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Шановний покупець!

ZOOM Boilers

УВАГА

ЗАБОРОНЕНО

Дякуємо Вам за придбання продукції компанії . Щоб краще познайомитися із своїм новим

котлом і в повній мірі оцінити переваги індивідуального опалення і миттєвого приготування гарячої

води,мипросимоВас уважнопрочитатицю інструкцію.Прочитавши інструкцію, збережіть її, вонаможе

пригодитисяВамдляподальшоговикористання.

Встановлення котла і пуско-налагоджувальні роботи повинні проводитися кваліфікованими

спеціалістами, що пройшли навчання з даним обладнанням у відповідності з діючими нормативами.

Крім того, повинні дотримуватися місцеві норми протипожежної і газової безпеки, вказівки

комунальнихслужб.

Термін служби котла при умові дотримання всіх рекомендацій по встановлені і технічному

обслуговуванні складаєнеменше10років.

З повагою

Маркування вказує на відповідність виробу стандартові ISO 14001

Маркування вказує на відповідність виробу стандартові ISO 9001

Маркування вказує на відповідність виробу ГОСТРФ№ 20548-87

Маркування вказує на відповідність виробу ДСТУ 2205-93, ДСТУ 3135.0-95

Маркування вказує на відповідність виробу Європейським Стандартам

В тексті інструкції Ви можете зустріти наступні символи :

дії, які вимагають підвищеної уваги і відповідної підготовки

дії, які НЕМОЖНА ВИКОНУВАТИ ні в якому випадку

Zoom Boilers
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Ця інструкція для користувача є невід'ємною частиною котла: вона повинна постійно зберігатися разом з

котлом. У випадку псування або втрати інструкції, дублікат можна отримати у дилера або в авторизованому

сервісномуцентрі помісці проживання.

Даний котел призначений для опалення і приготування гарячої води і повинен бути підключений до

системи опалення і до системи гарячого водопостачання (ГВП), характеристики яких відповідають технічним

даним іпотужності котла.

Даний котел дозволяється використовувати тільки за призначенням. Виробник не несе договірної або

іншої відповідальності за втрату заподіяну людям, тваринам або майнові внаслідок неправильного

встановлення, регулювання або несвоєчасного технічного обслуговування, а також внаслідок неналежного

використаннякотла.

Забороняється змінювати параметри регулювання самого котла і запобіжних пристроїв в період всього

терміну службивиробубездозволувиробникаабопостачальника.

Встановлення, обслуговування і ремонт котла повинні проводити кваліфіковані спеціалісти, які навчені

роботі зданимобладнанням.Виробникненесеніякої відповідальності за втрату,щоспричиненапомилкамипри

встановленні абоексплуатації котла, абонедотриманням іншихположеньцієї інструкції.

У випадку несправної і/або ненормальної роботи котла, виключіть його і утримайтесь від будь-якої

спроби самостійно відремонтувати його, а зверніться до кваліфікованих спеціалістів. Можливі операції по

ремонту-заміні комплектуючих повинні виконуватись тільки кваліфікованими спеціалістами з використанням

виключно оригінальних запчастин. Не дотримання всього вище сказаного може порушити безпеку роботи

обладнання.

Для забезпечення нормальної роботи котла необхідно доручити кваліфікованим спеціалістам

проведеннящорічного техобслуговування, якерекомендуєтьсяпроводитинерідшеодногоразуврік.

Якщо котел не використовується на протязі довгого часу, то перекрийте подачу газу і відключіть

електроживлення.Якщо існуєймовірністьпониження температуриуприміщеннідо0°С, то злийтеводу із котла.

При виявленні запаху газу забороняється включати або виключати будь-яке електричне обладнання, яке

може викликати іскру вимикачі, телефони, електропобутові прибори і т.п. В цій ситуації необхідно зробити

наступне, відкритивікна ідвері, перекритикранподачі газу та сповістити газову службу.

Після зняття упаковки впевніться в цілісності агрегату. Пакувальні матеріали є джерелом потенційної

небезпеки, тому їхнеслід залишативмісцяхдоступнихдлядітей.

Котли ZOOM серії це апарати нового покоління, які увібрали в себе досвід виробництва і

експлуатаціюнастіннихкотлівпередових світовихвиробників.

Котел обладнаний інтелектуальним дисплеєм, на якому відображається поточний час, встановлені

режими роботи і значення температури води в системі опалення і системі гарячого водопостачання, що значно

полегшуєнастройкуобладнаннякористувачем.

У виробництві котла використовуються комплектуючі провідних європейських виробників, бронзові

гідравлічні групи,мідні з'єднання і самінадійні електронні компоненти.

Котел має два режими роботи: звичайний режим для класичних опалювальних систем (40-85°С) і

низькотемпературнийрежим(35-60°С)для сучаснихсистемопалення.

Котел оснащений диференційним електричним запобіжником, який запобігає займанню обладнання

при несправностях в електричній мережі. Він також слугує захистом користувача від ураження електричним

струмом.

Expert

Котли ZOOM новий стандарт якості
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1. ОПИС КОТЛА

1.1. Основні функції

1.2.Компонентикотла

1.3. Гідравлічнасхемакотла
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Даний котел призначений для опалення і гарячого водопостачання.

Дисплейпоказує стансистеми.

Контрольна панель обладнана кнопками і перемикачами. На цифровому дисплеї висвічується значення

температури,щополегшуєналаштуванняобладнанняпідвимогикористувача.

Котелобладнаний інтелектуальнимдисплеємнесправностей, якийдозволяє їх легковиявити і усунути.

Котелмаєкамерузгораннязакритого типу і системупримусового заборуповітря і відводудиму.

В наявності 18 функцій для забезпечення безпеки: захист загашення полум'я, захист від роботи без води,

захист відперегріву і т.д.

