Iluminación pantalla (P2)

Rango de valores programables
Configu-
ración de 

serie
0 - Off 
1 - Auto
2 - On

1

- Off: la pantalla está siempre iluminada con baja 
intensidad

- Auto: la pantalla se ilumina durante el uso y 
se baja tras 15 segundos sin actividad, en caso 
de anomalías la pantalla funciona en modo 
parpadeante.

- On: la pantalla está siempre iluminada con alta 
intensidad

Termostato sanitario. Con la configuración del 
termostato en “Histeresis 1” el encendido de la 
caldera para el calentamiento del agua caliente 
sanitaria se lleva a cabo cuando el agua contenida 
en la caldera baja de 3ºC respecto a la tempera-
tura programada, mientras en “Histeresis 2” el 
encendido sucede cuando el agua contenida en 
la caldera baja de 10ºC respecto a la temperatura 
programada.

Termostato sanitario (P3)

Rango de valores programables
Configu-
ración de 

serie
0 = Histeresis 1 (Configuración 
de serie)
1 - Histeresis 2

0

Potencia de calefacción. La caldera dispone de 
modulación electrónica, que ajusta la potencia de 
la caldera a las necesidades térmicas reales de los 
ambientes. Por lo tanto, la caldera normalmente 
trabaja con un campo de presiones de gas que 
varía desde la potencia mínima a la potencia 
máxima de calefacción en función de la carga 
térmica de la instalación.

Nota: La caldera es fabricada y calibrada en fase 
de calefacción a la potencia nominal. Se necesitan 
10 minutos aproximadamente para alcanzar la 
potencia nominal de calefacción, que puede ser 
modificada seleccionando el parámetro (P5).

Nota: la selección de los parámetros de “Potencia 
mínima de calefacción” y “Potencia máxima de 
calefacción”, en el momento que es requerida 
calefacción, permite el encendido de la caldera 
y la alimentación del modulador con corrientes 
iguales al respectivo valor programado.

Potencia mínima de calefacción (P4)

Rango de valores programables
Configu-
ración de 

serie

0 - 63 %

Configu-
rado la 

segunda 
prueba de 

fábrica

Potencia máxima de calefacción (P5)

Rango de valores programables
Configu-
ración de 

serie

0 - 99 % 99

Temporizador de encendidos calefacción. La 
caldera dispone de un temporizador electrónico 
que impide que el quemador sea encendido de-
masiado frecuentemente en fase de calefacción. 

Temporizador de encendidos calefacción 
(P6)

Rango de valores programables
Configu-
ración de 

serie
0 - 20 (0 - 10 minutos) 
(01 equivale a 30 segundos)

6
(3’)

Temporización rampa calefacción. La caldera 
en fase de encendido efectúa una rampa de 
encendido para llegar a la potencia máxima 
programada.

Temporizador rampa calefacción (P7)

Rango de valores programables Parametro

0 - 28 (0 - 14 minutos)
(01 equivale a 30 segundos)

28
(14’)
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3.4 ИНФОРМАЦИОННОЕ МЕНЮ.
Нажимая на кнопки (3 и 4) в течение 5 се-
кунд, активизируется «Информационное 
меню» через которое, можно просмотреть 
некоторые рабочие параметры бойлера. Для 
просмотра различных параметров, нажать на 
кнопки (3 и 4), чтобы выйти из меню, вновь 
нажать на кнопки (3 и 4) в течение 5 секунд, 
затем вновь нажать кнопку (2) в течение 5 
секунд, или подождать 60 секунд.

Список параметров.

N° 
параметр Описание

d1 Отображает сигнал пламени (uA)

d2
Отображает мгновенную темпера-
туру подачи отопления на выходе 
первичного теплообменника

d3
Отображает мгновенную темпе-
ратуру на выходе теплообменника 
ГВС

d4

Отображает значение, установлен-
ное в заданных параметрах ото-
пления (при наличии удалённого 
управления)

d5

Отображает значение, установ-
ленное в заданных параметрах 
ГВС (при наличии удалённого 
управления)

d6

Отображает внешнюю температу-
ру помещения
(при наличии внешнего датчика)
Если температура ниже нуля, ото-
бражённое значение мигает.

3.5 ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА.

На бойлере, возможно, произвести програм-
мирование некоторых рабочих параметров. 
Изменяя эти параметры согласно нижеприве-
дённым указаниям, можно настроить бойлер 
согласно собственным нуждам.

Для доступа к режиму программирование не-
обходимо действовать следующим образом:

- одновременно нажать на 8 секунд кнопки 
(1) и (2);

- выбрать при помощи кнопок (3) и (4) па-
раметр, который необходимо изменить, 
указанный в следующей таблице:

Список  
параметров Описание

P1 Режим бойлера  
(НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ)

P2 Освещение дисплея

P3
Термостат ГВС (когда 
бойлер подключён к 
внешнему водонагревателю)

P4 Минимальная мощность 
отопления

P5 Максимальная мощность 
отопления

P6 Таймер включения  
отопления

P7 Таймер рампы отопления

P8

Задержка включения 
отопления с запроса 
термостата помещения и 
удалённого управления

P9 Солнечный режим

- изменить соответствующее значение при 
помощи следующих таблиц посредством 
кнопок (5) и (6);

- подтвердить установленное значение при по-
мощи кнопки Reset (Сброс) (1) приблизитель-
но на 3 секунд; при одновременном нажатии 
кнопок (3) и (4) функция закрывается, и в 
память не заносятся выполненные изменения.

 Примечание: после определённого периода 
времени, когда не затрагивается никакая из 
кнопок, операция автоматически отменяется.

Режима бойлера. Устанавливает режим работы 
бойлера, мгновенный или накопительный.

Режима бойлера (P1)

Диапазон устанавливае-
мых значений

Серийная 
настройка

0 - мгновенный режим  
производства ГВС
1 - накопительный режим 
производства ГВС

1

Освещение дисплея. Устанавливает режим 
освещения дисплея.

Освещение дисплея (P2)

Диапазон устанавливае-
мых значений

Серийная 
настройка

0 - Выкл 
1 - Авто
2 - Вкл

1

- Выкл: дисплей постоянно освещён на низ-
кой интенсивности

- Авто: дисплей освещается во время исполь-
зования и через 15 секунд после последней 
выполненной операции, интенсивность 
понижается, при неполадке освещается в 
мигающем режиме.

- Вкл: дисплей постоянно освещён на высо-
кой интенсивности.

Термостат ГВС. Когда термостат установлен 
на «Гистерезис 1» бойлер включается для про-
изводства ГВС, когда вода в водонагревателе 
опускается ниже 3°C от установленной темпе-
ратуры, а на «Гистерезис 2» включение проис-
ходит, когда вода в водонагревателе опускается 
ниже 10°C от установленной температуры.

Термостат ГВС (P3)

Диапазон устанавливае-
мых значений

Серийная 
настройка

0 - Гистерезис 1 (Серийная 
установка)
1 - Гистерезис 2

0

Мощность отопления. Бойлер оснащён 
электронным модулированием, который на-
страивает мощность бойлера, для эффектив-
ного термического запроса помещения. Сле-
довательно, обычно бойлер функционирует 
в изменяемом диапазона газового давление, 
от минимальной до максимальной мощности 
отопления в зависимости от термической 
нагрузки установки.

Примечание: бойлер выпущен и тарирован 
на этапе отопления на номинальную мощ-
ность. Для достижения номинальной мощ-
ности отопления необходимо около 10 минут, 
значение изменяется параметром (Р5).

Примечание: выбор параметров «Мини-
мальная мощность отопления» и «Макси-
мальная мощность отопления», при запросе 
отопления, позволяет включение бойлера 
и питание модулятора током равным соот-
ветствующему установленному значению.

Минимальная Мощность отопления 
(P4)

Диапазон устанавливае-
мых значений

Серийная 
настройка

0 - 63%

Устанав-
ливается 
согласно 

заводским 
испыта-
тельным 
работам

Максимальная Мощность отопления 
(P5)

Диапазон устанавливае-
мых значений

Серийная 
настройка

0 - 99% 99

Программирование по времени включения 
отопления. Бойлер оснащён электронным 
реле времени, который предотвращает частое 
зажигание горелки, на фазе отопления. 

Таймер включения отопления (P6)

Диапазон устанавливае-
мых значений

Серийная 
настройка

0 - 20 (0 - 10 минут)  
(01 равняется 30 секундам)

6
(3’)

Таймер рампы отопления. Во время зажига-
ния бойлер выполняет кривую зажигания для 
достижения максимальной установленной 
мощности.

Таймер рампы отопления (P7)

Диапазон устанавливаемых 
значений Параметр

0 - 28 (0 - 14 минут) 
(01 равняется 30 секундам)

28
(14’)
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3.4 INFORMATION MENU.
Pressing the buttons (3 and 4) for 5 seconds, the 
“Information menu” is activated, which allows 
to display some boiler functioning parameters. 
To scroll through the various parameters, press 
(3 and 4), to exit from the menu press buttons 
(3 and 4) again for 5 seconds or press button (2) 
for 5 seconds or wait for 60 seconds.

List of parameters.

N° 
parameter Description

d1 Displays the flame signal (uA).

d2
Displays the primary exchanger 
output instant heating flow 
temperature.

d3
Displays the instant output 
temperature from the DHW 
exchanger.

d4
Displays the temperature set for 
the central heating set (if remote 
control is present).

d5
Displays the temperature set for 
the DHW set (if remote control 
is present).

d6

Displays the external envi-
ronment temperature (if the 
external probe is present).
If the temperature is below zero, 
the value is displayed flashing.

3.5 PROGRAMMING THE P.C.B.
The boiler is prepared for possible programming of 
several operation parameters. By modifying these 
parameters as described below, the boiler can be 
adapted according to specific needs. 

To access the programming phase, proceed as 
follows:

- press buttons (1) and (2) at the same time for 
approximately 8 seconds;

- Using buttons (3) and (4), select the parameter 
to be changed indicated in the following table:

List of 
parame-

ters
Description

P1 Boiler mode (DO NOT USE)

P2 Display lighting

P3
DHW thermostat
(when the boiler is connected to 
an external cylinder)

P4 Minimum CH output

P5 Maximum CH output

P6 Central heating ignitions timer

P7 Central heating ramp timer

P8
Heating switch-on delay 
request from room thermostat 
and remote control

P9 Solar mode

- adjust the corresponding value consulting the 
table using buttons (5) and (6);

- confirm the set value pressing the Reset button 
(1) for approximately 3 seconds; by pressing 
keys (3) and (4) at the same time exit the fun-
ction without memorising the modifications 
made.

 N.B.: after a period of time, without touching 
any keys, the operation cancels automatically.

Boiler mode. It establishes whether the boiler 
functions in instant or storage mode.

Boiler mode (P1)

Range of values which can 
be set

Standard 
setting

0 - instant boiler
1 - boiler with storage tank 1

Lighting display . Determining how to display 
illumination .

Display lighting (P2)

Range of values which can 
be set

Standard 
setting

0 - Off 
1 - Auto
2 - On

1

- Off: the display is always lit with low intensity.
- Auto: the display lights up during use and 

lowers after 15 seconds of inactivity. In the case 
of anomaly the display flashes.

- On: the display is always lit with high intensity.

DHW thermostat. With the setting of the do-
mestic hot water thermostat on “Hysterisis 1” 
the boiler ignites to heat the domestic hot water 
when the water contained in the storage tank 
unit falls by 3°C with respect to the temperature 
set, while on “Hysterisis 2” ignition takes place 
when the water contained in the storage tank unit 
falls by 10°C with respect to the temperature set.

DHW thermostat (P3)

Range of values which can 
be set

Standard 
setting

0 - Hysteresis 1  
(Standard setting)
1 - Hysteresis 2

0

Heating output. The boiler also has electronic 
modulation that adapts the boiler potentiality to 
the effective heating demand of the house. Then 
the boiler works normally in a variable gas pres-
sure field between the minimum heating power 
and the maximum heating power depending on 
the system’s heating load.

N.B.: the boiler is produced and calibrated in 
the central heating phase at nominal output. 
Approximately 10 minutes are needed to reach 
the nominal heat output, which can be changed 
using the parameter (P5).

N.B.: the selection of the “Minimum heating 
power” and “Maximum heating power” parame-
ters, in the presence of a heating request, allows 
switch-on of the boiler and power supply of the 
modulator with current equal to the value of the 
respective set value.

Minimum central heating output (P4)

Range of values which can 
be set

Standard 
setting

0 - 63 %

Set 
according 
to factory 
inspection

Maximum heating output (P5)

Range of values which can 
be set

Standard 
setting

0 - 99 % 99

Central heating ignitions timer. The boiler has 
electronic timing, which prevents the burner 
from igniting too often in central heating mode. 

Central heating ignitions timer (P6)

Range of values which can 
be set

Standard 
setting

0 - 20 (0 - 10 minutes)  
(01 equals 30 seconds)

6
(3’)

Central heating ramp timing. In the ignition 
phase, the boiler performs an ignition ramp in 
order to arrive at the maximum power set.

Central heating ramp timer (P7)

Range of values which can 
be set Parameter

0 - 28 (0 - 14 minutes) 
(01 equals 30 seconds)

28
(14’)
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Затримка увімкнення опалення на запит від 
кімнатного термостату і пристрою ДК. Котел на-
лаштований так, щоб увімкнутися відразу ж після 
запиту. В особливих системах (напр., системи, 
поділені на зони, з термостатичними клапанами 
з приводами, тощо) може з’явитися необхідність 
у відстроченому розпаленні.

Затримка увімкнення для опалення на запит 
від кімнатного термостату і пристрою ДК (Р8)

Діапазон задаваних значень Параметр

0 -20 (0 -10 хвилин)
(01 дорівнює 30 секундам)

0
(0’)

Затримка увімкнення для системи ГВП. Ця 
функція не впливає на коректну роботу цієї 
моделі котла.

Режим роботи з сонячними батареями (P9)

Діапазон задаваних значень
Стан-

дартна 
настройка

0 - 20 секунд 0

Вибір типу газу. Ця функція призначена для 
регулювання котла на роботу з тим або іншим 
типом газу.

Щоб налагодити котел на той чи інший тип газу, 
необхідно увійти до меню програмування і натис-
нути на кнопку (2) протягом 4 секунд. Для виходу 
натиснути ще раз на кнгопку (2) протягом 4 секунд.

Вибір типу газу (G1)

Діапазон задаваних 
значень

Стандартна на-
стройка

nG - метан
lG - GPL
Ci - Китай

Однаковий з ви-
користовуваним 

газом

Потужність розпалення (G2)

Діапазон задаваних 
значень

Стандартна на-
стройка

0 - 70 %
Задані згідно 
до заводських 
випробувань

3.6 ПЕРЕНАЛАГОДЖЕННЯ КОТЛА НА 
ІНШИЙ ТИП ГАЗУ.

Якщо необхідно переналагодити котел на 
інший тип газу живлення (відносно до вка-
заного на заводській табличці), слід замовити 
комплект для переналагодження, завдяки 
якому ця операція виконується миттєво.
Операції з модифікації для пристосування 
до іншого типу газу повинні виконуватися 
уповноваженим кваліфікованим персоналом 
(наприклад, зі Служби технічного обслуго-
вування).
Щоб перейти на інший тип газу, необхідно:
- вiдключити напругу вiд агрегата;
- замінити форсунки головного пальника, 

вставляючи між газовим колектором та 
форсунками відповідні кільцеві прокладки 
з комплекту;

- знову подати напругу на агрегат;
- вибрати кнопками на панелі керування па-

раметр типу газу (G1), потім вибрати (Ng) у 
разі подачі газу метану або (Lg) у разі подачі 
зрідженого нафтового газу GPL;

- налаштувати номінальну теплову потуж-
ність котла;

- налаштувати мінімальну теплову потуж-
ність котла;

- налаштувати мінімальну теплову потуж-
ність котла на опалення;

- відрегулювати (за необхідності) максималь-
ну потужність опалення;

- опломбувати пристрої регулювання для 
витрат газу (якщо вони підлягають зміні);

- Після переналагодження наліпити клійку 
етикетку з комплекту переналагодження 
поблизу від заводської таблички. На цій 
табличці слід перекреслити незмивним 
фломастером всі дані щодо попереднього 
типу газу.

Такі налаштування мають виконуватися 
відповідно до використовуваного типу газу, 
згідно вказівок з таблиці (параграф 3.18).

3.7 НЕОБХІДНІ ПЕРЕВІРКИ ПІСЛЯ 
ПЕРЕНАЛАГОДЖЕННЯ КОТЛА НА 
ІНШИЙ ТИП ГАЗУ.

Після установки форсунок з діаметром під 
новий тип газу та перевірок регулювання 
для тиску газу необхідно перевірити також:
- не має бути поганого полум’я у камері зго-

ряння;
- полум’я горілки не має бути не дуже ви-

соким, не дуже низьким, повинне бути 
стійким (не відділятися від горілки);

- пристрої для налаштування тиску мають 
бути щільно під’єднані, в газовому контурі 
не повинно бути витоків.

Примітка: всі операції з модифікації для 
пристосування до іншого типу газу повинні 
виконуватися уповноваженим кваліфіко-
ваним персоналом (наприклад, зі Служби 
технічного обслуговування).Налаштування 
пальника має відбуватися за допомогою 
диференційного манометру типу «U» або 
цифрового манометру, підключеного до 
штуцеру виміру тиску, який знаходиться на 
виході газового клапану (поз. 4 Мал. 3-3), 
дотримуючись значень тиску, наведених у 
таблиці (параграф 3.18) для того типу газу, 
на який налагоджено котел.

