
VICTRIX PRO
35 - 55 1 I

UAКерівництво з експлуатації 
по експлуатації та

попередження

VICTRIX PRO
55 1 I

Виготовлено Іммергаз С.П.А. Вулиця Чиза 
Лигуре, 95 42041 Бресцело, Італія

Теплова потужність 
корисна: макс. 49,9 кВт, 
                мін.5,0 кВт

Тип камери згорання: 
Конденсаційний 
котел

Клас NOx: 5

Напруга 
електроживлення: 
220 В 

 Частота струму: 
50 Гц

Споживана 
потужність: 
195 Вт 

IPX5D
Максимальний тиск 
в контурі опалення: 
0,3 MПа

Максимальний тиск 
в контурі ГВП: 
1 МПа

аксимальна 
температура 
опалення: 90 °С

Габарити вантажного місця (довжина х 
ширина х висота, см): 102,6x51,3x50,7
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UAКерівництво з експлуатації 
по експлуатації та

попередження

VICTRIX PRO
35 1 I

Виготовлено Іммергаз С.П.А. Вулиця Чиза 
Лигуре, 95 42041 Бресцело, Італія

Теплова потужність 
корисна: макс. 34,0 кВт, 
                мін.3,4 кВт

Тип камери згорання: 
Конденсаційний 
котел

Клас NOx: 5

Напруга 
електроживлення: 
220 В 

 Частота струму: 
50 Гц

Споживана 
потужність: 
100 Вт 

IPX5D
Максимальний тиск 
в контурі опалення: 
0,3 MПа

Максимальний тиск 
в контурі ГВП: 
1 МПа

аксимальна 
температура 
опалення: 90 °С

Габарити вантажного місця (довжина х 
ширина х висота, см): 102,6x51,3x50,7
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ESManual de instrucciones y
advertencias
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CSKnjižica sa uputstvima i
upozorenjima

*1
.0

38
71

5S
C

C
*

RUБрошюра с инструкциями 
и предупреждениями
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IEInstruction and
warning book
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Immergas S.p.A. відхиляє будь-яку відповідальність в результаті друкарських помилок або помилок при написанні, залишаючи за собою право 
на внесення змін та доповнень у технічні та комерційні посібники та матеріали без будь-якого попереднього повідомлення.

Шановний клієнт,

Ми дякуємо Вам за вибір продукції високої якості Immergas, яка забезпечить Вам добробут і безпеку на тривалий час. Як Клієнт Immergas, Ви 
завжди можете звернутися за допомогою до працівників нашого Уповноваженого Сервісного Центру, що регулярно проходять підготовку та 
перепідготовку для гарантії постійної ефективної роботи Вашого приладу. Уважно прочитайте наступні сторінки: дотримання корисних 
пропозицій з правильного використання гарантує Вам задоволення продуктом Immergas.
Запрошуємо Вас якомога швидше звернутися до нашого Уповноваженого Сервісного Центру у Вашій зоні для запиту на проведення попередньої 
перевірки. Наш фахівець перевірить, щоб Ваш прилад був у доброму робочому стані, виконає необхідні настройки, калібрування та продемонструє 
правильне використання приладу.
 Для будь-якого втручання та обслуговування звертайтеся тільки до Уповноваженого Сервісного Центру Immergas: тут Ви знайдете оригінальні 
запасні частини і фахівців з спеціальною підготовкою від виробника.