1

P -

Q

U

V

-Датчик температуриГВП

2 - Датчик тиску води

3 - Трьохходовий клапан з електроприводом

4 - Газовий клапан

5 - Датчик температури опалення

6 - Датчик граничної температури

7 - Головний теплообмінник

8 - Вентилятор

9 - Пресостат димових газів

10 - Трубка Вентури

11 - Пальник

12 - Електрод запалювання і контролю

13 - Розширювальний бак

14 - Запобіжний клапан

15 - Автоматичний відвід повітря

16 - Вторинний теплообмінник ГВП

17 - Циркуляційна помпа

18 - Датчик потоку води системи ГВП

19 - Кран живлення системи опалення

20 - Подача води в систему опалення

21 - Вихід гарячої води системи ГВП

22 - Підключення газу

23 - Вхід холодної води системи ГВП

24 -Вихідводи із системиопалення

A - кран живлення системи опалення

B - витратомір системи ГВП

C - запобіжний клапан

D - циркуляційна помпа

E - пристрій для скидання повітря

F - розширювальний бак

G - пресостат повітря

H - коаксіальний димохід

I - вентилятор

J - датчик температури ГВП

K - граничний термостат

L - теплообмінник

M - пальник

N - газовий блок

O - байпасний клапан

трьохходовий клапан

- манометр

R - вторинний теплообмінник

S - датчик температури ГВП

Т - подача води в систему опалення

- подача гарячої води системи ГВП

- вхід холодної води системи ГВП

W-вихідводи із системиопалення
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1.4. Діаграма показів циркуляційної помпи

1.5. Електрична схема котла

Цей двоконтурний котел обладнаний циркуляційною помпою. Забезпечений антиблокувальною системою,

котел буде циркулювати воду на протязі 3 хвилин кожних 24 години після зупинки котла, але ця система працює,

тількиякщокотелпідключенийдоелектричноїмережі.

На контрольній панелі знаходиться DIP перемикач. Вінмає 8 додаткових перемикачів: SW1, SW2, SW3, SW4, SW5,

SW6, SW7 і SW8.Всі вонивиконуютьрізніфункції.Дужеважливознатиякуфункціювиконуєкоженперемикач.

Вположенні , котелналаштованийнаприродній газ.

Вположенні котелналаштованийнаскраплений газ.

Вположенні помпанепрацюєвсанітарномурежимі.

Вположенні помпапрацюєвсанітарномурежимі.

Вположенні діапазон35-60°С.

Вположенні діапазон40-85°С.

Вположенні для .

Вположенні .

Вположенні недіє.

Вположенні діє.

Вположенні котелперезапускаєтьсяпритемпературі на25°Снижчевстановленої.

Вположенні котелперезапускаєтьсяпритемпературі на15°Снижчевстановленої.

Вположенні котелпродовжуєпрацюватинапроміжку3хвпіслядосягненнявстановленої температури.

Вположенні котелпрацюєпостійно,навітьпіслядосягненнявстановленої температури.

Вположенні котелпрацюєврежимі тестування.

Вположенні котелпрацюєвнормальномурежимі.

Велике прохання, не активуйте циркуляційну помпу при недостачі води!

Опис DIP-перемикача

DIPперемикач

SW1: вибір типу газу:

SW2: санітарнийрежимпомпи:

SW3:діапазонтемпературиусистеміопалення:

SW4:вибір гідравлічної системи:

SW5:установкаоптимальногорежиму:

SW6:умовиперезапускуопалення:

SW7:режимопалення:

Цей перемикач може бути налаштований тільки професійними інженерами або майстрами,

схваленими нашою компанією. Якщо хтось інший маніпулював ним або пошкодив перемикач, наша

компаніяненесевідповідальності зазаподіянувнаслідокцьогошкоду.

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

G20

S : вибір режимів:W8

дляFUGAS

6-метрова помпа (28 - 32 кВт)
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5-метрова помпа (18 -24 кВт)
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]

Продуктивність л/годQ [ ]
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Використання джампера 2:

Контакт 1 і контакт 2

для G20;

2 3
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Контакт і контакт
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1.6. Технічні характеристики

Модель 18 кВт 24 кВт 28 кВт 32 кВт

Максимальна теплова потужність, кВт 20,0 26,3 31,0 35,3

Максимальна корисна потужність, кВт 18,2 23,9 28,0 32,0

Мінімальна теплова потужність на опалення, кВт 8,5 11,2 12,5 13,2

Мінімальна корисна потужність на опалення, кВт 7,1 9,3 10,5 11,3

Мінімальна теплова потужність на ГВП, кВт 7,5 9,8 10,5 14,3

Мінімальна корисна потужність на ГВП, кВт 6,2 8,1 8,7 11,7

Коефіцієнт корисної дії (ККД), % 90,1 90,1 90,3 90,7

Максимальний тиск в системі опалення, бар 3 3 3 3

Мінімальний тиск в системі опалення, бар 0,5 0,5 0,5 0,5

Максимальний тиск в системі ГВП, бар 6 6 6 6

Мінімальний тиск в системі ГВП, бар 0,3 0,3 0,3 0,3

Максимальна температура в системі опалення, °C 90 90 90 90

Робочий діапазон температури в системі опалення, °C 40 - 85 40 - 85 40 - 85 40 - 85

Напруга, В / Частота, Гц ~220/50 ~220/50 ~220/50 ~220/50

Електрична потужність, Вт 125 125 155 155

Максимальний розхід гарячої води при Δt=25 °С, л/хв. 10,4 13,6 16,1 18,3

Робочий діапазон температури гарячої води (�3), °C 35 - 60 35 - 60 35 - 60 35 - 60

Мінімальний розхід гарячої води, л/хв. 2,5 2,5 2,5 2,5

Граничне значення розходу гарячої води, л/хв. 7,3 10 12 14

Мінімальний тиск природного газу (G20), при якому котел

видає заявлену потужність, мбар 13 13 13 13

Мінімальний тиск зрідженого газу (G30), при якому

котел видає заявлену потужність, мбар 28 28 28 28

Споживання природного газу (G20), м /
3
год 0,94 - 2,01 1,23 - 2,6 1,21 - 3,2 1,4 - 3,6