Умовні позначення:
 1 - Котушка
 2 - Регулювальний гвинт мiнiмальної 

потужності
 3 - Регулювальна гайка максимальної 

потужності
 4 - Штуцер для відбору тиску на ви-

ході газового клапану
 5 - Штуцер для відбору тиску на вході 

газового клапану
 6 - Захисний ковпачок

ГАЗОВИЙ клапан SIT 845 ГАЗОВИЙ клапан VK 4105 M
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Затримка увімкнення опалення на запит від 
кімнатного термостату і пристрою ДК. Котел на-
лаштований так, щоб увімкнутися відразу ж після 
запиту. В особливих системах (напр., системи, 
поділені на зони, з термостатичними клапанами 
з приводами, тощо) може з’явитися необхідність 
у відстроченому розпаленні.

Затримка увімкнення для опалення на запит 
від кімнатного термостату і пристрою ДК (Р8)

Діапазон задаваних значень Параметр

0 -20 (0 -10 хвилин)
(01 дорівнює 30 секундам)

0
(0’)

Затримка увімкнення для системи ГВП. Ця 
функція не впливає на коректну роботу цієї 
моделі котла.

Режим роботи з сонячними батареями (P9)

Діапазон задаваних значень
Стан-

дартна 
настройка

0 - 20 секунд 0

Вибір типу газу. Ця функція призначена для 
регулювання котла на роботу з тим або іншим 
типом газу.

Щоб налагодити котел на той чи інший тип газу, 
необхідно увійти до меню програмування і натис-
нути на кнопку (2) протягом 4 секунд. Для виходу 
натиснути ще раз на кнгопку (2) протягом 4 секунд.

Вибір типу газу (G1)

Діапазон задаваних 
значень

Стандартна на-
стройка

nG - метан
lG - GPL
Ci - Китай

Однаковий з ви-
користовуваним 

газом

Потужність розпалення (G2)

Діапазон задаваних 
значень

Стандартна на-
стройка

0 - 70 %
Задані згідно 
до заводських 
випробувань

3.6 ПЕРЕНАЛАГОДЖЕННЯ КОТЛА НА 
ІНШИЙ ТИП ГАЗУ.

Якщо необхідно переналагодити котел на 
інший тип газу живлення (відносно до вка-
заного на заводській табличці), слід замовити 
комплект для переналагодження, завдяки 
якому ця операція виконується миттєво.
Операції з модифікації для пристосування 
до іншого типу газу повинні виконуватися 
уповноваженим кваліфікованим персоналом 
(наприклад, зі Служби технічного обслуго-
вування).
Щоб перейти на інший тип газу, необхідно:
- вiдключити напругу вiд агрегата;
- замінити форсунки головного пальника, 

вставляючи між газовим колектором та 
форсунками відповідні кільцеві прокладки 
з комплекту;

- знову подати напругу на агрегат;
- вибрати кнопками на панелі керування па-

раметр типу газу (G1), потім вибрати (Ng) у 
разі подачі газу метану або (Lg) у разі подачі 
зрідженого нафтового газу GPL;

- налаштувати номінальну теплову потуж-
ність котла;

- налаштувати мінімальну теплову потуж-
ність котла;

- налаштувати мінімальну теплову потуж-
ність котла на опалення;

- відрегулювати (за необхідності) максималь-
ну потужність опалення;

- опломбувати пристрої регулювання для 
витрат газу (якщо вони підлягають зміні);

- Після переналагодження наліпити клійку 
етикетку з комплекту переналагодження 
поблизу від заводської таблички. На цій 
табличці слід перекреслити незмивним 
фломастером всі дані щодо попереднього 
типу газу.

Такі налаштування мають виконуватися 
відповідно до використовуваного типу газу, 
згідно вказівок з таблиці (параграф 3.18).

3.7 НЕОБХІДНІ ПЕРЕВІРКИ ПІСЛЯ 
ПЕРЕНАЛАГОДЖЕННЯ КОТЛА НА 
ІНШИЙ ТИП ГАЗУ.

Після установки форсунок з діаметром під 
новий тип газу та перевірок регулювання 
для тиску газу необхідно перевірити також:
- не має бути поганого полум’я у камері зго-

ряння;
- полум’я горілки не має бути не дуже ви-

соким, не дуже низьким, повинне бути 
стійким (не відділятися від горілки);

- пристрої для налаштування тиску мають 
бути щільно під’єднані, в газовому контурі 
не повинно бути витоків.

Примітка: всі операції з модифікації для 
пристосування до іншого типу газу повинні 
виконуватися уповноваженим кваліфіко-
ваним персоналом (наприклад, зі Служби 
технічного обслуговування).Налаштування 
пальника має відбуватися за допомогою 
диференційного манометру типу «U» або 
цифрового манометру, підключеного до 
штуцеру виміру тиску, який знаходиться на 
виході газового клапану (поз. 4 Мал. 3-3), 
дотримуючись значень тиску, наведених у 
таблиці (параграф 3.18) для того типу газу, 
на який налагоджено котел.

Умовні позначення:
 1 - Котушка
 2 - Регулювальний гвинт мiнiмальної 

потужності
 3 - Регулювальна гайка максимальної 

потужності
 4 - Штуцер для відбору тиску на ви-

ході газового клапану
 5 - Штуцер для відбору тиску на вході 

газового клапану
 6 - Захисний ковпачок
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Ortam Termostatı ve Uzaktan kumanda tara-
fından gelen talep üzerine ısınma ateşleme-
sinin gecikmesi. Kombi talep üzerine hemen 
ateşleme yapacak şekilde ayarlanmıştır. Özel 
tesisatlar (örneğin, motorize valflı termostat 
bölgeli tesisatlar) durumunda ateşlemenin ge-
ciktirilmesi gerekli olabilir.

Ortam Termostatı ve uzaktan kumanda 
(P8) tarafından gelen talep üzerine ısınma 

ateşlemesinin gecikmesi

Ayarlanabilir değerler aralığı Parametre

0 - 20 (0 - 10 dakika) 
(01 30 saniyeye denktir)

0
(0’)

Kullanma suyu açılışı gecikmesi. Bu kombi 
modelinin iyi çalışması ile ilgili değildir.

Güneş modu (P9)

Ayarlanabilir değerler aralığı Seri  
ayarları

0 - 20 saniye 0

Gaz türü seçimi. Bu işlevin ayarlanması kom-
binin gaz ile çalışabilmesini ayarlamaya yarar.

Bu ayarlamada açmak için programlama moduna 
girdikten sonra 4 saniye boyunca 2 numaralı düğ-
meye basınız. Çıkmak için 2 numaralı düğmeye 
yeniden 4 saniye süre ile basınız.

Gaz türü seçimi (G1)

Ayarlanabilir değerler aralığı Seri  
ayarları

nG - Metan
lG - LPG
Ci - Cina

Kullanılan 
gaz ile aynı 

tipte

Ateşleme kuvveti (G2)

Ayarlanabilir değerler aralığı Seri  
ayarları

0 - 70%

Fabrika 
testleri-
ne göre 
yapılmış 

ayarlama-
lar 

3.6 GAZ TÜRÜNÜN DEĞIŞIMI 
HALINDE KOMBIDE DÖNÜŞÜM 
YAPILMASI.

Kombi cihazının etiketinde belirtilen gaz tü-
ründen farklı bir gaz türüyle çalışabilmesi için 
dönüşüm yapılması durumunda bu işlemin 
süratle yapılabilmesine olanak sağlayan setin 
talep edilmesi gerekmektedir.
Gaz türünde değişim ve dönüşüm işlemleri 
için uzman bir firmaya müracaat edin (örneğin 
Yetkili Teknik Servis).
Belli bir tür gazdan diğer tür gaza geçiş için 
aşağıda belirtilen şartlar gerekmektedir:
- cihazın elektrik girişini kesiniz;
- ana brülör hortum ağızlarını değiştirin ve bu 

işlemi yaparken gaz kollektörü ile hortum ağız-
ları arasına setle birlikte sunulan tutuş pullarını 
yerleştirmeyi ihmal etmeyin;

- cihaza tekrar elektrik verin;
- Kombinin tuş takımı vasıtasıyla gaz tipi 

parametresini (G1) seçiniz ve daha sonra da 
Metan giriş olması halinde (nG) ve LPG olması 
halinde de (LG) düğmesini seçiniz;

- kombinin nominal ısıl gücünü ayarlayınız;
- kombinin minimum ısıl gücünü ayarlayınız;
- kombinin kalorifer aşamasında maksimum 

termik gücünü ayarlayınız;
- Azami kalorifer gücünü ayarlayınız (gerekiyor-

sa);
- gaz debi ayar cihazlarını mühürleyin(şayet 

ayarlar çeşitlilik gösterirlerse);
- dönüşüm işlemlerini tamamladıktan sonra, set-

le birlikte sunulan etiketi cihazın veri etiketinin 
yakınına yerleştiriniz. Bu yeni konulan etiket 
üzerinde daha önce kullanılan eski gaz türünün 
sabit bir kalemle silinmesi gerekmektedir.

Bu ayarların kullanılan yeni gaz türüne göre 
yapılması gerekmekte olup, bu işlemler için 
çizelgede belirtilen uyarılara riayet edilmesi 
gerekmektedir (Parag. 3.18).

3.7 GAZ DÖNÜŞÜMÜ SONRASINDA 
YAPILMASI GEREKEN 
KONTROLLER.

Dönüştürme işlemleri yapılırken, kullanılan 
gaz tipine uygun önceden tesbit edilmiş hortum 
ağızları ölçülerine sadık kalındığından ve dara 
ayarlarının sabit basınçta yapıldığından emin 
olunduktan sonra, kontrol edilmesi gerekenler:
- Yakıt haznesinde alev taşması olmadığını;
- Alevin çok alçak yada çok yüksek olmadığını 

ve sabit olduğunu (brülörden ayrılmamalıdır);
- Dara ayarı için kullanılan deneme basınçları-

nın tamamen kapalı olmasını ve devreye gaz 
sızıntısı olmamasını.

Not: kombi cihazlarının tüm ayar işlemleri 
uzman bir firma tarafından yapılmalıdır (örne-
ğin Yetkili Teknik Servis).. Boyler kalibrasyon 
ayarının dijital veya “U” şeklinde difransiyel bir 
manometre ile hermetik haznenin üstünde yer 
alan basınç alışına (kısım 4 Şek. 3-3), Tabelaya 
taşınmış basınç değerine dikkat ederek (Parag. 
3.18) kombinin elverişli olduğu gaz tipi için.

Gaz valfı SIT 845

Açıklamalar:
 1 - Bobin
 2 - Minimum güç ayar cıvatası
 3 - Maksimum güç ayar cıvatası
 4 - Gaz valf çıkış basınç tutuşu
 5 - Gaz valf giriş basınç tutuşu
 6 - Muhafaza tapası

Gaz valfı VK 4105 M
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Retardo programado del encendido de ca-
lefacción respecto a órdenes emitidas por el 
termostato ambiente y el mando remoto. La 
caldera está configurada para encenderse apenas 
se reciba una orden para ello. Pero en algunos 
tipos de instalación (p.ej.: por zonas con válvulas 
termostáticas motorizadas, etc.) podría resultar 
necesario retardar el encendido.

Retardo programado del encendido de ca-
lefacción respecto a órdenes emitidas por el 

termostato ambiente y el mando remoto (P8)

Rango de valores programables Parámetro

0 - 20 (0 - 10 minutos)
(01 equivale a 30 segundos)

0
(0’)

Retraso encendido sanitario. Esta función no 
influye al final para un correcto funcionamiento 
de este modelo de caldera.

Modo solar (P9)

Rango de valores programables Configuración 
de serie

0 - 20 segundos 0

Selección tipo de gas. Seleccionando esta fun-
ción la caldera se ajusta para poder funcionar 
con el tipo de gas correcto.

Para acceder a esta regulación es necesario una 
vez entrados en modo programación apretar el 
botón (2) durante 4 segundos. Para salir apretar 
nuevamente el botón (2) durante 4 segundos.

Selección tipo de gas (G1)

Rango de valores programables Configuración 
de serie

nG - Metano
lG - GPL
Ci - Cina

Igual al 
tipo de gas 

en uso

Potencia de encendido (G2)

Rango de valores programables Configuración 
de serie

0 - 70 %

Configu-
rado la 

segunda 
prueba de 

fábrica

3.6 CONVERSIÓN DE LA CALDERA EN 
CASO DE CAMBIO DE GAS.

Si el aparato debe ser adaptado para un gas 
distinto al especificado en la placa, es necesario 
solicitar el kit con todo lo necesario para efectuar 
la operación de conversión, la cual no requiere 
demasiado tiempo.
La operación de adaptación a otro tipo de gas 
debe ser realizada por una empresa habilitada 
(por ejemplo, el Servicio de Asistencia Técnica).
Para cambiar de gas es necesario:
- cortar la tensión eléctrica del aparato;
- sustituir los inyectores del quemador prin-

cipal, colocando, entre el conducto de gas y 
los inyectores, las arandelas de estanqueidad 
suministradas con el kit;

- volver a activar la tensión eléctrica del aparato;
- seleccionar utilizando el teclado de la caldera, 

el parámetro tipo de gas (G1) y después selec-
cionar (Ng) en caso de alimentación de Metano 
o (Lg) en caso de alimentación de GLP;

- regular la potencia térmica nominal de la 
caldera;

- regular la potencia térmica mínima de la cal-
dera;

- regular la potencia térmica mínima de la cal-
dera en modo calefacción;

- regular (si es necesario) la potencia máxima de 
calefacción;

- precintar los dispositivos de regulación del 
caudal de gas (si se cambian las regulaciones);

- una vez efectuada la transformación, colocar el 
adhesivo incluido en el kit conversión cerca de 
la placa de datos. En ésta, será necesario borrar, 
con un rotulador indeleble, los datos relativos 
al antiguo tipo de gas.

Para efectuar estas regulaciones se debe tener 
en cuenta el tipo de gas en uso, siguiendo las 
indicaciones de las tablas (Párraf. 3.18).

3.7 CONTROLES A EFECTUAR TRAS 
LAS CONVERSIONES DE GAS.

Tras haberse asegurado de que la transformación 
haya sido efectuada con inyectores con el diáme-
tro establecido para el tipo de gas que se va a usar 
y de que la calibración haya sido efectuada a la 
presión establecida, es necesario comprobar que:
- no exista retorno de llama en la cámara de 

combustión;
- la llama del quemador no sea excesivamente 

alta o baja y que sea estable (no se separe del 
quemador);

- los comprobadores de presión utilizados para 
la calibración se hayan cerrado perfectamente 
y no existan pérdidas de gas en el circuito.

IMPORTANTE: todas las operaciones relativas 
a las regulaciones de las calderas debe realizarlas 
una empresa habilitada (por ejemplo, el Servicio 
de Asistencia Técnica). La calibración del que-
mador debe ser efectuada con un manómetro 
diferencial en “U” o digital, conectado a la toma 
de presión de salida de la válvula de gas (part. 4 
Fig. 3-3), respetando el valor de presión indicado 
en la tabla (Apdo. 3.18) para el tipo de gas para 
el que la caldera está preparada.

Válvula GAS SIT 845

Leyenda:
 1 - Bobina
 2 - Tornillo de regulación potencia míni-

ma
 3 - Tuerca de regulación potencia máxi-

ma
 4 - Toma de presión de salida de la válvu-

la del gas
 5 - Toma de presión de entrada de la 

válvula del gas
 6 - Caperuza de protección

Válvula GAS VK 4105 M
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Задержка включения отопления с запросов 
термостата помещения и удалённого управ-
ления. Бойлер установлен на немедленное 
включение после запроса. В случае особых 
установок (напр. установки, разделённые 
на зоны с термостатическими моторизи-
рованными клапанами и т.д.) может быть 
необходима задержка зажигания.

Задержка включения отопления с за-
просов термостата помещения и удалён-

ного управления (P8)
Диапазон устанавливаемых 
значений Параметр

0 - 20 (0 - 10 минут) 
(01 равняется 30 секундам)

0
(0’)

Задержка включения ГВС. Настоящая функ-
ция не влияет на правильную работу настоящей 
модели бойлера.

Солнечный режим (P9)

Диапазон устанавливае-
мых значений

Серийная 
настройка

0 - 20 секунд 0

Выбор вида газа. Установка настоящей 
функции служит для настройки бойлера для 
работы с правильным видом газа.

Для доступа к настоящей настройке, после 
перехода в режим программирования, сле-
дует нажать кнопку (2) на 4 секунды. Для вы-
хода, вновь нажать кнопку (2) на 4 секунды.

Выбор вида газа (G1)

Диапазон устанавливае-
мых значений

Серийная 
настройка

nG - Метан
lG - СНГ
Ci - Промышленный

Как и 
используе-

мый газ

Мощность зажигания (G2)

Диапазон устанавливае-
мых значений

Серийная 
настройка

0 - 70%

Устанав-
ливается 
согласно 

заводским 
испыта-
тельным 
работам

3.6 ПЕРЕВОД БОЙЛЕРА С ОДНОГО 
ВИДА ТОПЛИВНОГО ГАЗА НА 
ДРУГОЙ.