Загальні попередження

Вся продукція Immergas захищена відповідною транспортною упаковкою. 
Продукція повинна 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.
Її слід зберігати і читати уважно, так як всі повідомлення надають важливу інформацію для забезпечення безпеки під час встановлення, 
використання та обслуговування.
Цей технічний посібник містить технічну інформацію щодо установки котельних агрегатів Immergas. Щодо інших питань, пов'язаних 
із встановленням самих котлів (наприклад, безпеки праці, охорони навколишнього середовища, запобігання нещасних випадків), необхідно 
дотримуватись норм чинного законодавства.
Згідно положень чинного законодавства системи повинні розробляти та встановлювати уповноважені на проведення таких робіт спеціалісти, 
у рамках, передбачених чинним законодавством. Установка і обслуговування повинні здійснюватися відповідно до діючих правил, у відповідності 
з інструкцією заводу-виробника та кваліфікованим персоналом, тобто особами зі спеціальним досвідом в галузі таких систем, як того вимагає 
закон.
Невірна установка або монтаж приладу та/або його складових, додаткових пристроїв та устаткування Immergas можуть призвести до 
непередбачених наслідків у відношенні до людей, тварин та речей. Для правильної установки пристрою уважно прочитайте інструкцію.
Налаштування приладу повиннo бути проведенo кваліфікованим фахівцем, Уповноваженого Сервісного Центру Immergas, що буде гарантом 
якості та професіоналізму.
Прилад повинен використовуватися виключно для тієї мети, для якої він був виготовлений. Будь-яке інше використання вважається 
неправильним і тому потенційно небезпечним. 
У випадку помилки в монтажі, експлуатації та технічному обслуговуванні, або у зв'язку з недотриманням технічних вимог чинного законодавства, 
правил чи інструкцій, що містяться в цьому посібнику (надані виробником), виключається будь яка відповідальність виробника за будь-які 
збитки, та призводить до втрати гарантії на пристрій.
За додатковою інформацією відносно нормативів установки газових котлів звертайтеся до сайту Immergas за адресою: www.immergas.com

Immergas S.p.A. відхиляє будь-яку відповідальність в результаті друкарських помилок або помилок при написанні, залишаючи за собою право 
на внесення змін та доповнень у технічні та комерційні посібники та матеріали без будь-якого попереднього повідомлення.

Шановний клієнт,

Ми дякуємо Вам за вибір продукції високої якості Immergas, яка забезпечить Вам добробут і безпеку на тривалий час. Як Клієнт Immergas, Ви 
завжди можете звернутися за допомогою до працівників нашого Уповноваженого Сервісного Центру, що регулярно проходять підготовку та 
перепідготовку для гарантії постійної ефективної роботи Вашого приладу. Уважно прочитайте наступні сторінки: дотримання корисних 
пропозицій з правильного використання гарантує Вам задоволення продуктом Immergas.
Запрошуємо Вас якомога швидше звернутися до нашого Уповноваженого Сервісного Центру у Вашій зоні для запиту на проведення попередньої 
перевірки. Наш фахівець перевірить, щоб Ваш прилад був у доброму робочому стані, виконає необхідні настройки, калібрування та продемонструє 
правильне використання приладу.
 Для будь-якого втручання та обслуговування звертайтеся тільки до Уповноваженого Сервісного Центру Immergas: тут Ви знайдете оригінальні 
запасні частини і фахівців з спеціальною підготовкою від виробника.

Загальні попередження

Вся продукція Immergas захищена відповідною транспортною упаковкою. 
Продукція повинна 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.
Її слід зберігати і читати уважно, так як всі повідомлення надають важливу інформацію для забезпечення безпеки під час встановлення, 
використання та обслуговування.
Цей технічний посібник містить технічну інформацію щодо установки котельних агрегатів Immergas. Щодо інших питань, пов'язаних 
із встановленням самих котлів (наприклад, безпеки праці, охорони навколишнього середовища, запобігання нещасних випадків), необхідно 
дотримуватись норм чинного законодавства.
Згідно положень чинного законодавства системи повинні розробляти та встановлювати уповноважені на проведення таких робіт спеціалісти, 
у рамках, передбачених чинним законодавством. Установка і обслуговування повинні здійснюватися відповідно до діючих правил, у відповідності 
з інструкцією заводу-виробника та кваліфікованим персоналом, тобто особами зі спеціальним досвідом в галузі таких систем, як того вимагає 
закон.
Невірна установка або монтаж приладу та/або його складових, додаткових пристроїв та устаткування Immergas можуть призвести до 
непередбачених наслідків у відношенні до людей, тварин та речей. Для правильної установки пристрою уважно прочитайте інструкцію.
Налаштування приладу повиннo бути проведенo кваліфікованим фахівцем, Уповноваженого Сервісного Центру Immergas, що буде гарантом 
якості та професіоналізму.
Прилад повинен використовуватися виключно для тієї мети, для якої він був виготовлений. Будь-яке інше використання вважається 
неправильним і тому потенційно небезпечним. 
У випадку помилки в монтажі, експлуатації та технічному обслуговуванні, або у зв'язку з недотриманням технічних вимог чинного законодавства, 
правил чи інструкцій, що містяться в цьому посібнику (надані виробником), виключається будь яка відповідальність виробника за будь-які 
збитки, та призводить до втрати гарантії на пристрій.
За додатковою інформацією відносно нормативів установки газових котлів звертайтеся до сайту Immergas за адресою: www.immergas.com