Споживання зрідженого газу (G30), кг/год 0,51 - 1,45 0,65 - 1,9 1,1 - 2,8 1,14 - 3,05

Розширювальний бак, л 8 8 10 10

Максимальна висота подачі циркуляційної помпи, м 5 5 6 6

Ступінь захисту IPX4D

Категорія II2H3+

Тип котла C12

Клас NO
x

3

Різьбове з’єднання(опалення /ГВП /газ) 3/4" / 1/2" / 3/4"

Розміри (висота х ширина х глибина), мм 725 х 403 х 325 827 х 488 х 345

Вага, кг 36 38 42 44
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2. ЕКСПЛУАТАЦІЯ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

2.1. Загальні настанови

2.2. Вимоги безпеки

2.3. Панель управління

Воду,щознаходитьсявкотліможнавикористовувати тількидляпобутовихцілей імиття.

Тип газуповиненточновідповідати типу,щовказанийнанаклейці.

Використовуйтеелектричнумережузпоказникамизмінного стуму220В/50Гц із заземленням.

Встановлення і ремонтповинніпроводитися спеціалістами, які назначенінашоюкомпанією.

Переконайтесьвнаявності вентиляції (тяги) підчасроботикотла.

У випадку несправності котла відключіть електроживлення і газ та уважно прочитайте інструкцію по її

усуненню. Після чого переконайтеся, що котел може нормально працювати, перезапустіть його або

визвітьмайстрадляремонту.

Час від часу перевіряйте тиск води. При занадто низькому тиску, котел зупиняється і висвітить код

несправності надисплеї. Тискв системіповиненстановити1 -1,5бар.

Відключіть котел, якщо його не використовуєте. Для запобігання замерзання системи в приміщеннях з

низькоютемпературоювключітьживлення і підключіть газабозлийтеводу із системи і котла.

Даний котел використовує одночасно газ, електроенергію і воду. Тому при експлуатації котла повинні бути

дотриманінаступні вимоги:

Невстановлюйтекотелззовні приміщення.

Відключітьелектроживленняпідчасчищеннякотла.

Не тримайте легкозаймисті речовини в одному приміщенні з котлом. Особливо це стосується

пластиковихпредметів, які ні в якомуразі неможназалишатинакотлі.

Не закривайте вентиляційні отвори папером, ватою і т.п. Не зберігайте рядом з ними небезпечні

речовини.

Якщо почуєте запах газу або диму не включайте і не виключайте будь-яке електричне обладнання, яке

може викликати іскру вимикачі, телефони, електропобутові прибори і т.п. В цій ситуації необхідно

зробитинаступне, відкритивікна ідвері, перекритикранподачі газу та сповіститивідповіднуслужбу.

Бережіть котелвіддітей і людей, які неспроможні самостійнодіяти.

Неріжте, не скручуйте і не тягніть заелектричнийкабель.

1 Кнопка установки Реалізує функцію змінення в режимах установки

2 Кнопка вибору функцій
Встановлює котел на включення або виключення на визначений період по

таймерові. Встановлює комфортний режим для гарячого водопостачання

3 Ручка переключення режимів Вибір і зміна робочого режиму

4
Кнопка збільшення

температури

Збільшує температуру на 1°С при кожному натисненні. В режимі

таймера: вибір часу проти годинникової стрілки

5
Кнопка зменшення

температури

Зменшує температуру на 1°С при кожному натисненні. В режимі

таймера: вибір часу проти годинникової стрілки

6 Манометр Показує тиск води в системі опалення
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Розшифрування позначень на рідкокристалічному дисплеї

Індикатор температури, кодів Показує температуру і код несправності

Індикатор оптимальної

температури (режим

«Комфорт»)

Встановлює значення температури автоматично на

42 °С і подає миттєво гарячу воду

Літній режим Тільки подача гарячої води

Зимній режим Опалення і подача гарячої води

Гаряча вода Тільки подача гарячої води

Режим опалення Тільки опалення

Індикатор режиму

попередження замерзання
Вмикає режим попередження замерзання

Індикатор роботи пальника Іде процес горіння

Індикатор настройки Настройка

Режим блокування
Зупинка роботи при виявленні помилки або

несправності

Функція часу Встановлення часу

Функція таймера Встановлення таймера

Недільний програматор Щоденне програмування

Дисплей часу Показує поточний час

Позначення символів Коди несправностей і їх розшифрування

Встановлення таймера Е1 Несправність в системі горіння

Встановлення часу Е2 Перегрів в системі опалення

Встановлення режиму функцій Е3 Несправність в системі димовидалення

Виключення і перезапуск Е4 Недостатній тиск води в системі опалення

Зимовийробочий режим Е6
Несправність датчика температури NTC

системи ГВП

Літній робочий режим Е7
Несправність датчика температури системи

опалення
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2.4. Заповнення системи водою

2.5. Видалення води із системи

Перше заповнення системи водою повинно бути виконано спеціалістом.

Перед заповненням системи опалення водою відкрийте клапан спуску повітря на циркуляційній помпі,

повітряні клапанинарадіаторах, а такожскидачповітрявстановленийвсамійверхній точці системиопалення.

Відкрийтекранживлення і заповнітьпом'якшеноюводоюсистемуопалення.

Заповнюйтесистемудодосягненнязначення тиску1 - 1,5бар. Закрийтекранживлення.

Невідкриваючи газовийкранвключіть котел.Почнепрацюватициркуляційнапомпакотла, яка сприятиме

інтенсивномувидаленнюповітря із системиопалення.Якщотисквпаденижче1бара, виключіть котел.

Зновувідкрийтекранживлення і продовжуйтезаповненнясистемипідготовленоюводою.