В том случае, если необходимо перенастроить 
аппарат, на газ отличный оттого, что указан 
на заводской паспортной табличке, необхо-
димо запросить специальный комплект, со 
всем необходимым для проведения данной 
модификации, которая может быть быстро 
произведена.
Операция по перенастройке на другой тип 
газа должна быть произведена уполномо-
ченной организацией (например, Службой 
технической поддержки).
Для перевода с одного топливного газа на 
другой необходимо:
- отключить напряжения от агрегата;
- заменить сопла основной горелки, необхо-

димо установить между подключением газа 
и соплами специальные уплотнительный 
шайбы, входящие в комплект;

- подключить напряжение к агрегату;
- выбрать при помощи кнопочного пульта 

бойлера, параметр вида газа (G1) и затем вы-
брать (Ng) если на бойлер поступает Метан 
или (Lg) если на бойлер поступает СНГ;

- отрегулировать номинальную тепловую 
мощность бойлера;

- отрегулировать минимальную тепловую 
мощность бойлера;

- отрегулировать минимальную тепловую 
мощность на этапе отопления;

- отрегулировать (при необходимости) мак-
симальную мощность отопления;

- запечатать устройство регулирования газо-
вого расхода (при изменении настройки);

- после того как была произведена модифика-
ция, установить самоклеющуюся этикетку, 
входящую в комплект рядом с заводской 
паспортной табличкой. С помощью не-
смывающегося фломастера на табличке 
необходимо удалить технические данные 
предыдущего типа газа.

Данные настройки должны относиться к 
используемому типа газа, следя указаниям 
таблиц (Параг. 3.18).

3.7 НЕОБХОДИМЫЕ ПРОВЕРКИ, 
ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА НА ДРУГОЙ 
ТИПА ГАЗА.

После того как модификация было произ-
ведена и были установлены сопла нужного 
диаметра для типа используемого газа, и было 
произведено тарирование на установленном 
давлении, необходимо проверить, что:
- отсутствуют порывы пламени в камере 

сгорания;
- пламя в горелке не слишком низкое и ста-

бильное (не отходит от горелки);
- пробники давления, используемые для 

тарирования, полностью закрыты и от-
сутствует утечка газа в системе.

Примечание. Все операции по настройке 
котла должны быть произведены уполномо-
ченной организацией (например, Службой 
технической поддержки).Тарирование горел-
ки должно быть произведено цифровым или 
«U» -образным дифференциальным маноме-
тром, который подключён к отводам газового 
давления, над герметичной камерой (парт. 4 
Илл. 3-3), придерживаться давления, приве-
дённого в таблице (Параг. 3.18) для того вида 
газа, для которого предрасположен бойлер.

Газовый клапан SIT 845

Условные обозначения:
 1 - Катушка
 2 - Гайка, регулирующая минимальную 

мощность
 3 - Гайка, регулирующая максималь-

ную мощность
 4 - Точка замера давления на выходе 

газового клапана
 5 - Точка замера давления на входе 

газового клапана
 6 - Защитный колпачок

Газовый клапан VK 4105 M
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Heating switch-on delay request from room 
thermostat and remote control. The boiler is 
set to switch-on immediately after a request. In 
the case of particular systems (e.g. area systems 
with motorised thermostatic valves etc.) it could 
be necessary to delay switch-on.

Heating switch-on delay request from 
room thermostat and remote control (P8)

Range of values which can 
be set Parameter

0 - 20 (0 - 10 minutes)
(01 equals 30 seconds)

0
(0’)

DHW ignition delay. This function does not af-
fect the correct functioning of this boiler model.

Solar mode (P9)

Range of values which can 
be set

Standard 
setting

0 - 20 seconds 0

Gas type selection. The setting of this function 
is used to adjust the boiler in order to function 
with the correct type of gas.

To access this regulation, once having entered the 
programming mode, press the button (2) for 4 
seconds. To exit, press button (2) again 4 seconds.

Gas type selection (G1)

Range of values which can 
be set

Standard 
setting

nG - Methane
lG - LPG
Ci - China

The same 
as the 

type of gas 
being used

Ignition power (G2)

Range of values which can 
be set

Standard 
setting

0 - 70 %

Set 
according 
to factory 
inspection

3.6 CONVERTING THE BOILER TO 
OTHER TYPES OF GAS.

If the boiler has to be converted to a different gas 
type to that specified on the data plate, request 
the relative conversion kit for quick and easy 
conversion.
The gas conversion operation must be carried 
out by an authorised company (e.g. After-Sales 
Technical Assistance).
To convert to another type of gas the following 
operations are required:
- remove the voltage from the appliance;
- replace the main burner injectors, making sure 

to insert the special seal rings supplied in the 
kit, between the gas manifold and the injectors;

- apply voltage to the appliance;
- use the boiler push button control panel to 

select the gas parameter type (G1) and select 
(Ng) in case of Methane supply or (Lg) in the 
case of LPG;

- adjust the boiler nominal heat output;
- adjust the boiler minimum heat power;
- adjust the boiler nominal heat output in heating 

phase;
- adjust (eventually) the maximum heating 

power;
- seal the gas flow rate regulation devices (if 

settings are modified);
- after completing conversion, apply the sticker, 

present in the conversion kit, near to the data-
plate. Using an indelible marker pen, cancel the 
data relative to the old type of gas.

These adjustments must be made with reference 
to the type of gas used, following that given in 
the table (par. 3.18).

3.7 CHECKS FOLLOWING 
CONVERSION TO ANOTHER TYPE 
OF GAS.

After making sure that conversion was carried 
out with a nozzle of suitable diameter for the 
type of gas used and the settings are made at the 
correct pressure, check that:
- there is no flame in the combustion chamber
- the burner flame is not too high or low and that 

it is stable (does not detach from burner)
- the pressure testers used for calibration are 

perfectly closed and there are no leaks from 
the gas circuit.

N.B.: all boiler adjustment operations must be 
carried out by an authorised company (e.g. After-
Sales Technical Assistance). Burner adjustment 
must be carried out using a differential “U” or 
digital type manometer connected to the gas 
valve outlet pressure point (part.  4 Fig.  3-3), 
keeping to the pressure value given in the table 
(Par. 3.18) according to the type of gas for which 
the boiler is prepared.

SIT 845 GAS valve

Key:
 1 - Coil
 2 - Minimum power adjustment nut
 3 - Maximum power adjustment nut
 4 - Gas valve outlet pressure point
 5 - Gas valve inlet pressure point
 6 - Protection hood

VK 4105 M GAS valve
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3.8 НАЯВНІ РЕГУЛЮВАННЯ.
Примітка: щоб виконати регулювання на 
газовому клапані, слід зняти пластмасовий 
ковпачок (6), потім, по завершенні операції, 
повернути його на місце.

• Операції, які слід виконати перед регулю-
ванням.

 - Задати параметр P4 на 0 %.
 - Задати параметр P5 на 99 %.
• Увімкнути функцію сажотрусу.
 - Увійти в режим «сажотрусу системи ГВП», 

відкривши кран з гарячою водою.
  Увага: якщо котел може працювати лише 

на опалення приміщень, слід виконати 
регулювання, встановивши функцію 
«сажотрусу» в режим опалення.

• Регулювання номінальної (максимальної) 
теплової потужності котла.

 - Задати максимальну потужність (99%) за 
допомогою кнопок (5 і 6 Мал. 2-1).

 - Відрегулювати лат унною гайкою (3 
Мал. 3-3) номінальну (максимальну) по-
тужність котла, зважаючи на значення 
максимального тиску, наведені у таблиці 
(параграф  3.18) залежно від типу газу; 
при обертанні за годинниковою стрілкою 
тепловий потенціал збільшиться, проти 
годинникової стрілки - зменшиться.

• Регулювання мінімальної теплової потуж-
ності котла.

 Примітка: виконувати тільки після нала-
штування номінального (максимального) 
тиску.

 - Задати мінімальну потужність (0%) за 
допомогою кнопок (5 і 6 Мал. 2-1).

 - Відрегулювати мінімальну теплову по-
тужність за допомогою пластмасового 
хрестоподібного гвинта (2), який знахо-
диться на газовому клапані, утримуючи 
заблокованою латунну гайку (3);

• Вийти з режиму «сажотрусу», не вимикаю-
чи котел.

• Регулювання мінімальної теплової потуж-
ності котла на опалення.

 Примітка: виконувати тільки після нала-
штування мінімального тиску в котлі.

 - Регулювання мінімальної теплової потуж-
ності на опалення відбувається шляхом 
зміни параметру (P4), при збільшенні 
значення – тиск підвищується, при змен-
шенні - знижується.

 - Тиск, відносного якого налаштовується 
мінімальна потужність котла в режимі 
опалення, не має бути меншим за зна-
чення у таблиці (параграф 3.18).

• Регулювання (в разі необхідності) мак-
симальної теплової потужності котла на 
опалення.

 - Регулювання максимальної теплової 
потужності на опалення відбувається 
шляхом зміни параметру (P5), при збіль-
шенні значення – тиск підвищується, при 
зменшенні - знижується.

 - Тиск, на який налаштовується максималь-
на потужність котла в режимі опалення, 
має бути взятий з таблиці (параграф 3.18).

3.9 ФУНКЦІЯ ПОВІЛЬНОГО 
АВТОМАТИЧНОГО УВІМКНЕННЯ 
З ПОСТУПОВОЮ ПОДАЧЕЮ.

На етапі розпалення електронна плата ви-
конує безперервну подачу газу під тиском, 
пропорційним заданому параметру «G2».

3.10 ФУНКЦІЯ «САЖОТРУСУ».
Увімкнення цієї функції примушує котел 
працювати при змінній потужності протягом 
15 хвилин.
В такому режимі виключаються всі регу-
лювання, залишається працювати лише 
запобіжний термостат температури та тер-
мостат обмеження. Щоб увімкнути функцію 
сажотрусу, слід натиснути на кнопку Reset (1) 
на 8 секунд при відсутності запиту на при-
готування гарячої води ГВП, про увімкнення 
функції сигналізують: індикація температури 
прямої лінії системи опалення і миготливі 
позначки  і . 
Завдяки цій функції фахівець може пере-
вірити параметри згоряння. З увімкненою 
функцією можна вибрати тип перевірки: 
або стану системи опалення з регулюванням 
параметрів кнопками (5 і 6), або системи 
ГВП шляхом відкриття будь-якого крану 
з гарячою водою і регулюючи параметри 
кнопками (5 і 6).
Робота на опалення або на виробництво 
гарячої води супроводжується індикацією 
миготливих  або .
Після перевірок вимкнути функцію шля-
хом натискання кнопки Reset (1) протягом 
8 секунд.

3.11 ФУНКЦІЯ ПРОТИ БЛОКУВАННЯ 
НАСОСУ.

Котел оснащений функцією, яка запускає 
насос щонайменш 1 раз у 24 години на 
30 секунд, щоб зменшити ризик блокування 
насосу через тривалі простої.

3.12 ФУНКЦІЯ ПРОТИ БЛОКУВАННЯ 
ТРИХОДОВОГО КЛАПАНУ.

Котел оснащено функцією, яка кожні 24 го-
дини вмикає блок триходового клапану з 
повіднею, виконуючи повний цикл з метою 
зменшення ризику блокування триходового 
клапану через тривалі простої.

3.13 ФУНКЦІЯ ПРОТИ ЗАМЕРЗАННЯ 
РАДІАТОРНИХ БАТАРЕЙ 
ОПАЛЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ.

Вода у зворотній лінії опалення зменшується 
навіть нижче за 4°C, котел розпочинає робо-
ту, щоб досягти температури у 42°C.

3.14 ПЕРІОДИЧНА САМОПЕРЕВІРКА 
ЕЛЕКТРОННОЇ ПЛАТИ.

Під час роботи на опалення або при пере-
бування котла в режимі очікування така 
функція активується кожні 18 годин після 
останньої перевірки / подачі живлення на 
котел. При роботі в режимі ГВП самопере-
вірка розпочинається через 10 хвилин після 
відбору та триває приблизно 10 секунд.

Примітка: Під час самоперевірки котел та 
індикація не працюють.

3.15 ФУНКЦІЯ ДЛЯ РОБОТИ У 
СПОЛУЧЕННІ З СОНЯЧНИМИ 
БАТАРЕЯМИ.

У разі доповнення системи ГВП системами 
сонячних батарей, коректне використання 
котла вимагає встановлення параметру P3 
(термостату ГВП) на «1».
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3.8 НАЯВНІ РЕГУЛЮВАННЯ.
Примітка: щоб виконати регулювання на 
газовому клапані, слід зняти пластмасовий 
ковпачок (6), потім, по завершенні операції, 
повернути його на місце.

• Операції, які слід виконати перед регулю-
ванням.

 - Задати параметр P4 на 0 %.
 - Задати параметр P5 на 99 %.
• Увімкнути функцію сажотрусу.
 - Увійти в режим «сажотрусу системи ГВП», 

відкривши кран з гарячою водою.
  Увага: якщо котел може працювати лише 

на опалення приміщень, слід виконати 
регулювання, встановивши функцію 
«сажотрусу» в режим опалення.

• Регулювання номінальної (максимальної) 
теплової потужності котла.

 - Задати максимальну потужність (99%) за 
допомогою кнопок (5 і 6 Мал. 2-1).

 - Відрегулювати лат унною гайкою (3 
Мал. 3-3) номінальну (максимальну) по-
тужність котла, зважаючи на значення 
максимального тиску, наведені у таблиці 
(параграф  3.18) залежно від типу газу; 
при обертанні за годинниковою стрілкою 
тепловий потенціал збільшиться, проти 
годинникової стрілки - зменшиться.

• Регулювання мінімальної теплової потуж-
ності котла.

 Примітка: виконувати тільки після нала-
штування номінального (максимального) 
тиску.

 - Задати мінімальну потужність (0%) за 
допомогою кнопок (5 і 6 Мал. 2-1).

 - Відрегулювати мінімальну теплову по-
тужність за допомогою пластмасового 
хрестоподібного гвинта (2), який знахо-
диться на газовому клапані, утримуючи 
заблокованою латунну гайку (3);

• Вийти з режиму «сажотрусу», не вимикаю-
чи котел.

• Регулювання мінімальної теплової потуж-
ності котла на опалення.

 Примітка: виконувати тільки після нала-
штування мінімального тиску в котлі.

 - Регулювання мінімальної теплової потуж-
ності на опалення відбувається шляхом 
зміни параметру (P4), при збільшенні 
значення – тиск підвищується, при змен-
шенні - знижується.

 - Тиск, відносного якого налаштовується 
мінімальна потужність котла в режимі 
опалення, не має бути меншим за зна-
чення у таблиці (параграф 3.18).

• Регулювання (в разі необхідності) мак-
симальної теплової потужності котла на 
опалення.

 - Регулювання максимальної теплової 
потужності на опалення відбувається 
шляхом зміни параметру (P5), при збіль-
шенні значення – тиск підвищується, при 
зменшенні - знижується.

 - Тиск, на який налаштовується максималь-
на потужність котла в режимі опалення, 
має бути взятий з таблиці (параграф 3.18).

3.9 ФУНКЦІЯ ПОВІЛЬНОГО 
АВТОМАТИЧНОГО УВІМКНЕННЯ 
З ПОСТУПОВОЮ ПОДАЧЕЮ.

На етапі розпалення електронна плата ви-
конує безперервну подачу газу під тиском, 
пропорційним заданому параметру «G2».

3.10 ФУНКЦІЯ «САЖОТРУСУ».
Увімкнення цієї функції примушує котел 
працювати при змінній потужності протягом 
15 хвилин.
В такому режимі виключаються всі регу-
лювання, залишається працювати лише 
запобіжний термостат температури та тер-
мостат обмеження. Щоб увімкнути функцію 
сажотрусу, слід натиснути на кнопку Reset (1) 
на 8 секунд при відсутності запиту на при-
готування гарячої води ГВП, про увімкнення 
функції сигналізують: індикація температури 
прямої лінії системи опалення і миготливі 
позначки  і . 
Завдяки цій функції фахівець може пере-
вірити параметри згоряння. З увімкненою 
функцією можна вибрати тип перевірки: 
або стану системи опалення з регулюванням 
параметрів кнопками (5 і 6), або системи 
ГВП шляхом відкриття будь-якого крану 
з гарячою водою і регулюючи параметри 
кнопками (5 і 6).
Робота на опалення або на виробництво 
гарячої води супроводжується індикацією 
миготливих  або .
Після перевірок вимкнути функцію шля-
хом натискання кнопки Reset (1) протягом 
8 секунд.

3.11 ФУНКЦІЯ ПРОТИ БЛОКУВАННЯ 
НАСОСУ.

Котел оснащений функцією, яка запускає 
насос щонайменш 1 раз у 24 години на 
30 секунд, щоб зменшити ризик блокування 
насосу через тривалі простої.

3.12 ФУНКЦІЯ ПРОТИ БЛОКУВАННЯ 
ТРИХОДОВОГО КЛАПАНУ.

Котел оснащено функцією, яка кожні 24 го-
дини вмикає блок триходового клапану з 
повіднею, виконуючи повний цикл з метою 
зменшення ризику блокування триходового 
клапану через тривалі простої.

3.13 ФУНКЦІЯ ПРОТИ ЗАМЕРЗАННЯ 
РАДІАТОРНИХ БАТАРЕЙ 
ОПАЛЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ.

Вода у зворотній лінії опалення зменшується 
навіть нижче за 4°C, котел розпочинає робо-
ту, щоб досягти температури у 42°C.

3.14 ПЕРІОДИЧНА САМОПЕРЕВІРКА 
ЕЛЕКТРОННОЇ ПЛАТИ.