Післядосягненнястабільного тиску1 - 1,5бар, зупиніть заповнення.

Закрийте повітряні клапани на радіаторах. Повітряний клапан циркуляційної помпи необхідно залишити

відкритим

Котел обладнаний ручним краном для заповнення і живлення системи. Під час

експлуатації котладолийтеводивсистему, якщотисквнійвпаденижче1бара.

Виключіть котел.

Переконайтесь у відсутності витоку води із системи і провірте її

герметичність.

Поверніть кранживленнянаодинобертпроти годинникової стрілки.

Після досягнення тиску в 1 - 1,5 бар, поверніть кран по годинниковій

стрілці іщільнозакрийтейого.

Перезапустіть котел

Видалення води із системи опалення:

Відкрийтевсі запірні крани,щовстановлені вопалювальній системі.

Відкрийте клапан спуску води в самій нижній точці системи. У випадку необхідності відкрийте

запобіжнийклапанвстановленийвкотлі.

Дляповного зливуводи із котлавідкрийтезливнийотвір,щовстановленийвнижнійчастині котла.

Дляповного зливуводи ізциркуляційної помпивідкрийтезливнийотвір,щорозташованийпідпомпою.

Видаленняводи із системиГВП:

Відключіть котелвід системиподачі холодної води.

Відкрийтевсі кранисистемиГВП.

Кран живлення системи опалення

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

УВАГА! Оскільки не все повітря може бути видалене із системи при її заповненні, то повітря що

залишилось буде потрапляти разом із водою системи опалення безпосередньо в котел. При цьому датчик

тиску води може спрацьовувати і висвічувати помилку Е4. В цій ситуації Вам необхідно долити води в

систему опалення через кранживлення до значеннятиску 1 - 1,5 бар. Перезапустіть котел і повторіть кроки

додосягненнястабільноготискув системі.

Відключіть котел від електромережі перед зливом води із системи.

Живленнясистеми:

.

УВАГА!

УВАГА!

В цілях безпеки відключіть електроживлення котла під час заповнення його водою. Після

закінченнязаповненняабопідживленнясистемиопаленнякранповиненбутищільнозакритий.
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2.6. Запуск котла

2.7.Програмуваннякотла

Перевіркапередзапуском

Запуск

Встановленнячасу

Встановленнярежимуфункцій«FUNC»

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Тип газуповиненвідповідатизначенням,щовказанийназаводській табличці.

Тискводивсистеміопаленняповиненбутивмежах1 -1,5бар.

Системаопалення і ГВПповиннабути герметична.

Якщо встановлений зовнішній програматор або термостат, то включіть і переведіть його в активний

режимроботи.

Відкрийтевсі запірні кранисистемиопалення.

Включітьподачу газу.

Включітьелектроживлення.

Натисніть кнопку«SELECT»напанелі, повернітьперемикачна« »длявибору зимньогорежимуабо« » -

літньогорежиму.

Включітьелектроживлення.

На LCD дисплеї буде відображено « », поверніть ручку переключення режимів на « », LCD дисплей

відобразить « » і натисніть кнопку «SET»; дисплей часу показуватиме хвилини « ». Натисніть кнопку

«Збільшення температури» і за допомогоюкнопок « встановіть хвилини. Після установки хвилин

натисніть кнопку «SET», дисплей часу показуватиме години « ». Аналогічнимнатисненням кнопок «

»встановіть години.Потімнатисніть кнопку«SET»дляустановкидня тижня« ». Задопомогоюкнопок

виберітьдень тижня.

Післявведенняпараметрівналаштування, системазбереже їх автоматично.

Режим «FUNC» дозволяє користувачу встановлювати всі функції котла

наступнимчином:

Повернітьручкупереключеннярежимівна«FUNC».

Спочатку потрібно установити бажану температуру нагріву води

для опалення. В правій частині дисплея відобразиться попередня

температура.

Натисненням кнопок « » або « » установіть бажану температуру

нагрівуводидлясистемиопалення.

Після установки температури води в системі опалення, натисніть

кнопку«SET» і системаавтоматичноперейдедорежимуустановки

ГВП. В правій частині дисплея відобразиться попередня

температура.

Натисненням кнопок « » або « » установіть бажану температуру

нагрівуводидлясистемиГВП.

Після встановлення температури води в системі ГВП, натисніть

кнопку «SET», на дисплеї повинен з'явитися символ « » і поточна

установка таймера.

Натисненням кнопок « » або « » виберіть функцію таймера « »

длявключення, « »длявиключення.

Після закінчення установки таймера, натисніть кнопку «SET», на

дисплеї повиненз'явитися символ« » і поточнаустановка.

Натисненням кнопок « » або « » установіть функцію оптимальної

температури« »длявключення, « »длявиключення.

Після введення параметрів настройки, система збереже їх

автоматично.

Першийзапускповиненбутивиконанийспеціалістом.

» и « »

» і

«

« » і « »
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ЗАМІТКА:

ЗАМІТКА:

УВАГА!

При включенні функції оптимальної температури котел буде постійно підтримувати

температуру гарячої води 42°С. При цій функції котел підтримує постійну температуру в пластинчастому

теплообміннику ГВПдлямиттєвої подачі водикористувачу.

коли котел знаходиться в режимі ГВП, будь-ласка натисніть кнопку «SELECT» для запуску або

відмінифункції оптимальноїтемператури.

Котел має два режими - зимовий і літній. Під час неопалювального сезону поверніть ручку

переключення режимів на позицію « », на дисплеї з'явиться символ « ». Не повертайте ручку переключення

назимовийрежимвперіоднеопалювальногосезону.

Опалювальний сезон (Зима)

Режим гарячого водопостачання

Неопалювальний сезон (Літо)

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Включітьподачу газу.

Установіть час.

Установітьфункцію«FUNC».

Поверніть ручку перемикача режимів на « »для вибору зимового

режиму (опалення). На дисплеї з'явиться символ « » і поточний

стан.

Натисненням кнопок « » або « » установіть температуру нагріву

води для системи опалення, на дисплеї буде відображена остання

встановлена температура.

Будь-ласка, установіть таку ж температуру як в установках режиму

функцій«FUNC».

Після введення параметрів налаштування, система збереже їх автоматично і на дисплеї відобразиться

поточна температура.

Відкрийте кран подачі гарячої води, котел автоматично перейде в

режим ГВП. На дисплеї відобразиться символ « » і поточна

температура гарячої води.

Натисненням кнопок « » або « » установіть температуру нагріву

водидлясистемиГВП.

Після введення параметрів налаштування, система збереже їх

автоматично інадисплеї відобразитьсяпоточна температура.

Закрийте кран подачі гарячої води, котел автоматично

повернетьсяврежимопалення.

Включітьподачу газу.

Включітьелектроживлення.

Установіть час.

Установітьфункцію«FUNC».

Поверніть ручку перемикача режимів на « ». На дисплеї з'явиться

символ « » і « ». Котел знаходиться тепер в літньому режимі і

дисплейпоказує температуру ГВП.

Відкрийтекран гарячої води, котелначнепоставляти гарячуводу.

Натисненням кнопок « » або « » установіть температуру нагріву

водидлясистемиГВП.

Як тільки Ви закрийте кран подачі гарячої води, котел перестане

працювати.
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Установки таймера

Приклад

Процесустановкитаймера

Користувач має можливість установити таймер на 24 години в день з

кроком в півгодини. На круглому циферблаті не зафарбована поділка

означає початок функції нагріву. Ви можете почати або зупинити функцію

таймера в нормальному режимі. Коли функція таймера зупинена, всі

поділкинациферблаті будуть зафарбовані в чорнийколір.

Коли котел працює в літньому режимі, функція таймера недоступна.

Таймер буде працювати тільки при роботі котла в зимовому режимі і при

включеномуелектроживленні котла.Функція таймерабудеефективнапри

програмуванніднів тижня.

ГВП, функція антизамерзання, функція антиблокування також можуть працювати коли котел знаходиться в

режимі таймера.

При включеній функції таймера котел буде працювати згідно установок таймера. Якщо хочете внести змінення в

установки котла, то переустановіть таймер або виключіть його. Котел повинен переустановити таймер при

кожномувиключенні електроживленнякотла.

Колинадисплеї з'явиться символ« », тоцезначить,щотаймерпрацює.

Перед установкою таймера перевірте, чи співпадає поточний час з

місцевимчасом, якщоні, товстановітьправильнийчас.

Поверніть ручку переключення режимів на « ». На дисплеї

повинні з'явитися символи«SET» і « ».

Натисніть кнопку «SET» для установки дня тижня. На дисплеї

з'явиться символ« ».

�

�

�

Круглий циферблат показує старт і установки таймера

поточного дня. На прикладі котел зупинить нагрів

системиопаленняв12:00 і продовжитьнагрів у12:30.

Як показано на рисунку, в котлі активована

функція таймера, згідно якої в поточний день не

буде відбуватися нагрів системи опалення.

Функція ГВПпрацюєвнормальномурежимі.

Як показано на рисунку, весь поточний день

будевідбуватисянагрів системиопалення.

14
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Натисненням кнопок « » і « » виберіть день тижня. Після

установкиднянатисніть кнопку«SET».

Натисніть кнопку «SELECT» і вирішіть, коли котел повинен

запустити і зупинити нагрів системи опалення (крок у півгодини).

Запуск буде показаний чорними поділками циферблата і на

дисплеї з'явиться символ« ». Аналогічно, не зафарбовані поділки

і символ« »будезначитизупинкунагріву.

На замовчування тривалість роботи котла в режимі нагріву з

функцією таймера буде з 00:00 до 00:30 щоденно. Натисніть

кнопку «SELECT», інтервал з 00:00 і 00:30 буде показаний не

зафарбованимиподілкаминациферблаті.

Натисненням кнопок « » або « » перемістіть таймер по часовій

стрілці або проти часової стрілки (див. рисунок справа). Після

установки першої тривалості, натисніть кнопку «SELECT» і Ви

побачите, що третя тривалість буде не зафарбована і функція

опаленняперестанепрацювати.

Користуйтесь цими інструкціями для установки таймера для

наступних днів тижня. Для цього виберіть день і встановіть

інтервал роботи для кожного дня тижня. Після закінчення

установкикотелавтоматичнозбережевсі настройки.

Якщо котел не буде використовуватися короткий період часу, то вимкніть

його, повернувши функціональний перемикач в положення « ». Не

закривайте газовий кран і не відключайте котел від електромережі. В

цьомуположенніпрацюєфункціяантифриз,щозапобігає замерзанню.

Якщо котел не буде використовуватися тривалийперіод часу, то необхідно

відключити подачу води і газу. В зимній період обов'язково злийте воду із

системи опалення і гарячого водопостачання, щоб запобігти замерзанню

водив трубах.

Якщо на індикаторі висвічується код несправності, котел зупиниться. Вам потрібно діяти згідно інструкції, щоб

усунутинесправністьабовизватиспеціаліста.

Відсутність горінняабоподачі газу.

Надисплеї відобразиться символ,щознаходитьсяправоруч.

перевірте чи відкритий газовий кран, поверніть ручку

функціонального перемикача в положення « ». Якщо котел знову не

запуститься, виключітьйого і визвітьмайстра.

Перевищеннядопустимогозначення температури.

Надисплеї відобразиться символ,щознаходитьсяправоруч.

перевірте, чи відкритий газовий кран, поверніть ручку

функціонального перемикача в положення « ». Коли температура води

2.8. Виключення котла

2.9. Усунення несправностей

Виключення котла на короткий час

Виключення котла на довгий період

Е 1 відсутність горіння

Усунення:

Е 2 перегрів

Усунення:

Будьте уважними при тривалому розборі гарячої води. Котел автоматично виключається після

безперервної роботи більше 60 хвилин в режимі приготування гарячої води. Це не є несправністю. В даному

випадкунеобхіднозакрити і зновувідкритиподачу гарячої води.