Під час роботи на опалення або при пере-
бування котла в режимі очікування така 
функція активується кожні 18 годин після 
останньої перевірки / подачі живлення на 
котел. При роботі в режимі ГВП самопере-
вірка розпочинається через 10 хвилин після 
відбору та триває приблизно 10 секунд.

Примітка: Під час самоперевірки котел та 
індикація не працюють.

3.15 ФУНКЦІЯ ДЛЯ РОБОТИ У 
СПОЛУЧЕННІ З СОНЯЧНИМИ 
БАТАРЕЯМИ.

У разі доповнення системи ГВП системами 
сонячних батарей, коректне використання 
котла вимагає встановлення параметру P3 
(термостату ГВП) на «1».
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3.8 OLASI AYARLAR.
Not: gaz valfi üzerinde ayar yapabilmek için plas-
tik tapayı (6) çıkartmak gerekir, ayar işlemlerinin 
bitiminde tapayı tekrar yerine takınız.

• Başlangıç kalibrasyon işlemleri.
 - P4 parametresini %0’a ayarlama.
 - P5 parametresini %99’a ayarlama
• Baca temizleme işlevini başlatma.
 - Sıcak kullanma suyu musluklarından birini 

açarak “kullanma suyu baca temizleme” 
moduna giriniz.

  Dikkat: eğer kombi önceden sadece ısıtma 
için kullanmak üzere hazırlanmış ise baca 
temizlemede “ısıtma” modunda ayarlamasını 
yapınız.

• Kombi cihazının nominal ısıl güç ayarı.
 - Maksimum güç (99%) düğmeleri (5 ve 6 

şek. 2-1) kullanarak ayarlayınız.
 - Kombinin nominal güç ayarını tabelalara 

taşınmış maksimum basınç değerlerine dik-
kat göstererek pirinç somun üzerinden yapın 
(Parag. 3.17) gaz tipine göre. Saat istikametine 
çevirmek suretiyle termik güç yükseltilir, sa-
atin aksi yönüne çevirmek suretiyleyse azalır.

• Kombi cihazının minimum ısıl güç ayarı.
 Not: yalnızca nominal basınç kalibrasyonunu 

yaptıktan sonra işleme devam ediniz.
 - Minimum güç (0%) düğmeleri (5 ve 6 şek. 

2-1) kullanarak ayarlayınız.
 - Minimum ısıl güç ayarı pirinç somun sabit 

tutularak (3) ve gaz valfının üzerinde yer 
alan plastik artı vidaya (2) müdahale edilerek 
yapılır;

• “Baca temizleme” modundan çıkınız ve kom-
biyi çalışır halde tutunuz.

• Kombi cihazının kalorifer aşamasında mini-
mum ısıl güç ayarı.

 Not: yalnızca kombinin minimum basınç 
kalibrasyonunu yaptıktan sonra işleme devam 
ediniz.

 - Kalorifer aşamasında minimum ısıl güç 
ayarının yapılması parametrenin (P5) değiş-
tirilmesi suretiyle yapılır, değer yükseltilince 
basınç artar, düşürülünce ise basınç azalır.

 - Kombinin kalorifer aşamasında minimum 
güç basınç ayarı tabloda paragraf 3.18’te 
belirtilmiş değerlerden aşağı seviyede olma-
malıdır.

• Kombi cihazının kalorifer aşamasında Maksi-
mum ısıl güç ayarı (muhtemel).

 - Kalorifer aşamasında Minimum termik güç 
ayarının yapılması parametrenin (P5) değiş-
tirilmesi suretiyle yapılır, değer yükseltilince 
basınç artar, düşürülünce ise basınç azalır.

 - Kombinin kalorifer aşamasında maksimum 
güç basınç ayarı tabloda Paragraf 3.18’te 
belirtilmiş değerler gibi yapılmalıdır.

3.9 ZAMANLAYICI RAMPALI DAĞITIM 
ILE YAVAŞ OTOMATIK ATEŞLEME 
IŞLEVI.

Elektronik kart ateşleme esnasında “G2” para-
metresindeki basınç oranına denk devamlı bir 
gaz çıkışı izler.

3.10 “BACA TEMİZLEYİC” İŞLEVİ.
Bu işlev aktif ise kombiyi değişken bir güçte 15 
dakika zorlar.
Bu durumda tüm ayarlar devre dışı kalır ve 
yalnızca emniyet termostatı ile sınırlayıcı 
termostat aktiftirler. Baca temizleme işlevini 
aktive edebilmek için, kullanım suyu gereksinimi 
olmaksızın, Reset (1) düğmesini, 8 saniye bir süre 
ile basılı tutun, devreye girmiş olduğu ve yollama 
sıcaklığı yanıp sönen  ve  sembolleri ile 
bildirilecektir. 
Bu işlev teknisyene yakıt parametrelerini kontrol 
olanağı verir. Aktif olup çalışmaya başladıktan 
sonra, ısıtma durumunun onaylanmasını 5 ve 
6 numaralı düğmeleri ayarlayarak veya sıcak 
kullanma suyu musluklarından birisini açarak 
her zaman 5 ve 6 numaralı düğmeleri kullanarak 
parametreleri ayarlayınız.
Kullanım suyu veya ısıtmanın çalışması yanıp sö-
nen  veya  sembolleri ile bildirilecektir.
Son olarak bu fonksiyonu devre dışı bırakmak 
için (1) numaraly Reset düğmesine 8 saniye 
süresiyle basınız.

3.11 POMPA BLOKAJI KALDIRMA 
IŞLEVI.

Kombi, pompayı her 24 saatte bir kere 30 saniye 
çalıştırarak uzun süreli hareketsizliğe bağlı 
pompa bloke olma riskini azaltan bir işlev ile 
donatılmıştır.

3.12 ÜÇ YOLLU ENGEL KALDIRMA 
IŞLEVI.

Kombi, motorize üç yollu grubunun her 24 sa-
atte bir uzun süreli hareketsizlik kaynaklı üç yol 
engeli riskini azaltmak için onu devreye sokarak 
tam bir devir yapan bir işlev ile donatılmıştır.

3.13 RADYATÖRLER IÇIN DONMA 
ÖNLEYICI SISTEM.

Tesisatta geri dönüş su sıcaklığının 4°C dere-
ceden daha düşük olması halinde kombi 42°C 
derece sıcaklığa erişene kadar çalışır.

3.14 ELEKTRONIK KART PERIYODIK 
OTO-DENETIMI.

Isıtma modunda çalışma veya kombi stand-by 
konumundayken, kombinin son denetim / bes-
lenmesinden itibaren her 18 saatte bir devreye 
girer. Kullanma suyu modunda çalışması duru-
munda oto-denetim, yaklaşık 10 saniye süren su 
çekme işlemi bitiminden sonra 10 dakika içinde 
çalışmaya başlar.

Not: Otokontrol esnasında kombi, bildirimler de 
dahil olmak üzere, aktivite dışı kalır.

3.15 GÜNEŞ PANELLERI ILE EŞLEŞME 
IŞLEVI.

Kullanma suyunun ısıtması güneş panelleri 
aracılığı ile yapılmaya entegre edilecek ise bu 
şartlarda kombiyi doğru kullanmak için P3 
parametresini (termostat kullanma suyu) “1” e 
ayarlamak gerekmektedir.
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3.8 REGULACIONES POSIBLES.
Nota: para efectuar regulaciones en la válvula de 
gas es necesario retirar la caperuza de plástico 
(6), al finalizar las regulaciones volver a colocar 
la caperuza.

• Operaciones prleiminares de tarado.
 - Ajustar el parámetro P4 en 0 %.
 - Ajustar el parámetro P5 en 99 %.
• Activar la función “Limpia chimenea”.
 - Entrar en modo “deshollinador sanitario” 

abriendo el grifo del agua caliente sanitaria.
  Atención: en caso de caldera predispuesta 

para el sólo calentameinto efectuar el tarado 
con deshillinador en modo “calentamiento”.

• Regulación de la potencia térmica nominal de 
la caldera.

 - Configurar la potencia al máximo (99%) 
usando los botones (5 y 6 Fig. 2-1).

 - Regular con la tuerca de latón (3 Fig. 3-3) la 
potencia nominal de la caldera, respetando 
los valores de presión máxima de las tablas 
(Apdo. 3.18) según el tipo de gas; girándola en 
sentido horario, la potencia térmica aumenta, 
en sentido antihorario se reduce.

• Regulación de la potencia térmica mínima de 
la caldera.

 Nota: realizarla sólo después de haber calibrado 
la presión nominal.

 - Configurar la potencia al mínimo (0%) usan-
do los botones (5 y 6 Fig. 2-1).

 - La regulación de la potencia térmica mínima 
se lleva a cabo por medio del tornillo de 
plástico de estrella (2) situado en la válvula 
de gas y manteniendo bloqueada la tuerca de 
latón (3);

• Salir del modo “Limpieza chimenea” y mante-
ner la caldera en función.

• Regulación de la potencia térmica mínima de 
la caldera en modo calefacción.

 Nota: realizarla sólo después de haber calibrado 
la presión mínima de la caldera.

 - La regulación de la potencia térmica mínima 
en modo calefacción se realiza modificando 
el parámetro (P4), aumentando el valor la 
presión aumenta, y reduciéndolo la presión 
disminuye.

 - La presión a la que se debe regular la potencia 
térmica mínima de la caldera en modo cale-
facción no debe ser inferior a la indicada en 
las tablas (Apdo. 3.18).

• Regulación (eventualmente) de la potencia 
térmica mínima de la caldera en modo cale-
facción.

 - La regulación de la potencia térmica mínima 
en modo calefacción se realiza modificando 
el parámetro (P5), aumentando el valor la 
presión aumenta, y reduciéndolo la presión 
disminuye.

 - La presión a la que se debe regular la poten-
cia térmica máxima de la caldera en modo 
calefacción debe ser efectuada refiriéndiose 
a lo expresado en las tablas (Apdo. 3.18).

3.9 FUNCIÓN DE ENCENDIDO LENTO 
AUTOMÁTICO CON SUMINISTRO 
POR RAMPA TEMPORIZADA.

La tarjeta electrónica en fase de encendido lleva 
a cabo una emisión de gas constante con presión 
proporcional al parámetro “G2” programado.
3.10 FUNCIÓN “DESHOLLINADOR”.
Al activar esta función, la caldera alcanza la 
potencia variable durante 15 minutos.
En dicha situación, todas las regulaciones están 
excluidas y queda activo solo el termostato de 
seguridad de temperatura y el termostato límite. 
Para accionar la función deshollinador es necesa-
rio apretar el botón Reset (1) durante 8 segundos 
en ausencia de solicitudes sanitarias, su activación 
se señala con la indicación de la temperatura de 
envío y de los símbolos  y  parpadeantes. 
Esta función permite que el técnico pueda 
controlar los parámetros de combustión. Una 
vez activada la función es posible seleccionar 
si efectuar un control en estado calentamiento 
regulando los parámetros con los botones (5 y 
6) o en sanitario abriendo un grifo cualquiera de 
agua caliente sanitaria y regular los parámetros 
siempre con los botones (5 y 6).
El funcionamiento en calentamiento o sanitario 
visualizado de los relativos símbolos  o 
parpadeantes.
Acabados los controles desactivar la función 
apretando el botón Reset (1) durante 8 segundos.

3.11 FUNCIÓN ANTI-BLOQUEO BOMBA.
La caldera dispone de una función que hace 
arrancar la bomba al menos 1 vez cada 24 horas, 
por 30 segundos, para reducir el riesgo de blo-
queo de la bomba por prolongada inactividad.

3.12 FUNCIÓN ANTI-BLOQUEO DE TRES 
VÍAS.

La caldera cuenta con una función que después 
de 24 horas desde el último funcionamiento del 
grupo de tres vías motorizado, lo activa reali-
zando un ciclo completo para reducir el riesgo 
de bloqueo tres vías por inactividad prolongada.

3.13 FUNCIÓN ANTIHIELO 
RADIADORES.

Si el agua de retorno de la instalación está a una 
temperatura inferior a 4°C, la caldera se pone 
en funcionamiento hasta que alcanza los 42°C.

3.14 AUTOCONTROL PERIÓDICO 
TARJETA ELECTRÓNICA.

Durante el funcionamiento en modo calefacción 
o con la caldera en stand-by, la función se activa 
a las 18 horas del último control / alimentación 
caldera. En funcionamiento en modo sanitario 
el autocontrol se efectúa 10 minutos después 
de finalizar el servicio en curso, y dura unos 
10 segundos.

Nota: durante el autocontrol la caldera perma-
nece inactiva, indicaciones inclusive.

3.15 FUNCIÓN DE INTEGRACIÓN DE 
PANELES SOLARES.

Si se integra el calentamiento del agua caliente 
sanitaria a paneles solares para un correcto uso 
de la caldera en esta condición es necesario 
programar el parámetro P3 (termostato sani-
tario) en “1”.
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3.8 НЕОБХОДИМЫЕ НАСТРОЙКИ.
Примечание: для проведения настройки 
газового клапана, снять пластиковую заглуш-
ку (6), по окончании настройки установить 
заглушку на место.

• Предварительные операции тарирования.
 - Установить параметр P4 на 0%.
 - Установить параметр P5 на 99%.
• Подключить функцию трубочиста.
 - Перейти в режим «трубочиста ГВС», для 

этого открыть кран ГВС.
  Внимание: если бойлер работает только 

в режиме отопления, выполнить тариро-
вания с помощью функции «трубочист» 
в режиме «отопление».

• Настройка номинальной термической мощ-
ности бойлера.

 - Установить максимальную мощность 
(99%) с помощью кнопок (5 и 6 Илл. 2-1).

 - Настроить при помощи латунной гайки 
(3 Илл. 3-3) номинальную мощность бой-
лера, придерживаться значений макси-
мального давления, указанных в таблице 
(Параг. 3.18) в зависимости от вида газа, 
поворачивая по часовой стрелке, тепловая 
мощность увеличивается, против часовой 
стрелки, уменьшается.

• Настройка минимальной термической 
мощности бойлера.

 Примечание: приступать только после 
тарирования номинального давления.

 - Установить минимальную мощность (0%) 
с помощью кнопок (5 и 6 Илл. 2-1).

 - Отрегулировать минимальную тепловую 
мощность с помощью пластмассового 
винта с крестообразным шлицем (2) 
который находится на газовом клапане, 
латунная гайка должна оставаться бло-
кированной (3);

• Выйти из режима «Трубочист» и оставить 
бойлер в работе.

• Регулирование минимальной термической 
мощность бойлера на этапе отопления.

 Примечание: приступать только после 
тарирования минимального давления 
бойлера.

 - Настройка минимальной термической 
мощности на этапе отопления, получается 
при модификации параметра (P4), при уве-
личении значения давление увеличивает-
ся, при уменьшении, давление понижается.

 - Давление, на котором регулируется мини-
мальная термическая мощность бойлера 
на этапе отопления, не должна быть ниже 
значения, указанного в таблице (Параг. 3.18).

• Регулирование (при необходимости) макси-
мальной термической мощность бойлера на 
этапе отопления.

 - Настройка максимальной термической 
мощности на этапе отопления, получа-
ется при модификации параметра (P5), 
при увеличении значения давление уве-
личивается, при уменьшении, давление 
понижается.

 - Давление, на котором регулируется 
максимальная термическая мощность 
бойлера на этапе отопления, должна быть 
выполнена в соответствии с указаниями 
в таблице (Параг. 3.18).

3.9 ФУНКЦИЯ МЕДЛЕННОГО 
АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ВКЛЮЧЕНИЯ С ВЫВОДОМ 
ЗАДАННОЙ ПО ВРЕМЕНИ 
КРИВОЙ ЗАЖИГАНИЯ.

Электронная плата на этапе включения 
постоянно выделяет газ при давлении, про-
порциональном установленному параметру 
«G2».

3.10 ФУНКЦИЯ «ТРУБОЧИСТА».
При включении данной функции, бойлер 
включается на переменной мощности на 
15 минут.
При данном режиме работы невозможно 
осуществить никакие настройки и остаётся 
включенным только предохранительный 
термостат и ограничивающий термостат. Для 
запуска функции трубочиста нажать кнопку 
Reset (Сброс) (1) в течение 8 секунд, если не 
поступает запрос ГВС, при запуске функции, 
указывается температура подачи и значки 

 и  мигают. 
Эта функция позволяет технику проверить 
параметры горения. После того, как функция 
запущена, проверка может быть выполнена в 
режиме отопления, настраивая параметры с 
помощью кнопок (5 и 6), или в режиме ГВС, 
для этого открыть любой кран горячей воды 
и настроить параметры с помощью кнопок 
(5 и 6).
При работе в режиме отопления или ГВС 
отображаются соответствующие мигающие 
значки  или .
По завершения проверок, отключить функ-
цию, нажимая на кнопку Reset (Сброс) (1) в 
течение 8 секунд.

3.11 ФУНКЦИЯ 
АНТИБЛОКИРОВАНИЯ НАСОСА.

Бойлер оснащён функцией, который запу-
скает насос 1 раз, каждые 24 часа на период, 
равный 30 секунд с целью уменьшения риска 
блокирования, из-за большого простоя.

3.12 ФУНКЦИЯ 
АНТИБЛОКИРОВАНИЯ 
ТРЁХХОДОВОЙ ГРУППЫ.

Бойлер оснащён функцией, которая каждые 
24 часа запускает 3-ходовый моторизиро-
ванный блок, выполняя полный цикл, чтобы 
сократить риск блокирования трёхходового 
блока в связи с длительным простоем.