-

-

Приклад настройки дня

Натисніть кнопку двічі,
чоб перейти з понеділка до
середи

« »
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знизиться до 70°С, запустіть котел. Якщо він не запуститься або дане

блокування знову повториться, виключіть котел і зверніться в сервісний

центр.

Димохід заблокованийабонепрацюєдатчик тяги.

Надисплеї відобразиться символ,щознаходитьсяправоруч.

виключіть котел, перевірте прохідність димоходу, якщо він

заблокований, видаліть предмети, що заважають і перезапустіть котел.

Якщо котел не запускається або ця несправність часто виникає, визвіть

спеціаліста з сервісногоцентру.

В системіопаленнянедостатнякількістьводи, тобтонизькийтиск.

Надисплеї відобразиться символ,щознаходитьсяправоруч.

виключіть котел і відключіть електроживлення, поверніть ручку

клапана живлення проти годинникової стрілки. Після того, як тиск води в

системі опалення досягне 1-1,5 бар. Поверніть ручку клапана за

годинниковою стрілкою, включіть котел і перезапустіть його. Якщо тиск в

системіпадає систематично, то звернітьсяв сервісну службу.

Датчик температуриГВПнепідключенийабопрацюєнеправильно.

Надисплеї відобразиться символ,щознаходитьсяправоруч.

визвіть спеціаліста сервісного центру для усунення цієї

несправності.

Датчик температури води системи опалення не підключений або працює

неправильно.

Надисплеї відобразиться символ,щознаходитьсяправоруч.

визвіть спеціаліста сервісного центру для усунення цієї

несправності.

Е 3 відсутність димовидалення

Усунення:

Е 4 нестача води у системі опалення

Усунення:

Е 6 несправність датчика температури ГВП

Усунення:

Е 7 несправність датчика температури системи опалення

Усунення:

-

-

-

-
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2.10. Основні несправності і способи їх усунення

Несправність Причина Усунення

Звук вибуху Проблеми з газом, що використовується Визвіть майстра

Манометр показує

низький тиск води

Проблема витоку води із системи

опалення
Найдіть витік і усуньте його

Е1

Немає подачі газу Відкрийте газовий клапан

Неправильно приєднаний газопровід
Перевірте правильність підключення газу

(звуження прохідного перерізу, забруднення і тд.)

Занадто низький або високий тиск газу Зв’яжіться з газовою службою

Газова автоматика вийшла з ладу
Зв’яжіться з сервісною службою для заміни газової

автоматики

Дефект електрода запалення
Зв’яжіться з сервісною службою для заміни або

ремонту електрода

Е2

Закритий кран подачі в систему опалення Відкрийте кран

Високий гідравлічний тиск або опір

системи опалення
Перевірте запірні елементи опалювальної системи

Дефект або забруднення циркуляційної

помпи
Зв’яжіться з сервісною службою

Забруднення теплообмінника або

гідровузлів
Зв’яжіться з сервісною службою

Автоматика котла функціонує не правильно Зв’ яжіться з сервісною службою

Е3

Заблокована труба видалення диму Необхідно почистити труби

Не працює датчик тяги Полагодьте датчик тяги

Дефект вентилятора Полагодьте вентилятор

Автоматика котла функціонує не правильно Зв’яжіться з сервісною службою

Е4

Низький тиск води
Добавте води в систему опалення до досягнення

тиску 1‐1,5 бар

Дефект датчика тиску води Полагодьте відповідні деталі

Дефект циркуляційної помпи Полагодьте помпу

Автоматика котла функціонує не

правильно
Зв’яжіться з сервісною службою

Е6

Не працює датчик температури гарячої

води
Необхідна заміна датчика

Автоматика котла функціонує неправильно Зв’яжіться з сервісною службою

Е7

Не працює датчик температури системи

опалення
Необхідна заміна датчика

Автоматика котла функціонує неправильно Зв’яжіться з сервісною службою

Шум

Тиск газу нестабільний, шумить пальник Зв’яжіться з газовою службою

Шумить вентилятор Полагодьте вентилятор

Шумить помпа Полагодьте помпу

Всередині системи опалення повітря Спустіть повітря із системи

Забруднені сопла пальника Почистіть сопла пальника

Немає гарячої води

при відкритому

крані подачі води

Заблокована труба гарячої води або у

водопроводі немає води
Почистіть трубу, фільтр і провірте присутність води

Датчик протоку не працює Починіть датчик протоку

Не працює циркуляційна помпа Починіть помпу

Автоматика котла функціонує

неправильно
Зв’яжіться з сервісною службою

Погано

прогрівається

приміщення

Система заблокована Прочистіть систему

Закритий кран системи опалення Відкрийте крани

В системі опалення є повітря Спустіть повітря із системи

Занадто великий опір системи опалення
Перевірте теплотехнічний розрахунок і

удоскональте систему опалення

В системі опалення є витік теплоносія Ліквідуйте витікання рідини

Великі теплові втрати приміщення
Провірте роботи по теплоізоляції для усунення

втрат тепла

Мала потужність радіаторів
Удоскональте систему , збільшіть потужність

радіаторів.
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При виникненні несправності переконайтесь в наявності газу, електроенергії і води. Тільки після того

робітьнаступні крокипо їх усуненню.

Якщо Ви не можете вирішити проблему після виконання вищеперерахованих дій, визвіть майстра для

запобіганнянещаснихвипадків.

Для забезпечення ефективної роботи котла у відповідності з існуючими правилами і законами, необхідно

регулярно перевіряти його технічний стан. Рекомендується проводити технічне обслуговування котла раз в рік

передопалювальнимсезоном.Прицьомунеобхіднозвертатисядокваліфікованих спеціалістів.

Рекомендації пощорічнійперевірці і очищенні котла:

Підтримуйте пальник і теплообмінник у чистоті. Для зовнішнього очищення використовуйте м'яку щітку

абопилосос,щобнедопуститипошкодження.Невикористовуйтехімічні речовини.

Коаксіальні трубидлявсмоктуванняповітря і видаленнядимунеповиннібутинічимзаблоковані.

Всі компоненти для герметизації камери згорання потребують пильної перевірки і вимагають

обережного і дбайливого відношення. Всі газові з'єднання в котлі і на газовіймагістралі перевіряються за

допомогоюмильної водидлявиявленнявитоку газу.

Для економії часу і грошей завчасно домовляйтесь про щорічне технічне обслуговування. Технічний

огляд повинен проводитися кваліфікованим персоналом. Після перевірки і проведення необхідних

ремонтнихробітнеобхіднопересвідчитисьврезультатахцихдій.

Планове технічнеобслуговування, якправило, складається ізнаступнихоперацій:

Зняття слідівокислення ізпальника.

Промивка теплообмінника.

Перевірка і очищеннядимоходу.

Перевіркароботивентилятора і пресостатадимових газів.

Перевірка зовнішньоговиглядукотла.

Перевірка запалювання, відключення і робота котла в режимі постачання гарячої води, і в режимі

опалення.

Перевірка герметичності трубопроводів газу і води.

Перевіркавитрати газунамінімальній імаксимальнійпотужності.

Перевіркаположенняелектродазапалювання і контролюполум'я.

Перевіркапристроївбезпеки.

2.11. Технічне обслуговування

Перед очищенням або ремонтом котла переконайтесь в тому, що він відключений від

електроенергії і доньогоперекритийдоступгазу.

Не проводьте очищення котла і його частин легкозаймистими речовинами (спирт, бензин та

інші). Не очищайте лицьову частину котла, інші пофарбовані частини і пластикові частини котла

розчинникамидляфарби.Лицьовучастинукотламожнамититількимильноюводою.

УВАГА!

УВАГА!
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3. ВСТАНОВЛЕННЯ КОТЛА

3.1. Розпакування

3.2. Розміри

3.3. Вимоги до навколишнього середовища

3.4. Встановлення на старі і/або нові системи

3.5. Вимоги безпеки при монтажі

Котел запакований в картонну коробку і повинен бути

розпакованийунаступнійпослідовності:

Покладіть коробку горизонтально на підлогу як показано

нарисункуправоруч.

Видаліть скоч.

Розпакуйтекоробкуякпоказанонарисункуправоруч.

Вкомплекті з котломповинні ітинаступніосновні аксесуари:

Інструкція користувача.

Свідоцтвоконтролюякості.

Панельдлявстановленнякотланавертикальні поверхні.

З'єднувальні елементи і прокладкидлясистемиводопроводу і опалення.

Комплектдлямонтажудимоходу.

Звіртесь зпакувальнимлистомдлябільшдетальної інформації.

Котел повинен бути встановлений в приміщені з хорошою

вентиляцією.

Котел не можна встановлювати в наступних місцях:

Ззовні приміщення.

В спальнях, жилих кімнатах і підвалах.

В туалетах і ванних кімнатах.

Технічні характеристики циркуляційної помпи повинні відповідати системі і котлу.

Системаповиннабутиочищенавід іржі і осадку.

Водапризаповненніповиннапроходитичерезфільтр.

Не встановлюйте котел біля відкритого вогню.

Стінанаякувстановлюєтьсякотелповиннавитримувативагу45кг і складатися ізматеріалів,щоне горять.

Якщо стіна зроблена із горючих матеріалів, то її необхідно покрити шаром із негорючих матеріалів з

мінімальноютовщиною3мм.
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Перевірка комплектації

УВАГА!

УВАГА!

Дана інструкція користувача єневід'ємною і важливоючастиноювиробу. Будь-ласка, прочитайте

її ітримайтевлегкодоступномумісці.

Виробникненесе відповідальність завтрати,щоспричинені неправильнимвстановленнямтруби

димоходу.

403 488

325 345

725 827

36 38 42 43

L (мм)

N.W. (кг)

P (мм)

H (мм)

18 кВт 24 кВт 28 кВт 32 кВт

L P

H
1
4
3

158
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Невстановлюйтекотелвмісцях,де зберігаються горючі і/аболеткі препарати.

Не встановлюйте котел, де існує небезпека падіння предметів на нього. Не встановлюйте рядом з

легкозаймистимипредметами,наприклад, занавісками.

Забороняється ставитикотелнад іншимигазовимипристроями.

Місцевиходу трубидимоходуповиннодобревентилюватися.

Дляпід'єднанняприродного або зрідженого газуможнавикористовувати трубу здіаметромDN15. Також

широкозастосовується трубаDN20, аленеможнавикористовувати трубу здіаметромменшеDN15.

Напруга в електромережі повинна бути стабільною із значенням 220В / 50Гц. Якщо напруга нестабільна,

використовуйте стабілізаторнапруги.

При з'єднані труб заборонено використовувати паклю, необхідно використовувати тефлонову стрічку.

Якщо використання паклі не можна уникнути, то ретельно прочистіть систему повітрям під тиском 8 бар,

заблокувавшиприцьомукотел.

Нерекомендуєтьсявикористовуватичавуннірадіаторивбудинках зплощеюбільше150м .

На трубі поверненняводи із системиопаленнянеобхідновстановитиосадовийфільтр.

Підривний клапан повинен бути приєднаний до системи каналізації. На цьому приєднані не повинно

бутиніякихкранів.

Для систем з чавунними радіаторами прочистіть систему під високим тиском води або повітря у 8 бар. В

областях з поганою якістю води, прочистіть систему кілька раз. Необхідно використовувати пом'якшену

водудлязаповненнясистеми.