3.13 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ 
ТЕРМОСИФОНОВ.

Если температура возврата воды из отопи-
тельной системы ниже 4°C, бойлер запачка-
ется до достижения 42°C.

3.14 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ 
САМОПРОВЕРКА 
ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА.

Во время работы в режиме отопления или в 
режиме ожидания бойлера, каждые 18 часов 
после последней проверки/питания запускает-
ся настоящая функция. Если бойлер работает 
в режиме производства горячей воды, то само-
проверка запускается через 10 минут через 
произведённого забора воды на 10 секунд.

Примечание: во время самопроверки бойлер 
находится в пассивном состоянии, включая 
сигнализации.

3.15 ФУНКЦИЯ КОМБИНАЦИИ 
СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ.

Если для производства ГВС применяется 
система солнечных панелей, для правильной 
работы бойлера в настоящих условиях необ-
ходимо установить параметр P3 (термостат 
ГВС) на «1».
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3.8 POSSIBLE ADJUSTMENTS.
N.B.: to adjust the gas valve, remove the plastic 
cap (6); after adjusting, refit the cap.

• Preliminary calibration operations.
 - Set parameter P4 at 0 %.
 - Set parameter P5 at 99 %.
• Activate the chimney sweep function.
 - Enter the “DHW chimney sweep” mode, 

opening a DHW cock.
  Important: if the boiler is set-up only for 

central heating, calibrate with chimney sweep 
in “central heating” mode.

• Adjustment of boiler nominal thermal heat 
output.

 - Set the maximum output (99%) using the 
buttons (5 and 6 Fig. 2-1).

 - Adjust the boiler nominal power on the brass 
nut (3 Fig. 3.3), keeping to the maximum 
pressure values stated in the tables (Par. 3.18) 
according to the type of gas; by turning 
clockwise the heat potential increases, anti-
clockwise it decreases.

• Adjustment of boiler minimum thermal heat 
output.

 N.B.: only proceed after having calibrated the 
nominal pressure.

 - Set the minimum output (0%) always using 
the buttons (5 and 6 Fig. 2-1).

 - Adjust the minimum thermal input by ope-
rating on the cross plastic screws (2) on the 
gas valve maintaining the brass nut blocked 
(3);

• Exit the “Chimney sweep” mode and keep the 
boiler functioning.

• Adjustment of the boiler minimum heat output 
in heating phase.

 N.B.: only proceed after having calibrated the 
minimum boiler pressure.

 - To adjust the minimum heat output during 
the heating phase, change parameter (P4), 
increasing the value the pressure increases, 
reducing it the pressure drops.

 - The pressure to which the boiler minimum 
heat output must be adjusted, must not be 
lower than that stated in the tables (Par. 3.18).

• Adjustment (any) of the boiler maximum heat 
output in heating phase.

 - To adjust the maximum heat output during 
the heating phase, change parameter (5), 
increasing the value the pressure increases, 
reducing it the pressure drops.

 - The pressure to which the boiler maximum 
heat output must be adjusted in central 
heating phase, must not be carried out in 
reference to that stated in the tables (Par. 
3.18).

3.9 AUTOMATIC SLOW IGNITION 
FUNCTION WITH TIMED RAMP 
DELIVERY.

In ignition phase, the P.C.B. supplies constant 
gas with pressure proportional to the parameter 
“G2” set.

3.10 CHIMNEY SWEEP” FUNCTION.
When activated, this function forces the boiler 
to variable output for 15 minutes.
In this state all adjustments are excluded and only 
the safety thermostat and the limit thermostat 
remain active. To activate the chimney sweep 
function, press the Reset button (1) for 8 seconds 
in absence of DHW requests, its activation is si-
gnalled by the indication of the flow temperature 
and the flashing  and  symbols. 
This function allows the technician to check 
the combustion parameters. Once the function 
is activated, it is possible to select whether to 
perform the check in CH status, regulating the 
parameters with buttons (5 and 6) or in DHW 
mode opening any DHW cock and always regu-
late the parameters with the buttons (5 and 6).
Functioning in CH or DHW mode is visualised 
by the relative flashing  or  symbols.
On completion of the checks, deactivate the 
function by pressing the Reset button (1) for 
8 seconds.

3.11 PUMP ANTI-BLOCK FUNCTION.
The boiler has a function that starts the pump 
once every 24 hours for the duration of 30 se-
conds in order to reduce the risk of the pump 
becoming blocked due to prolonged inactivity.

3.12 THREE-WAY ANTI-BLOCK 
FUNCTION.

The boiler is supplied with a function that activa-
tes the motorises three-way unit every 24 hours, 
carrying out a complete cycle in order to reduce 
the risk of three-way block due to prolonged 
inactivity.

3.13 RADIATORS ANTI-FREEZE 
FUNCTION.

If the system return water is below 4°C, the boiler 
starts up until reaching 42°C.

3.14 P.C.B. PERIODICAL SELF-CHECK.
During functioning in central heating mode or 
with boiler in stand-by, the function activates 
every 18 hours after the last boiler check/power 
supply. In case of functioning in domestic hot wa-
ter mode the self-check starts within 10 minutes 
after the end of the withdrawing in progress, for 
duration of approx. 10 seconds.

N.B.: during self-check, the boiler remains off, 
including signalling.

3.15 SOLAR PANELS COUPLING 
FUNCTION.

In the case of integration of the heating of the 
DHW with solar panel systems, for correct use 
of the boiler in this condition, it is necessary to 
set the parameter P3 (DHW thermostat) on “1”.
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Умовні позначення на ілюстративних кресленнях:

 Однозначна ідентифікація компонента

 Послідовна ідентифікація виконуваних операцій

3.16 ДЕМОНТАЖ ОБШИВКИ.
Щоб полегшити технічне обслуговування 
котла, можна зняти його обшивку, дотриму-
ючись цих простих вказівок (Мал. 3-4 / 3-5):
1 Відчепити декоративну планку (a) з нижніх 

пазів.
2 Зняти декоративну рамку (a) з обшивки (c).
3 Відгвинтити 2 передні кріпильні гвинти (b) 

з обшивки.
4 Відгвинтити 2 передні кріпильні гвинти (d) 

з обшивки.
5 Потягти на себе обшивку (c).
6 Одночасно з цим проштовхнути обшивку 

(c) вгору, щоб відчепити її з верхніх крюків.
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Умовні позначення на ілюстративних кресленнях:
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Щоб полегшити технічне обслуговування 
котла, можна зняти його обшивку, дотриму-
ючись цих простих вказівок (Мал. 3-4 / 3-5):
1 Відчепити декоративну планку (a) з нижніх 

пазів.
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Kurulum işaretleri listesi:

 Benzersiz bileşen tanımlanması

 Sıralı yürütülen işlemlerin tanımlanması 

3.16 KASANIN SÖKÜLMESI.
Kombi cihazının bakım işlemlerinin kolay bir 
şekilde yapılabilmesi için aşağıdaki basit talimat-
ları uygulamak suretiyle kombi kasası sökülebilir 
(şek. 3-4 / 3-5):
1 Estetik kornişleri (a) karşılık gelen alt yuvalar-

dan sökünüz.
2 Estetik kornişleri (a) kapaktan (c) çıkatınız.

3 Kapağı sabitleyen 2 önü (b) sökün.
4 Kapağı sabitleyen 2 arka vidayı (d) sökün.
5 Kapağı (c) kendinize doğru çekiniz.
6 Aynı zamanda üst kancalardan çıkarmak için 

kapağı yukarı itiniz.
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Leyenda diseños instalación:

 Identificación unívoca componente

 Identificación secuencial operación para desarrollar

3.16 DESMONTAJE DE LA CARCASA.
Para un fácil mantenimiento de la caldera, se 
puede desmontar el revestimiento siguiendo 
estas simples instrucciones (Fig. 3-4 / 3-5):
1 Desengañar el marco estético (a) de los corres-

pondientes encastrados inferiores.
2 Quitar el marco estético (a) de la carcasa (C)
3 Desatornillar los 2 frontales (b) de fijación de 

la carcasa.

4 Desatornillar los 2 tornillos inferiores (d) de 
fijación de la carcasa.

5 Tirar hacia sí mismo la carcasa (c).
6 Al mismo tiempo empujar la carcasa (c) hacia 

arriba para desengancharla de los ganchos 
superiores.
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Условные обозначения чертежей установки:

 Однозначная идентификация компонента

 Идентификация последовательности выполняемых операций

3.16 ДЕМОНТАЖ КОРПУСА.
Для упрощения технического обслуживания 
котла, возможно, демонтировать корпус, 
следя эти простым указаниям (Илл. 3-4 / 3-5):
1 Отсоединить декоративную рамку (a) с со-

ответствующих нижних креплений.
2 Снять декоративную рамку (a) с корпуса (c).
3 Отвинтить 2 передних крепёжных болта (b) 

корпуса.

4 Отвинтить 2 задних крепёжных болта (d) 
корпуса.

5 Потянуть корпус на себя (c).
6 Одновременно подтолкнуть корпус (c) 

вверх, чтобы снять его с верхних крюков.
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Installation drawings key:

 Unmistakable component identification

 Sequential identification of the operation to perform

3.16 CASING REMOVAL.
To facilitate boiler maintenance the casing can be 
completely removed as follows: (Fig. 3-4 / 3-5):
1 Unhook the decorative frame (a) from the 

relative lower retainers.
2 Remove the decorative frame (a) from the 

casing (c).
3 Loosen the 2 front screws (b) for fixing the 

casing.

4 Loosen the 2 lower screws (d) for fixing the 
casing.

5 Pull the case towards yourself (c).
6 Push the case (c) upwards at the same time to 

release it from the upper hooks.



20

3-5

4
45

6

6

d

d
c

УС
ТА

Н
О

ВН
И

К
К

О
РИ

С
ТУ

ВА
Ч

О
Б

С
Л

У
ГО

ВУ
ВА

Н
Н

Я
УС

ТА
Н

О
ВН

И
К

К
О

РИ
С

ТУ
ВА

Ч
О

Б
С

Л
У

ГО
ВУ

ВА
Н

Н
Я

M
O

N
TA

J P
ER

SO
N

EL
İ

K
U

LL
A

N
IC

I
BA

K
IM

 P
ER

SO
N

EL
İ

IN
ST

A
LA

D
O

R
U

SU
A

R
IO

EN
CA

RG
AD

O 
DE

 M
AN

TE
NI

M
IE

NT
O

УС
ТА

Н
О

ВЩ
И

К
П

О
ЛЬ

ЗО
ВА

ТЕ
ЛЯ

ТЕ
Х

О
БС

Л
У

Ж
И

ВА
Н

И
Ю

IN
ST

A
LL

AT
O

R
U

SE
R

M
A

IN
TE

N
A

N
CE

 T
EC

H
N

IC
IA

N



21

УС
ТА

Н
О

ВН
И

К
К

О
РИ

С
ТУ

ВА
Ч

О
Б

С
Л

У
ГО

ВУ
ВА

Н
Н

Я

3.17 ЩОРІЧНІ ПЕРЕВІРКИ ТА 
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
АГРЕГАТУ.

Щонайменше, один раз на рік слід проводити 
такі заходи.
- Очищати теплообмінник з боку відведення 

відпрацьованих газів.
- Очищати головний пальник.
- Оглянути пристрій розбивання тяги-проти 

вітру на наявність пошкоджень або корозії.
- Перевірити справність розпалення та ро-

боти.
- Перевірити правильні налаштування 

пальника в режимі ГВП та опалення (при 
під’єднанні котла до блоку зовнішнього 
водонагрівача).

- Перевірити справну роботу пристроїв ке-
рування та регулювання агрегату, зокрема: 

 - перевірити спрацювання головного ви-
микача (знеструмлення) на вході котла;

 - перевірити спрацьовання регулювального 
термостату системи опалення;

 - перевірити спрацювання регулювального 
термостату в системі ГВП (при під’єднанні 
котла до блоку зовнішнього водонагріва-
ча).

- Перевірити щільність газового контуру 
агрегату та всієї системи опалення.

- Перевірити роботу іонізаційного контр-
олеру за полум’ям, час спрацювання якого 
не має перевищувати 10 секунд.

- Візуально перевірити відсутність витоків 
води та окислення на місцях з’єднань.

- Візуально перевірити, щоб злив запобіжних 
клапанів води не був закупорений.

- Перевірити, щоб напір в розширювальном 
баці, після зниження тиску в системі до 
нуля (за показаннями манометру котла) 
дорівнював 1,0 барам.

- Перевірити, щоб статичний тиск в системі 
(при холодній системі та після наповнення 
системи за допомогою крану наповнення) 
становив від 1 до 1,2 бари. 

- Візуально перевірити, щоб запобіжні і 
контрольні пристрої не були ушкоджені та/
або не мали слідів замикання, зокрема:

 - Перевірити магнієвий анод чайника (коли 
котел під’єднаний до блоку зовнішнього 
нагрівача).

 - запобіжний термостат від перегріву;

 - реле тиску води;
 - термостат контролю за викидом димових 

газів.
- Перевірити неушкодженість і цілісність 

електроустаткування, зокрема:
 - дроти електричного мають проходити по 

відповідних каналах;
 - на дротах не повинно бути слідів обгоран-

ня або чорноти. 
Примітка: в ході щорічного технічного об-
слуговування слід також проводити огляд і 
технічне обслуговування системи опалення, 
як це передбачено чинними технічними 
нормами.
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3.17 CIHAZIN YILLIK BAKIM VE 
KONTROLÜ.

En azından yıllık periyodlarda aşağıda belir-
tilen bakım ve kontrol işlemlerinin izlenmesi 
gereklidir.
- Atık gaz tarafı ısı değiştiricisini temizleyin.
- Ana brülörü temizleyin.
- Atık gaz davlumbazında yıpranma veya pas-

lanma olup olmadığını görsel olarak kontrol 
ediniz.

- Ateşleme ve işleyiş düzenlerini kontrol edin.
- Kullanma suyu ve kalorifer (kombi bir dış ka-

zan ünitesine bağlandığında) aşamalarındaki 
brülörün kalibrasyon ayarının doğru olduğunu 
kontrol edin.

- Cihazın kumanda ve ayar aksamının sağlıklı 
çalışmasının kontrolü ve özellikle: 

 - kombi dışında yer alan ana elektrik şalterinin 
çalışması;

 - tesisat ayar termostatının müdahalesi;
 - Kullanım suyu ayar termostatının müdahalesi 

(kombi bir dış kazan ünitesine bağlandığında);
- Cihazın ve tesisatın gaz devrelerinin sızdırmaz-

lığı kontrol edilmesi gerekmektedir.
- Gaz eksikliğine karşı ionizasyonlu alev kontrolü 

cihazının müdahalesinin denetleyin: müdahale 
süresinin 10 saniyeden daha düşük olmalıdır.

- Rakor ve bağlantılarda su kaçağı, sızıntısı ve 
paslanma olup olmadığını görsel olarak kontrol 
ediniz.

- Su tahliye emniyet valflarının tıkalı olmadığını 
görsel olarak kontrol ediniz.

- Kalorifer genleşme tankının doluluğunun, 
tesisatın basıncı boşaltılarak sıfıra (kombi 
manometresi üzerinde görülebilir) getirilme-
sinden sonra, 1,0 bar olduğunun kontrol ediniz.

- Tesisatın statik basıncının (soğuk tesisatta ve 
doldurma musluğu aracılığı ile tesisatın doldur-
duktan sonra) 1 ile 1,2 bar arasında olduğunu 
kontrol ediniz. 

- Güvenlik ve denetim araçlarının ihlal edilmedi-
ğini ve/veya kısa devre yapmadıklarını görerek 
kontrol edin ve özellikle:

 - boylerin magnezyum anod sağlamlığını 
kotnrol edin (kombi dış boyler ünitesine bağlı 
olduğunda).

 - sıcaklık güvenlik termostatı;
 - su (basınç anahtarı);
 - atık gaz çıkış kontrolü termostatı.
- Elektrik tesisatının sağlam ve tam olduğunu 

kontrol ediniz ve özellikle:
 - elektrik güç kaynağı kabloları kablo geçit 

yuvalarına yerleştirilmiş olmalıdırlar;
 - kararma ve yanma izlerinin olmaması gerekir. 
NOT: yıllık bakıma ilaveten yürürlükte olan 
teknik yönetmeliklere uygun olan frekans ve 
prosedürlerle termal sistem de kontrol edilme-
lidir.
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3.17 CONTROL Y MANTENIMIENTO 
ANUAL DEL APARATO.

Las siguientes operaciones de control y man-
tenimiento, deben ser realizadas al menos una 
vez al año.
- Limpiar el intercambiador lado humos.
- Limpiar el quemador principal.
- Controlar visualmente que en el dispositivo 

cortatiro-antiviento, no existan signos de 
deterioro o corrosión.

- Controlar la regularidad del encendido y del 
funcionamiento.

- Controlar la calibración del quemador para 
agua sanitaria (cuando la caldera está conecta-
da a una unidad acumulador externa) y para 
calefacción.

- Controlar el funcionamiento regular de los 
dispositivos de mando y regulación del aparato 
y en particular: 

 - el funcionamiento del interruptor general 
situado fuera de la caldera;

 - el funcionamiento del termostato de regula-
ción de la instalación de calefacción;

 - el funcionamiento del termostato de re-
gulación sanitaria (cuando la caldera está 
conectada a una unidad acumulador externa).

- Controlar la estanqueidad del circuito de gas 
del equipo y de la instalación interior.

- Comprobar el funcionamiento del dispositivo 
contra la falta de gas mediante control de llama 
de ionización; el tiempo de funcionamiento 
debe ser menor a los 10 segundos.

- Controlar visualmente que no existen pérdidas 
de agua y oxidaciones en las uniones.

- Controlar visualmente que la salida de las 
válvulas de seguridad del agua no estén obs-
truidas.

- Comprobar que la carga del vaso de expansión 
para calefacción, tras haber descargado la 
presión de la instalación hasta situarla a cero 
(señalada por el manómetro de la caldera), sea 
1,0 bar.

- Comprobar que la presión estática de la insta-
lación (en frío y tras haberla llenado abriendo 
el correspondiente grifo) se encuentre entre 1 y 
1,2 bar. 

- Controlar visualmente que los dispositivos de 
seguridad y de control no hayan sido manipu-
lados y/o cortocircuitados, especialmente:

 - Compruebe el correcto estado del ánodo de 
magnesio del hervidor (cuando la caldera está 
conectada a una unidad de hervidor externa).

 - termostato de seguridad de la temperatura;
 - presostato agua;
 - termostato de control de descarga de humos.
- Comprobar la conservación y la integridad de 

la instalación eléctrica, especialmente:
 - los cables de alimentación eléctrica deben 

estar dentro de los pasacables;
 - no deben existir signos de ennegrecimiento 

o quemaduras. 
IMPORTANTE: además del mantenimiento 
anual, debe efectuar periódicamente, con la fre-
cuencia que indica la legislación técnica vigente, 
el control de la instalación térmica y la eficiencia 
energética.
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3.17 ЕЖЕГОДНЫЙ КОНТРОЛЬ И 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ АГРЕГАТА.

Не реже одного раза в год следует выполнять 
следующие операции по техобслуживанию.
- Производить чистку теплообменника со 

стороны дымовых газов.
- Производить чистку главной горелки.
- Визуально проверить отсутствие повреж-

дений или коррозии на противоветренном 
устройстве регулирования вытяжки.

- Проверять правильность включения и 
функционирования агрегата.

- Проверять правильность тарирования го-
релки в режимах подогрева сантехнической 
воды (когда бойлер подключён к внешнему 
водонагревателю) и воды в отопительной 
системе.

- Проверять правильность функциони-
рования управляющих и регулирующих 
устройств агрегата, в частности: 

 - срабатывание рубильника - переключате-
ля, установленного за бойлером;

 - срабатывание термостата регулировки 
температуры воды в отопительной системе;

 - срабатывание термостата регулиров-
ки температуры ГВС (когда бойлер 
подключён к внешнему водонагревателю).

- Проверить герметичность газовой системы 
агрегата и всей установки.

- Проверить включение защитного устрой-
ства, против отсутствия газа проверки 
ионизированного пламени, затраченное на 
это время должно быть ниже 10 секунд.

- Визуально проверить отсутствие утечек 
води и окисления на переходниках.

- Визуально проверять, не засорились ли 
сливные отверстия предохранительных 
клапанов.

- Проверить, что нагрузка расширительного 
бака, после разгрузки давления установки 
до нуля (значение считывается с манометра 
бойлера), равно 1,0 бар.

- Проверять, чтобы статическое давление 
системы (при системе в холодном состоя-
нии и после доливки воды в нее через кран 
заполнения) составляло от 1 до 1,2 бар.

- Визуально проверять, чтобы предохра-
нительные и управляющие устройства не 
были короткозамкнуты и/или подвергну 
ты несанкционированным изменениям, в 
частности проверять:

 - Проверять сос тояние магниевого 
анода в бойлере, если он присутствует 
(когда котел подключен к внешнему 
водонагревателю);

 - предохранительный термостат темпера-
туры;

 - реле давления воды;
 - реле давления, контролирующее вывод 

дыма.
- Проверять сохранность и целостность 

электрооборудования, в частности, следу-
ющее:

 - электрические провода должны прохо-
дить через специально предназначенные 
для этого кабельные каналы;

 - они не должны быть почерневшими или 
подгоревшими. 

Внимание: в дополнение к ежегодному 
техобслуживанию необходимо выполнять 
проверку системы отопления, периодич-
ность и способ проведения устанавливаются 
действующими техническими стандартами.
Внимание! В целях сохранения целостности 
котла и для сохранения характеристик 
безопасности и производительности , 
необходимо проводить техобслуживание не 
реже одного раза в год, согласно указаниям, 
п ри в едё н н ы м  в  п у н к те  “ еже г од на я 
проверка и техобслуживание котла”, с 
соблюдением действующих государственных, 
региональных и местных положений. 
Ежегодное техобслуживание необходимо 
для сохранности гарантии Immergas.

Запчасти.
Гарантия на котел может быть признана не 
действительной, если
для обслуживания или ремонта котла 
используются не оригинальные запасные 
части. Применение не оригинальных 
запасных частей  также поставит под 
угрозу соответствие продукта заявленным 
характеристикам, и указанный продукт не 
сможет
более отвечать действующим нормативным 
требованиям.
В связи с приведённым выше, при замене 
компонентов необходимо использовать 
только оригинальные запчасти Immergas. 
Электрическая плата котла не подлежит 
ремонту и в случае выхода из строя должна 
быть заменена на оригинальную плату.
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3.17 YEARLY APPLIANCE CHECK AND 
MAINTENANCE.

The following checks and maintenance should 
be performed at least once a year.
- Clean the flue side of the heat exchanger.
- Clean the main burner.
- Visually check the flue hood for deterioration 

or corrosion.
- Check correct lighting and functioning.
- Check correct calibration of the burner in do-

mestic hot water (when the boiler is connected 
to an external cylinder) and central heating 
phases.

- Check correct functioning of control and 
adjustment devices and in particular: 

 - the intervention of main electrical switch 
positioned outside of the boiler;

 - system control thermostat intervention;
 - domestic hot water control thermostat inter-

vention (when the boiler is connected to an 
external cylinder).

- Check sealing efficiency of the gas circuit and 
the internal system.

- Check the intervention of the device against no 
gas ionisation flame control. Intervention time 
must be less than 10 seconds.

- Visually check for water leaks or oxidation 
from/on connections.

- Visually check that the water safety drain valve 
is not blocked.

- Check that, after discharging system pressure 
and bringing it to zero (read on boiler mano-
meter), the expansion vessel load is at 1.0 bar.

- Check that the system static pressure (with 
system cold and after refilling the system by 
means of the filling valve) is between 1 and 
1.2 bar. 

- Visually check that the safety and control 
devices have not been tampered with and/or 
shorted, in particular:

 - check the integrity of the storage tank’s Ma-
gnesium Anode (when the boiler is connected 
to an external storage tank unit).

 - temperature safety thermostat;
 - water pressure switch,
 - flue exhaust control thermostat.
- Check the condition and integrity of the elec-

trical system and in particular:
 - electrical power cables must be inside the 

whipping;
 - there must be no traces of blackening or 

burning. 
NOTE: in addition to yearly maintenance, you 
must also check the thermal system and thermal 
efficiency, with the frequency and procedures 
that comply with the technical regulations in 
force.
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Примітка: витрати газу відносяться до те-
плової потужності нижче температури 15°C 
та при тиску 1013 мбар. Тиск газу на пальнику 
заміряний при температурі 15°C.

3.18 ЗМІННА ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ.

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ТЕПЛОВА ПО-
ТУЖНІСТЬ

ТЕПЛОВА ПО-
ТУЖНІСТЬ

ОС
+

ГВП

ВИТРАТИ ГАЗУ 
НА ПАЛЬНИКУ

ТИСК НА ФОРСУНКУ 
ПАЛЬНИКА

ВИТРАТИ ГАЗУ 
НА ПАЛЬНИКУ

ТИСК НА ФОРСУНКУ 
ПАЛЬНИКА

ВИТРАТИ ГАЗУ 
НА ПАЛЬНИКУ

ТИСК НА ФОРСУНКУ 
ПАЛЬНИКА

(кВт) (ккал/год) (м3/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O)

23,8 20468 2,77 14,00 142,8 2,07 27,70 282,5 2,03 35,70 364,0

23,0 19780 2,67 13,05 133,0 2,00 25,95 264,6 1,96 33,43 340,9

22,0 18920 2,56 11,92 121,5 1,91 23,86 243,3 1,88 30,74 313,4

21,6 18550 2,51 11,45 116,8 1,87 22,99 234,5 1,84 29,62 302,1

20,0 17200 2,33 9,86 100,5 1,74 20,00 204,0 1,71 25,76 262,7

19,0 16340 2,22 8,92 90,9 1,66 18,22 185,8 1,63 23,46 239,3

18,0 15480 2,11 8,03 81,9 1,57 16,54 168,7 1,55 21,29 217,1

17,0 14620 2,00 7,20 73,4 1,49 14,94 152,4 1,47 19,22 196,0

16,0 13760 1,89 6,42 65,5 1,41 13,43 137,0 1,38 17,27 176,1

15,0 12900 1,77 5,70 58,1 1,32 12,00 122,4 1,30 15,43 157,3

14,0 12040 1,66 5,02 51,2 1,24 10,65 108,6 1,22 13,68 139,5

13,0 11180 1,55 4,39 44,8 1,16 9,38 95,6 1,14 12,04 122,8

12,0 10320 1,44 3,81 38,8 1,08 8,18 83,4 1,06 10,50 107,0

11,0 9460 1,33 3,27 33,4 0,99 7,06 72,0 0,98 9,05 92,2

10,0 8600 1,22 2,78 28,4 0,91 6,01 61,3 0,89 7,69 78,4

9,5 8170 1,16 2,55 26,1 0,87 5,51 56,2 0,85 7,05 71,9

9,4 8084 1,15 2,51 25,6 0,86 5,41 55,2 0,85 6,92 70,6

7,0 6020 ГВП 0,88 1,60 16,3 0,65 3,30 33,7 0,64 4,20 42,8

3.19 ПАРАМЕТРИ ЗГОРЯННЯ

G20 G30 G31
Діаметр газової форсунки мм 1,30 0,79 0,79
тиск живлення мбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масові витрати димових газів при номінальній потужності кг/год 73 75 74
Масова продуктивність димових газів при мінімальній потужності кг/год 61 57 58
CO2 при номін./мін. потужності % 5,00 / 1,80 5,65 / 2,25 5,70 / 2,20
CO при 0% O2 при номін./мін. потужності ppm 95 / 60 125 / 75 115 / 69
NOX при 0% O2 при номін./мін. потужності мг/кВт год 245 / 125 362 / 152 338 / 176
Температура димових газів при номінальній потужності °C 94 94 95
Температура димових газів при мінінальній потужності °C 77 85 84

Параметри згоряння: умови виміру корисної 
продуктивності (температура лінії подачі/ 
температура лінії повернення = 80/60°C), 
базова температура повітря = 15 °С.
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Примітка: витрати газу відносяться до те-
плової потужності нижче температури 15°C 
та при тиску 1013 мбар. Тиск газу на пальнику 
заміряний при температурі 15°C.

3.18 ЗМІННА ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ.

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ТЕПЛОВА ПО-
ТУЖНІСТЬ

ТЕПЛОВА ПО-
ТУЖНІСТЬ

ОС
+

ГВП

ВИТРАТИ ГАЗУ 
НА ПАЛЬНИКУ

ТИСК НА ФОРСУНКУ 
ПАЛЬНИКА

ВИТРАТИ ГАЗУ 
НА ПАЛЬНИКУ

ТИСК НА ФОРСУНКУ 
ПАЛЬНИКА

ВИТРАТИ ГАЗУ 
НА ПАЛЬНИКУ

ТИСК НА ФОРСУНКУ 
ПАЛЬНИКА

(кВт) (ккал/год) (м3/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O)

23,8 20468 2,77 14,00 142,8 2,07 27,70 282,5 2,03 35,70 364,0

23,0 19780 2,67 13,05 133,0 2,00 25,95 264,6 1,96 33,43 340,9

22,0 18920 2,56 11,92 121,5 1,91 23,86 243,3 1,88 30,74 313,4

21,6 18550 2,51 11,45 116,8 1,87 22,99 234,5 1,84 29,62 302,1

20,0 17200 2,33 9,86 100,5 1,74 20,00 204,0 1,71 25,76 262,7

19,0 16340 2,22 8,92 90,9 1,66 18,22 185,8 1,63 23,46 239,3

18,0 15480 2,11 8,03 81,9 1,57 16,54 168,7 1,55 21,29 217,1

17,0 14620 2,00 7,20 73,4 1,49 14,94 152,4 1,47 19,22 196,0

16,0 13760 1,89 6,42 65,5 1,41 13,43 137,0 1,38 17,27 176,1

15,0 12900 1,77 5,70 58,1 1,32 12,00 122,4 1,30 15,43 157,3

14,0 12040 1,66 5,02 51,2 1,24 10,65 108,6 1,22 13,68 139,5

13,0 11180 1,55 4,39 44,8 1,16 9,38 95,6 1,14 12,04 122,8

12,0 10320 1,44 3,81 38,8 1,08 8,18 83,4 1,06 10,50 107,0

11,0 9460 1,33 3,27 33,4 0,99 7,06 72,0 0,98 9,05 92,2

10,0 8600 1,22 2,78 28,4 0,91 6,01 61,3 0,89 7,69 78,4

9,5 8170 1,16 2,55 26,1 0,87 5,51 56,2 0,85 7,05 71,9

9,4 8084 1,15 2,51 25,6 0,86 5,41 55,2 0,85 6,92 70,6

7,0 6020 ГВП 0,88 1,60 16,3 0,65 3,30 33,7 0,64 4,20 42,8

3.19 ПАРАМЕТРИ ЗГОРЯННЯ

G20 G30 G31
Діаметр газової форсунки мм 1,30 0,79 0,79
тиск живлення мбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масові витрати димових газів при номінальній потужності кг/год 73 75 74
Масова продуктивність димових газів при мінімальній потужності кг/год 61 57 58
CO2 при номін./мін. потужності % 5,00 / 1,80 5,65 / 2,25 5,70 / 2,20
CO при 0% O2 при номін./мін. потужності ppm 95 / 60 125 / 75 115 / 69
NOX при 0% O2 при номін./мін. потужності мг/кВт год 245 / 125 362 / 152 338 / 176
Температура димових газів при номінальній потужності °C 94 94 95
Температура димових газів при мінінальній потужності °C 77 85 84

Параметри згоряння: умови виміру корисної 
продуктивності (температура лінії подачі/ 
температура лінії повернення = 80/60°C), 
базова температура повітря = 15 °С.
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Not: gaz debileri için 15°C derecenin altındaki 
kalori gücü ile 1013 mbar basınç referans alın-
mıştır. Boylerde basınç değerleri için gazın 15°C 
derecede kullanımı referans alınmıştır.

3.18 DEĞIŞKEN TERMIK GÜÇ.

METAN GAZI (G20) BÜTAN GAZI (G30) PROPAN GAZI (G31)

TERMIK  
GÜÇ

TERMIK  
GÜÇ

ISIT.
+

KULL. SU.

BRÜLÖR GAZ 
DEBISI 

PRES. BRÜLÖR  
HORTUM AĞIZLARI

BRÜLÖR GAZ 
DEBISI 

PRES. BRÜLÖR  
HORTUM AĞIZLARI

BRÜLÖR GAZ 
DEBISI 

PRES. BRÜLÖR  
HORTUM AĞIZLARI 

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

23,8 20468 2,77 14,00 142,8 2,07 27,70 282,5 2,03 35,70 364,0

23,0 19780 2,67 13,05 133,0 2,00 25,95 264,6 1,96 33,43 340,9

22,0 18920 2,56 11,92 121,5 1,91 23,86 243,3 1,88 30,74 313,4

21,6 18550 2,51 11,45 116,8 1,87 22,99 234,5 1,84 29,62 302,1

20,0 17200 2,33 9,86 100,5 1,74 20,00 204,0 1,71 25,76 262,7

19,0 16340 2,22 8,92 90,9 1,66 18,22 185,8 1,63 23,46 239,3

18,0 15480 2,11 8,03 81,9 1,57 16,54 168,7 1,55 21,29 217,1

17,0 14620 2,00 7,20 73,4 1,49 14,94 152,4 1,47 19,22 196,0

16,0 13760 1,89 6,42 65,5 1,41 13,43 137,0 1,38 17,27 176,1

15,0 12900 1,77 5,70 58,1 1,32 12,00 122,4 1,30 15,43 157,3

14,0 12040 1,66 5,02 51,2 1,24 10,65 108,6 1,22 13,68 139,5

13,0 11180 1,55 4,39 44,8 1,16 9,38 95,6 1,14 12,04 122,8

12,0 10320 1,44 3,81 38,8 1,08 8,18 83,4 1,06 10,50 107,0

11,0 9460 1,33 3,27 33,4 0,99 7,06 72,0 0,98 9,05 92,2

10,0 8600 1,22 2,78 28,4 0,91 6,01 61,3 0,89 7,69 78,4

9,5 8170 1,16 2,55 26,1 0,87 5,51 56,2 0,85 7,05 71,9

9,4 8084 1,15 2,51 25,6 0,86 5,41 55,2 0,85 6,92 70,6

7,0 6020 KULL. SU. 0,88 1,60 16,3 0,65 3,30 33,7 0,64 4,20 42,8

3.19 YAKIT PARAMETRELERI.

G20 G30 G31
Gaz hortum meme çapı mm 1,30 0,79 0,79
güç kaynağı gerilimi mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Duman kütlesinin nominal kuvvette debisi kg/h 73 75 74
Asgari kuvvette duman kütle debisi kg/h 61 57 58
CO2 a Q. Nom./Asg. % 5,00 / 1,80 5,65 / 2,25 5,70 / 2,20
CO a 0% di O2 ve Q. Nom./Asg. ppm 95 / 60 125 / 75 115 / 69
HAYIRX a 0% di O2 ve Q. Nom./Asg. mg/kWh 245 / 125 362 / 152 338 / 176
Nominal kuvvette duman ısısı °C 94 94 95
Asgari kuvvette duman ısısı °C 77 85 84

Yanma parametreleri: faydalı etkinliğin ölçüm 
koşulları (akış sıcaklığı/dönüş sıcaklığı= 80 / 60 
°C), ortam sıcaklığı referansı = 15°C.
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Nota: los caudales de gas se refieren al poder 
calorífico inferior a 15°C de temperatura y a 
1013  mbar de presión. Las presiones del que-
mador se refieren a gas a 15°C de temperatura.