Відрегулюйте положення планки за допомогою рівня.

Підкладітьпрокладкипринеобхідності.

Намітьте точкикріплення.

Заберітьпланку і просвердлітьотворивстіні.

Прикріпітьпланкудостінизадопомогоюшурупів.

Відрегулюйте її задопомогоюрівня.

Схема розташування виходів системи опалення

і ГВП зображена на рисунку праворуч.

Положення і розміри з'єднання наступні:

Подача води в систему опалення

Вихід гарячої води для ГВП

Подача газу

Подача холодної води для ГВП

Вихід води із системи опалення

Вихід на підривний клапан

Перед з'єднанням з газовою трубою перевірте

наступне:

Чи підходить тип і характеристики газу?

Якщо вони відрізняються від вказаних на

котлі, то газ не можна використовувати

дляроботикотла.

Чичиста газова труба?

евикористовуйте газову трубудлязаземлення.

Підривнийклапанпотрібноз'єднатиздренажем.

2

3.6. Монтаж

Закріплення монтажної планки

З'єднувальні розміри

З'єднування з газовою трубою

Для встановлення котла повинна бути залишена

мінімальна відстань між котлом і сусідніми предметами

(стінами), якпоказанонарисункуправоруч.

УВАГА!

¾”

½”

¾”

½”

¾”

½”

Встановітьфільтрна газову трубу.

Н

200 мм

200 мм200 мм

Подача холодної
води для ГВП

Вхід води із
системи опалення

Подача газуВихід гарячої
води для ГВП

Подача води в
систему опалення

Клапан живлення/
зливу води

Гаряча вода для
системи опалення

Вхід води із
запобіжного клапана

Холодна вода
для ГВП

Санітарна гаряча
вода

Гаряча вода для
системи опалення

Газ
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Встановленнятрубидимоходу.

Коаксіальна труба димоходу

Встановленнякоаксіальної трубидимоходу

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Використовуйтекоаксіальну трубу,щовходитьвкомплект котла.Незамінюйте трубу.

Трубадимоходуповиннабутинахиленаназовніна2°,щобконденсат стікавназовні.

Трубаповиннабути ізольованавідбиваючимматеріаломтовщиноюнеменше20ммвмісцях стикання із стіною.

Не вкладайте трубу в стелю. Якщо цього не можна уникнути, то труба повинна бути ізольована

відбиваючимматеріаломтовщиноюнеменше20мм.

Простірміжтрубою і стіноюповиненбутизаповненийтвердимиматеріалами, такимиякцемент.

Вхідні і вихідні отворитрубиповиннібутиневстіні і неповиннінічимблокуватися.

Перевірте тягу.

Відстаньміжверхнімкраємтруби і стелеюповиннобутинеменше45мм.

При використанні колін і продовжувачів необхідно ретельно ізолювати місця з'єднання для запобігання

виходудиму.Недопустимовстановлюватикотелбез труби.

Коаксіальна труба може бути відрегульована в будь-

яке положення згідно вимогам по монтажу.

Праворуч в таблиці показана допустима довжина

труби з і без обмежувального кільця. Дане

обмежувальнекільцеможнавидалити.

Просвердліть отвір діаметром 105 мм в стіні у відповідності з планкою для встановлення труби. Отвір

повиненматинахилвнизна2°назовні.

При встановлені труби в боковій стіні лінія центру отвору повинна проходити через центр установочної

планки іцентр трубидимоходу.Дивітьсянарисунокзнизу.

Накресліть кругдіаметром105ммзцентром,щоспівпадаєзцентромтрубидимоходу.

УВАГА! Кожне коліно еквівалентне деякій лінійній довжині труби, а саме коліно 90° еквівалентне 0,85 м

лінійної труби. Це значить, що від загально допустимої довжини труби потрібно відняти 0,85 м при

використанні коліна90°.

М
ін
.
4
5
м
м

Подовжувач для
коаксіального димоходу

Стандартне коліно 90°

Стандартна труба
коаксіального димоходу

Вигляд А

мм159

4 мм

Р

0,85
1 –

Втрати на

коліні 90°, м

Обмежувальне
кільце
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З'єднання труби з подовжувачами

Вимоги безпеки при монтажі димохідної труби

Загальна довжина труби димоходу розраховується у відповідності з відстанню між місцем монтажу котла і

точкою виходу труби димоходу. При цьому також враховується використання обмежувального кільця і

подовжувачів.Дивітьсянарисунокнижче.

Встановіть стандартну трубудимоходувотвірв стіні.

Встановітьфланці трубидимоходу.

З'єднайтеколінозвиходомпіддимохідну трубунакотлі.

З'єднайтеподовжувач трубизколіном і стандартноютрубою.

Відрегулюйтеподовжувач трубидопотрібноїдовжини.

Приділяйте увагу герметичності з'єднання трубидимоходу.Привстановлені колінапереконайтесь,щовнутрішня

труба правильно з'єднана з виходом на котлові і всі труби надійно з'єднані з котлом. Між коліном і

подовжувачами труби повинна бути достатня відстань (не менше 30 мм) для того, щоб переконатися в

герметичності з'єднання.

З'єднувальні трубидимоходувключаютьв себестандартнез'єднання і подовженез'єднання.При іншихспособах

з'єднання використовується тільки стандартна труба. Кількість колін і подовжувачів розраховується згідно

таблиці, що приведена на попередній сторінці. Загальна довжина не повинна перевищувати максимально

допустиму.

�

�

�

�

�

Планка для встановлення труби димоходу

Монтажна планка

2°

1
5
6
м
м

Стандартне з'єднання Подовжене з'єднання
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Конструкція виробу постійно удосконалюється.

В зв'язку з цим завод-виробник залишає за собою право в будь-який момент без попереднього

повідомлення змінити дані, що приведені в цій інструкції.

GUANGZHOU DEVOTION DOMESTIC BOILERS MANUFACTURING CO., LTD