3.18 POTENCIA TÉRMICA VARIABLE.

METANO (G20) BUTANO (G30) PROPANO (G31)

POTENCIA  
TÉRMICA

POTENCIA  
TÉRMICA

CAL
+

SANIT

CAUDAL GAS  
QUEMADOR

PRES. INYECTORES 
QUEMADOR

CAUDAL GAS  
QUEMADOR

PRES. INYECTORES 
QUEMADOR

CAUDAL GAS  
QUEMADOR

PRES. INYECTORES 
QUEMADOR

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

23,8 20468 2,77 14,00 142,8 2,07 27,70 282,5 2,03 35,70 364,0

23,0 19780 2,67 13,05 133,0 2,00 25,95 264,6 1,96 33,43 340,9

22,0 18920 2,56 11,92 121,5 1,91 23,86 243,3 1,88 30,74 313,4

21,6 18550 2,51 11,45 116,8 1,87 22,99 234,5 1,84 29,62 302,1

20,0 17200 2,33 9,86 100,5 1,74 20,00 204,0 1,71 25,76 262,7

19,0 16340 2,22 8,92 90,9 1,66 18,22 185,8 1,63 23,46 239,3

18,0 15480 2,11 8,03 81,9 1,57 16,54 168,7 1,55 21,29 217,1

17,0 14620 2,00 7,20 73,4 1,49 14,94 152,4 1,47 19,22 196,0

16,0 13760 1,89 6,42 65,5 1,41 13,43 137,0 1,38 17,27 176,1

15,0 12900 1,77 5,70 58,1 1,32 12,00 122,4 1,30 15,43 157,3

14,0 12040 1,66 5,02 51,2 1,24 10,65 108,6 1,22 13,68 139,5

13,0 11180 1,55 4,39 44,8 1,16 9,38 95,6 1,14 12,04 122,8

12,0 10320 1,44 3,81 38,8 1,08 8,18 83,4 1,06 10,50 107,0

11,0 9460 1,33 3,27 33,4 0,99 7,06 72,0 0,98 9,05 92,2

10,0 8600 1,22 2,78 28,4 0,91 6,01 61,3 0,89 7,69 78,4

9,5 8170 1,16 2,55 26,1 0,87 5,51 56,2 0,85 7,05 71,9

9,4 8084 1,15 2,51 25,6 0,86 5,41 55,2 0,85 6,92 70,6

7,0 6020 SANIT 0,88 1,60 16,3 0,65 3,30 33,7 0,64 4,20 42,8

3.19 PARÁMETROS DE LA COMBUSTIÓN.
G20 G30 G31

Diámetro inyector gas mm 1,30 0,79 0,79
Presión de alimentación mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Caudal de masa de humos a potencia nominal kg/h 73 75 74
Caudal de masa de humos a potencia mínima kg/h 61 57 58
CO2 a Q. Nom./Mín. % 5,00 / 1,80 5,65 / 2,25 5,70 / 2,20
CO a 0% di O2 a Q. Nom./Mín. ppm 95 / 60 125 / 75 115 / 69
NOX a 0% de O2 a Q. Nom./Mín. mg/kWh 245 / 125 362 / 152 338 / 176
Temperatura humos a potencia nominal °C 94 94 95
Temperatura humos a potencia mínima °C 77 85 84

Parámetros de combustión: condiciones de 
medición del rendimiento útil (temperatura de 
impulsión / temperatura de retorno = 80 / 60 
°C), temperatura ambiente de referencia = 15 °C.
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3.19 ПАРАМЕТРЫ ГОРЕНИЯ.

G20 G30 G31
Диаметр газового сопла мм 1,30 0,79 0,79
давление питания мбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности кг/ч 73 75 74
Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности кг/ч 61 57 58
CO2 при Q. Ном./Mин. % 5,00 / 1,80 5,65 / 2,25 5,70 / 2,20
CO при 0% O2 при Q. Ном./Mин. ppm 95 / 60 125 / 75 115 / 69
NOX при 0% O2 при Q. Ном./Mин. мг/кВтч 245 / 125 362 / 152 338 / 176
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 94 94 95
Температура дымовых газов при минимальной мощности °C 77 85 84

Примечание: Величины расхода газа приве-
дены для минимальной тепловой мощности 
при температуре 15°C и давлении 1013 мбар. 
Величины давлений на горелке приведены для 
использования газа при температуре 15°C.

3.18 ИЗМЕНЯЕМАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ.

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ТЕРМИЧЕ-
СКАЯ 

МОЩНОСТЬ

ТЕРМИЧЕ-
СКАЯ 

МОЩНОСТЬ

ОТОП 
+ 

ГВС

РАСХОД ГАЗА 
НА ГОРЕЛКЕ

ДАВЛ. СОПЛА  
ГОРЕЛКИ

РАСХОД ГАЗА 
НА ГОРЕЛКЕ

ДАВЛ. СОПЛА  
ГОРЕЛКИ

РАСХОД ГАЗА 
НА ГОРЕЛКЕ

ДАВЛ. СОПЛА  
ГОРЕЛКИ

(кВт) (ккал/ч) (м3/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O)

23,8 20468 2,77 14,00 142,8 2,07 27,70 282,5 2,03 35,70 364,0

23,0 19780 2,67 13,05 133,0 2,00 25,95 264,6 1,96 33,43 340,9

22,0 18920 2,56 11,92 121,5 1,91 23,86 243,3 1,88 30,74 313,4

21,6 18550 2,51 11,45 116,8 1,87 22,99 234,5 1,84 29,62 302,1

20,0 17200 2,33 9,86 100,5 1,74 20,00 204,0 1,71 25,76 262,7

19,0 16340 2,22 8,92 90,9 1,66 18,22 185,8 1,63 23,46 239,3

18,0 15480 2,11 8,03 81,9 1,57 16,54 168,7 1,55 21,29 217,1

17,0 14620 2,00 7,20 73,4 1,49 14,94 152,4 1,47 19,22 196,0

16,0 13760 1,89 6,42 65,5 1,41 13,43 137,0 1,38 17,27 176,1

15,0 12900 1,77 5,70 58,1 1,32 12,00 122,4 1,30 15,43 157,3

14,0 12040 1,66 5,02 51,2 1,24 10,65 108,6 1,22 13,68 139,5

13,0 11180 1,55 4,39 44,8 1,16 9,38 95,6 1,14 12,04 122,8

12,0 10320 1,44 3,81 38,8 1,08 8,18 83,4 1,06 10,50 107,0

11,0 9460 1,33 3,27 33,4 0,99 7,06 72,0 0,98 9,05 92,2

10,0 8600 1,22 2,78 28,4 0,91 6,01 61,3 0,89 7,69 78,4

9,5 8170 1,16 2,55 26,1 0,87 5,51 56,2 0,85 7,05 71,9

9,4 8084 1,15 2,51 25,6 0,86 5,41 55,2 0,85 6,92 70,6

7,0 6020 ГВС 0,88 1,60 16,3 0,65 3,30 33,7 0,64 4,20 42,8

Параметры горения: условия измерения КПД 
(температура подачи / температура возврата 
= 80 / 60 °C), контрольная температура окру-
жающей среды = 15°C.
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N.B.: Gas flow rates refer to heating power be-
low a temperature of 15°C and at a pressure of 
1013 mbar. Burner pressure values refer to use 
of gas at 15°C.

3.18 VARIABLE HEAT OUTPUT.

METHANE (G20) BUTANE (G30) PROPANE (G31)

HEAT  
OUTPUT

HEAT  
OUTPUT

HEAT
+

DHW

BURNER GAS 
FLOW RATE

PRESS. NOZZLES 
PRESSURE

BURNER GAS 
FLOW RATE

PRESS. NOZZLES 
PRESSURE

BURNER GAS 
FLOW RATE

PRESS. NOZZLES 
PRESSURE

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

23.8 20468 2.77 14,00 142,8 2.07 27.70 282.5 2.03 35.70 364.0

23.0 19780 2.67 13,05 133,0 2.00 25.95 264.6 1.96 33.43 340.9

22.0 18920 2.56 11,92 121,5 1.91 23,86 243.3 1.88 30.74 313.4

21.6 18550 2.51 11,45 116,8 1.87 22.99 234.5 1.84 29.62 302.1

20.0 17200 2.33 9,86 100,5 1.74 20.00 204.0 1.71 25.76 262.7

19.0 16340 2.22 8,92 90,9 1.66 18.22 185.8 1.63 23.46 239.3

18.0 15480 2.11 8,03 81,9 1.57 16.54 168.7 1.55 21.29 217.1

17.0 14620 2.00 7,20 73,4 1.49 14.94 152.4 1.47 19.22 196.0

16.0 13760 1.89 6,42 65,5 1.41 13.43 137.0 1.38 17.27 176.1

15.0 12900 1.77 5,70 58,1 1.32 12.00 122.4 1.30 15.43 157.3

14.0 12040 1.66 5,02 51,2 1.24 10.65 108.6 1.22 13.68 139.5

13.0 11180 1.55 4,39 44,8 1.16 9.38 95.6 1.14 12.04 122.8

12.0 10320 1.44 3,81 38,8 1.08 8.18 83.4 1.06 10.50 107.0

11.0 9460 1.33 3,27 33,4 0.99 7.06 72.0 0.98 9.05 92.2

10.0 8600 1.22 2,78 28,4 0.91 6.01 61.3 0.89 7.69 78.4

9.5 8170 1.16 2,55 26,1 0.87 5.51 56.2 0.85 7.05 71.9

9.4 8084 1.15 2,51 25,6 0.86 5.41 55.2 0.85 6.92 70.6

7.0 6020 DHW 0.88 1,60 16,3 0.65 3.30 33.7 0.64 4.20 42.8

3.19 COMBUSTION PARAMETERS.

G20 G30 G31
Gas nozzle diameter mm 1.30 0.79 0.79
Supply pressure mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Flue flow rate at nominal heat output kg/h 73 75 74
Flue flow rate at min heat output kg/h 61 57 58
CO2 at Q. Nom./Min. % 5,00 / 1,80 5,65 / 2,25 5,70 / 2,20
CO with 0% O2 at Q. Nom./Min. ppm 95 / 60 125 / 75 115 / 69
NOX with 0% O2 at Q. Nom./Min. mg/kWh 245 / 125 362 / 152 338 / 176
Flue temperature at nominal output °C 94 94 95
Flue temperature at minimum output °C 77 85 84

Combustion parameters: measuring conditions 
of useful efficiency (flow temperature/return 
temperature= 80 / 60 °C), ambient temperature 
reference = 15°C.
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- Дані щодо показників гарячої сантехнічної 
води мають на увазі динамічний тиск на 
вході 2 бари при температурі на вході 15°C; 
значення заміряються відразу ж на виході з 
котла, враховуючи, що для отримання заявле-
них даних необхідне змішування з холодною 
водою.

- Максимальна потужність звуку, що ви-
дається при роботі котла складає <55dBA. 
Вимір звукової потужності відноситься 
до випробувань в спеціальній акустичній 
камері при роботі котла на максимальній 
потужності і довжині труби згідно з нор-
мами.

3.20 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Номінальна теплова продуктивність кВт (ккал/год) 26,2 (22492)
** Мінімальна теплова продуктивність системи ГВП кВт (ккал/год) 8,3 (7116)
Мiнiмальна теплова продуктивність системи опалення кВт (ккал/год) 10,9 (9357)
Номінальна теплова потужність (корисна) кВт (ккал/год) 23,8 (20468)
** Мінімальна теплова потужність системи ГВП (корисна) кВт (ккал/год) 7,0 (6020)
Мінімальна теплова потужність системи опалення (корисна) кВт (ккал/год) 9,4 (8084)
* ККД при номінальній потужності % 91,0
* ККД при 30% від номінальної потужності % 89,3
Втрати тепла через корпус при увімкн. або вимкн. пальнику % 2,30 / 1,20
Втрати тепла через димар при увімкн. або вимкн. пальнику % 6,70 / 0,09
Максимальний робочий тиск контуру опалення бар 3
Максимальна робоча температура контуру опалення °C 90
Регульована температура опалення °C 35 - 85
Загальний об’єм розширювального баку для системи опалення l 4,0
Попередній напір в розширювальному баці бар 1
Вміст води в теплогенераторі l 2,5
Напір при продуктивності 1000 л/год кПа (м H2O) 24,52 (2,5)
Корисна теплова потужність виробництва гарячої води кВт (ккал/год) 23,8 (20468)
** Регульована температура гарячої сантехнiчної води °C 10 - 60
** Мін. тиск (динамічний) в конутрі ГВП бар 0,3
** Максимальний робочий тиск контуру ГВП бар 10
** Мінімальний відбор гарячої сантехнічної води л/хв 1,5
Здатність до безперервного відбирання за допомогою UB Immergas (∆T 30°C) л/хв 11,1
Вага повного котла кг 28,0
Вага порожнього котла кг 25,5
Електричне підключення В/Гц 220/50
Номінальне споживання A 0,44
Установлена електрична потужність W 95
Потужність, споживана циркуляційним насосом W 87
Клас електричного захисту котла - IPX4D
Опір в димовому контурі котла Pa 1,3
Клас NOX - 3
Зважений NOx мг/кВт год 139
Зважений CO мг/кВт год 52
Тип агрегату B11BS
Категорія II2H3+

- * Показники ефективності відносяться до 
нижчої теплотворної здатності.

- **При під’єднанні котла до блоку зовнішнього 
водонагрівача.
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- Дані щодо показників гарячої сантехнічної 
води мають на увазі динамічний тиск на 
вході 2 бари при температурі на вході 15°C; 
значення заміряються відразу ж на виході з 
котла, враховуючи, що для отримання заявле-
них даних необхідне змішування з холодною 
водою.

- Максимальна потужність звуку, що ви-
дається при роботі котла складає <55dBA. 
Вимір звукової потужності відноситься 
до випробувань в спеціальній акустичній 
камері при роботі котла на максимальній 
потужності і довжині труби згідно з нор-
мами.

3.20 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Номінальна теплова продуктивність кВт (ккал/год) 26,2 (22492)
** Мінімальна теплова продуктивність системи ГВП кВт (ккал/год) 8,3 (7116)
Мiнiмальна теплова продуктивність системи опалення кВт (ккал/год) 10,9 (9357)
Номінальна теплова потужність (корисна) кВт (ккал/год) 23,8 (20468)
** Мінімальна теплова потужність системи ГВП (корисна) кВт (ккал/год) 7,0 (6020)
Мінімальна теплова потужність системи опалення (корисна) кВт (ккал/год) 9,4 (8084)
* ККД при номінальній потужності % 91,0
* ККД при 30% від номінальної потужності % 89,3
Втрати тепла через корпус при увімкн. або вимкн. пальнику % 2,30 / 1,20
Втрати тепла через димар при увімкн. або вимкн. пальнику % 6,70 / 0,09
Максимальний робочий тиск контуру опалення бар 3
Максимальна робоча температура контуру опалення °C 90
Регульована температура опалення °C 35 - 85
Загальний об’єм розширювального баку для системи опалення l 4,0
Попередній напір в розширювальному баці бар 1
Вміст води в теплогенераторі l 2,5
Напір при продуктивності 1000 л/год кПа (м H2O) 24,52 (2,5)
Корисна теплова потужність виробництва гарячої води кВт (ккал/год) 23,8 (20468)
** Регульована температура гарячої сантехнiчної води °C 10 - 60
** Мін. тиск (динамічний) в конутрі ГВП бар 0,3
** Максимальний робочий тиск контуру ГВП бар 10
** Мінімальний відбор гарячої сантехнічної води л/хв 1,5
Здатність до безперервного відбирання за допомогою UB Immergas (∆T 30°C) л/хв 11,1
Вага повного котла кг 28,0
Вага порожнього котла кг 25,5
Електричне підключення В/Гц 220/50
Номінальне споживання A 0,44
Установлена електрична потужність W 95
Потужність, споживана циркуляційним насосом W 87
Клас електричного захисту котла - IPX4D
Опір в димовому контурі котла Pa 1,3
Клас NOX - 3
Зважений NOx мг/кВт год 139
Зважений CO мг/кВт год 52
Тип агрегату B11BS
Категорія II2H3+

- * Показники ефективності відносяться до 
нижчої теплотворної здатності.

- **При під’єднанні котла до блоку зовнішнього 
водонагрівача.
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- Sıcak kullanım suyu ile ilgili veriler girişte 
dinamik basınç olarak 2 bar ve giriş ısısı olarak 
da 15°C derece referans alınmıştır; değerler 
hemen kombi çıkışında tespit edilmişlerdir, 
şunu da göz önünde bulundurmak gerekir ki, 
beyan olunan değerlerin tespiti için soğuk su 
ile karışım yapılması gerekmektedir.

- Kombi cihazının çalışması esnasında kabul edi- 
lebilir azami gürültü sınırı < 55dBA dir. Gürül- 
tü güç ölçümü kombi cihazının azami güçte 
çalışması esnasında, ürün standartlarına uygun 
olarak baca da dahil olarak hesaplanmıştır.

3.20 TEKNIK VERILER.

Nominal ısıl yük kW (kcal/h) 26,2 (22492)
** Kullanım suyu ısıl yük kW (kcal/h) 8,3 (7116)
Kalorifer minimum ısıl yük kW (kcal/h) 10,9 (9357)
Nominal ısıl güç (kullanılan) kW (kcal/h) 23,8 (20468)
** Kullanma suyu minimum ısıl kuvvet (kullanılan) kW (kcal/h) 7,0 (6020)
Isıtma minimum ısıl güç (kullanılan) kW (kcal/h) 9,4 (8084)
* Nominal güçte kullanılan ısıl verim % 91,0
* Nominal kuvvetin %30 unu yükleyen kullanılan ısıl verim % 89,3
Brülör Off/On ile kombi gövdesinden ısı kaybı % 2,30 / 1,20
Brülör Off/On ile bacadan ısı kaybı % 6,70 / 0,09
Isıtma devresinin maksimum çalışma basıncı bar 3
Isıtma devresinin maksimum çalışma basıncı °C 90
Kalorifer ayarlanabilir sıcaklığı °C 35 - 85
Tesisat genleşme tankı toplam hacmi l 4,0
Genleşme tankı ön dolum bar 1
Eşanjör su kapasitesi l 2,5
1000 l/h debi ile mümkün basınç kPa (m H2O) 24,52 (2,5)
Sıcak su üretimi için kullanılan ısıl güç kW (kcal/h) 23,8 (20468)
** Kullanma suyu ayarlanabilir sıcaklığı °C 10 - 60
** Asg. basınç (dinamik) kullanma suyu devresi bar 0,3
** Kullanım suyu devresi maksimum çalışma basıncı bar 10
** Minimum sıcak kullanma suyu çekişi l/dak 1,5
UB Immergas daimi alım yük (∆T 30°C) l/dak 11,1
Dolu kombi ağırlığı kg 28,0
Boş kombi ağırlığı kg 25,5
Elektrik bağlantısı V/Hz 230/50
Nominal sarfiyat A 0,44
Yüklenmiş elektrik gücü W 95
Pompa güç tüketimi W 87
Tesisat elektrik cihazları muhafazası - IPX4D
Bacanın atık gaz dolaşım direnci Pa 1,3
NO sınıfıX - 3
HAYIRX tartılmış mg/kWh 139
CO tartılmış mg/kWh 52
Cihaz türü B11BS
Kategori II2H3+

- * Etkinlikler, daha düşük ısı değerine ilişkindir.
- ** Kombi bir dış kazan ünitesine bağlandığında.
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- Los datos relativos a las prestaciones para agua 
caliente sanitaria se refieren a una presión de 
entrada dinámica de 2 bar y a una temperatura 
de entrada de 15°C; los valores se han medido 
inmediatamente después de la salida de la cal-
dera, considerando que para obtener los datos 
declarados es necesaria la mezcla con agua fría.

- La máxima potencia sonora emitida durante 
el funcionamiento de la caldera es < 55 dBA. 
La medida de potencia sonora se refiere a 
pruebas en cámara semianecoica con la caldera 
que funciona con el caudal térmico máximo, 
con extensión de toma de aire/evacuación de 
humos según las normas del producto.

3.20 DATOS TÉCNICOS.

Caudal térmico nominal kW (kcal/h) 26,2 (22492)
** Capacidad térmica mínima sanitaria kW (kcal/h) 8,3 (7116)
Capacidad térmica mínima calentamiento kW (kcal/h) 10,9 (9357)
Potencia térmica nominal (útil) kW (kcal/h) 23,8 (20468)
** Potencia térmica mínima sanitaria (útil) kW (kcal/h) 7,0 (6020)
Potencia térmica mínima calentamiento (útil) kW (kcal/h) 9,4 (8084)
* Rendimiento térmico útil a potencia nominal % 91,0
* Rendimiento térmico útil al 30% de la potencia nominal % 89,3
Pérdida de calor en el revestimiento con quemador On/Off % 2,30 / 1,20
Pérdida de calor en la chimenea con quemador On/Off % 6,70 / 0,09
Presión máx. de ejercicio en circuito de calefacción bar 3
Temperatura máx. de trabajo en circuito de calefacción °C 90
Temperatura regulable de calefacción °C 35 - 85
Vaso de expansión de la instalación volumen total l 4,0
Precarga vaso de expansión bar 1
Contenido de agua del generador l 2,5
Columna de agua disponible capacidad 1000 l/h kPa (m H2O) 24,52 (2,5)
Potencia térmica útil a la producción de agua caliente kW (kcal/h) 23,8 (20468)
** Temperatura regulable agua caliente sanitaria °C 10 - 60
** Presión mín. (dinámica) circuito sanitario bar 0,3
** Presión máx. de ejercicio en circuito sanitario bar 10
** Extracción mínima de agua caliente sanitaria l/min 1,5
Capacidad de suministro continuo con UB Immergas (∆T 30°C) l/min 11,1
Peso caldera llena kg 28,0
Peso caldera vacía kg 25,5
Conexión eléctrica V/Hz 230/50
Absorción nominal A 0,44
Potencia eléctrica instalada W 95
Potencia absorbida por el circulador W 87
Protección de la instalación eléctrica del aparato - IPX4D
Resistencia circuito humos de caldera Pa 1,3
Clase de NOX - 3
NOX ponderado mg/kWh 139
CO ponderado mg/kWh 52
Tipo aparato B11BS
Categoría II2H3+

- * Los rendimientos se refieren al poder calorí-
fico inferior.

- ** Cuando la caldera está conectada a una 
unidad acumulador externa.
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- Данные по подогретой сантехнической 
воде приведены для динамического дав-
ления 2 бар и температуры на входе 15°C; 
значения измерены непосредственно на 
выходе бойлера, при этом считается, что 
для получения заявленных характеристик 
необходимо смешивание с холодной водой.

- Максимальный уровень шума, издаваемого 
при работе котла, составляет< 55 дБA. Уро-
вень шума замеренный при испытаниях в 
частично звукопоглощающей камере при 
работе котла на полную тепловую мощность 
и длине воздуховодов, соответствующей 
установленным нормам.

3.20 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Номинальная тепловая мощность кВт (ккал/ч) 26,2 (22492)
** Минимальная тепловая мощность ГВС кВт (ккал/ч) 8,3 (7116)
Минимальная тепловая мощность отопления кВт (ккал/ч) 10,9 (9357)
Номинальная тепловая мощность (полезная) кВт (ккал/ч) 23,8 (20468)
** Минимальная тепловая мощность ГВС (полезная) кВт (ккал/ч) 7,0 (6020)
Минимальная тепловая мощность отопления (полезная) кВт (ккал/ч) 9,4 (8084)
* Полезное тепловое КПД при номинальной мощности % 91,0
* Полезное тепловое КПД при 30% от номинальной мощности % 89,3
Потери тепла на корпусе при вкл/выкл. горелке % 2,30 / 1,20
Потери тепла на камине при вкл/выкл. горелке % 6,70 / 0,09
Макс. рабочее давление в отопительной системе бар 3
Макс. рабочая температура в отопительной системе °C 90
Регулируемая температура отопления °C 35 - 85
Полный объем расширительного бака установки Л 4,0
Предв. объём расширительного бака установки бар 1
Содержание воды генератора Л 2,5
Напор при расходе 1000 л/час кПа (м H2O) 24,52 (2,5)
Полезная тепловая мощность подогрева сантехнической воды кВт (ккал/ч) 23,8 (20468)
** Диапазон регулировки температуры подогретой сантехнической воды °C 10 - 60
** Мин. давление (динамическое) системы ГВС бар 0,3
** Макс. рабочее давление в системе ГВС бар 10
** Минимальный забор ГВС Л/мин 1,5
Способность постоянного отбора UB Immergas (∆T 30°C) Л/мин 11,1
Вес полного бойлера кг 28,0
Вес пустого бойлера кг 25,5
Подключение к электрической сети В/Гц 230/50
Номинальный потребляемый ток A 0,44
Установленная электрическая мощность W 95
Потребляемая мощность цирк. насоса W 87
Класс защиты электрооборудования агрегата - IPX4D
Сопротивление дымовой системы бойлера Pa 1,3
Класс NOX - 3
Взвешенный NOX мг/кВтч 139
Взвешенный CO мг/кВтч 52
Тип агрегата B11BS
Категория II2H3+

- * Величины приведены для минимальной 
тепловой мощности.

- **Когда бойлер подключён к внешнему 
водонагревателю.
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- The data relevant to domestic hot water per-
formance refer to a dynamic inlet pressure of 
2 bar and an inlet temperature of 15°C; the 
values are measured directly at the boiler outlet 
considering that to obtain the data declared 
mixing with cold water is necessary.

- The max. sound level emitted during boiler 
operation is < 55dBA. The sound level value is 
referred to semianechoic chamber tests with 
boiler operating at max. heat output, with 
extension of flue gas exhaust system according 
to product standards.

3.20 TECHNICAL DATA.

Nominal heat input kW (kcal/h) 26.2 (22492)
** DHW minimum heat input kW (kcal/h) 8.3 (7116)
CH minimum heat input kW (kcal/h) 10.9 (9357)
Nominal heat output (useful) kW (kcal/h) 23.8 (20468)
** DHW minimum heat output (useful) kW (kcal/h) 7.0 (6020)
CH minimum heat output (useful) kW (kcal/h) 9.4 (8084)
* Efficiency at nominal heat output % 91.0
* Efficiency at 30% nominal heat output load % 89.3
Heat loss at case with burner On/Off % 2.30 / 1.20
Heat loss at flue with burner On/Off % 6.70 / 0.09
Central heating circuit max. operating pressure bar 3
Central heating circuit max. operating temperature °C 90
Adjustable central heating temperature °C 35 - 85
System expansion vessel total volume l 4.0
Expansion vessel factory-set pressure bar 1
Water content in generator l 2.5
Total head available with 1000 l/h flow rate kPa (m H2O) 24,52 (2,5)
Hot water production useful heat output kW (kcal/h) 23.8 (20468)
** Domestic hot water adjustable temperature °C 10 - 60
** Min. pressure (dynamic) domestic hot water circuit bar 0.3
** Domestic hot water circuit max. working pressure bar 10
** Minimum D.H.W. flow rate l/min 1.5
Drawing capacity in continuous duty with UB Immergas (∆T 30°C) l/min 11,1
Weight of full boiler kg 28.0
Weight of empty boiler kg 25.5
Electrical connection V/Hz 230/50
Power input A 0.44
Installed electric power W 95
Pump consumption W 87
Equipment electrical system protection - IPX4D
Boiler flue circuit resistance Pa 1.3
NOX class - 3
Weighted NOX mg/kWh 139
Weighted CO mg/kWh 52
Type of appliance B11BS
Category II2H3+

- *Efficiencies refer to the lower heating value.
- ** When the boiler is connected to an external 

cylinder.
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Md Cod. Md
Sr N° CHK Cod. PIN
Type
Qnw/Qn min. Qnw/Qn max. Pn min. Pn max.
PMS PMW D TM
NOx Class

3.21 УМОВНІ ПОЗНАЧКИ ЗАВОДСЬКА ТАБЛИЧКА.

Примітка: технічні дані взяті  із  паспортних  даних,  вказаних  на котлі

UKR
Md Модель

Cod. Md Код  моделі

Sr N° Серійний номер

CHK Контр. Перевірка

Cod. PIN ПІН-Код

Type (ref. CEN TR 1749) Тип установки 

Qnw min. Мін. витрати тепла для побутових потреб

Qn min. Мін. витрати тепла для опалення

Qnw max. Мін. витрати тепла для побутових потреб

Qn max. Макс. витрати тепла  для опалення

Pn min. Мін. теплова потужність

Pn max. Макс. Теплова потужність

PMS Макс. тиск установки

PMW Макс. тиск для побутових потреб

D Питома потужність

TM Макс. робоча температура

NOx Class Клас NOx

3.21 УМОВНІ ПОЗНАЧКИ ЗАВОДСЬКА ТАБЛИЧКА.

Примітка: технічні дані взяті  із  паспортних  даних,  вказаних  на котлі

UKR
Md Модель

Cod. Md Код  моделі

Sr N° Серійний номер

CHK Контр. Перевірка

Cod. PIN ПІН-Код

Type (ref. CEN TR 1749) Тип установки 

Qnw min. Мін. витрати тепла для побутових потреб

Qn min. Мін. витрати тепла для опалення

Qnw max. Мін. витрати тепла для побутових потреб

Qn max. Макс. витрати тепла  для опалення

Pn min. Мін. теплова потужність

Pn max. Макс. Теплова потужність

PMS Макс. тиск установки

PMW Макс. тиск для побутових потреб

D Питома потужність

TM Макс. робоча температура

NOx Class Клас NOx

3.21 VERİLER PLAKASİ AÇİKLAMASİ.

Ö.N.: teknik veriler kombinin veri plakasında belirtilmiştir

TUR
Md Model

Cod. Md Model kodu

Sr N° Sicil numarası

CHK Check (kontrol)

Cod. PIN PIN kodu

Type Kurulum tipi (ref. CEN TR 1749)

Qnw min. Kullanım suyu minimum termik debisi

Qn min. Kalorifer minimum termik debisi

Qnw max. Kullanım suyu maksimum termik debisi

Qn max. Kalorifer maksimum termik debisi

Pn min. Minimum termik güç

Pn max. Maksimum termik güç

PMS Maksimum tesisat basıncı

PMW Maksimum kullanım suyu basıncı

D Kütle akış hızı

TM Maksimum çalışma sıcaklığı

NOx Class Nox Sınıfı

3.21 LEYENDA DE LA PLACA DE DATOS.

NOTA: los datos técnicos se indican en la placa de datos de la caldera

SPA
Md Modelo

Cod. Md Código del modelo

Sr N° Matrícula

CHK Check (control)

Cod. PIN Código PIN

Type Tipo de instalación (ref. CEN TR 1749)

Qnw min. Capacidad térmica del sanitario

Qn min. Capacidad térmica mínima de la calefacción

Qnw max. Capacidad térmica máxima del sanitario

Qn max. Capacidad térmica máxima de la calefacción

Pn min. Potencia térmica mínima

Pn max. Potencia térmica máxima

PMS Presión máxima de la instalación

PMW Presión máxima del sanitario

D Caudal específico

TM Temperatura máxima de trabajo

NOx Class Clase NOx

3.21 УCЛOBHЫE OБOЗHAЧEHИЯ HA TAБЛИЧКE.

ПРИМ. Технические данные приведены на табличке данных котла

RUS
Md Модель 

Cod. Md Код модели

Sr N° Паспортный номер

CHK Check (проверка)

Cod. PIN Код PIN

Type (ref. CEN TR 1749) Тип установки

Qnw min. Минимальная тепловая нагрузка ГВС

Qn min. Минимальная тепловая нагрузка отопления

Qnw max. Максимальная тепловая нагрузка ГВС

Qn max. Максимальная тепловая нагрузка отопления

Pn min. Минимальная тепловая мощность

Pn max. Максимальная тепловая мощность

PMS Максимальное давление системы

PMW Максимальное давление ГВС

D Удельный расход

TM Максимальная рабочая температура

NOx Class Класс NOx

3.21 DATA PLATE KEY.

Note: the technical data are shown on the boiler data plate

ENG
Md Model

Cod. Md Model code

Sr N° Serial Number

CHK Check

Cod. PIN PIN code

Type Type of installation (ref. CEN TR 1749)

Qnw min. Minimum heating capacity (domestic)

Qn min. Minimum heating capacity (heating)

Qnw max. Maximum heating capacity (domestic)

Qn max. Maximum heating capacity (heating)

Pn min. Minimum heat output

Pn max. Maximum heat output

PMS Maximum pressure (system)

PMW Maximum pressure (domestic)

D Specific flow rate

TM Maximum working temperature

NOx Class Nox Class
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Уповноважений Представник в Україні:

ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ОПТІМ»
за адресою: Україна, 03134, м. Київ, вул. Пшенична, 9.
У разі виникнення питань звертайтесь за телефоном гарячої лінії:
0800-50-70-45 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів на території України).

Будь-яку додаткову інформацію про сервіс Ви можете отримати на сайті www.optim.ua
Гарантія на котли Immergas дійсна в термін зазначений в гарантійних зобов’язаннях, що поставляються з котлами.
Термін служби виробу вказаний у гарантійних зобовязаннях.
Дата виготовлення вказана на виробі.

Представитель изготовителя на территории РФ:
ООО «ИММЕРГАЗ» Москва, Наб. Академика Туполева, дом 15 стр.2 
Тел. (495)150-57-75
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Immergas Europe S.r.o.
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UNI EN ISO 9001:2015

Design, manufacture and post-sale assistance of gas 
boilers, gas water heaters and related accessories
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