Immergas S.p.A. se exime de cualquier responsabilidad por errores de impresión o transcripción, reservándose el derecho de aportar a sus manuales 
técnicos y comerciales, cualquier modificación sin previo aviso.

Estimado Cliente:

Felicitaciones por haber elegido un producto Immergas de alta calidad que le garantiza muchos años de bienestar y seguridad. 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. Podemos asegurarle que, si las cumple, estará totalmente satisfecho con el producto Immergas.
Diríjase ya a su Centro Autorizado de Asistencia Técnica más cercano para pedir la prueba inicial de funcionamiento. Nuestro técnico controlará el 
funcionamiento, efectuará las regulaciones necesarias y le mostrará cómo utilizar el generador.
Si necesita efectuar reparaciones o mantenimiento ordinario diríjase a uno de nuestros Centros Autorizados Immergas, que disponen de técnicos altamente 
especializados y recambios originales.

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 (por 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 deben ser diseñadas por profesionales habilitados y respetando los límites dimensionales establecidos 
por la ley. La instalación y el mantenimiento deben ser efectuados en conformidad con las normas vigente según las instrucciones del fabricante y por personal 
habilitado y cualificado que posee la competencia técnica en el sector de las instalaciones como está previsto por la ley.
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 requiere personal técnico autorizado. El Servicio autorizado de asistencia técnica Immergas 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. 
Para obtener más información sobre la instalación de los generadores de calor con funcionamiento a gas consulte la página de Immergas: www.immergas.com

Firma Immergas S.p.A.(d.d) otklanja sa sebe bilo koju odgovornost koja je posledica štamparskih grešaka ili prepisa i ostavlja sebi na pravo da unese 
izmene u svoje tehničke i komercijalne brošure bez davanja prethodnog obaveštenja. 

Poštovani korisniče,

Zahvaljujemo Vam što ste izabrali proizvod firme Immergas visokog kvaliteta koji je u stanju da Vam za duže vreme obezbedi dobrostanje i sigurnost. Kao 
klijent firme Immergas možete u svakom trenutku da se oslonite na naš ovlašćeni Centar za tehničku podršku koji je stalno u koraku sa novim saznanjima da 
bi garantovao konstantnu efikasnost vašeg kotla. Pažljivo pročitajte sledeće stranice: dobićete korisne savete za pravilno korišćenje aparata a poštovanje istog 
će potvrditi vaše zadovoljstvo proizvodom Immmergas.
Na vreme se obratite našem Ovlašćenom Servisnom Centru u Vašoj zoni da biste obavili početnu kontrolu rada. Naš će tehničar proveriti uslove rada, obaviti 
potrebno kalibrisanje i ilustrovati pravilno korišćenje generatora.
U slučaju potrebe za redovnim intervencijama održavanja, obratite se Ovlašćenim Centrima firme Immergas: oni raspolažu originalnim rezervnim delovima 
i specifičnom opremom koju su dobili direktno od proizvođača.

Opšta upozorenja

Svi proizvodi Immergas su zaštićeni odgovarajućim pakovanjem za vreme transporta. 
Materijal se mora čuvati na suvom mestu, zaštićenom od vremenskih neprilika. 
Knjižica sa uputstvima predstavlja neraskidivi i osnovni deo proizvoda pa se zato mora predati novom korisniku čak i u slučaju prenosa vlasništva ili preuzimanja.
Ona se mora pažljivo čuvati i konsultovati budući da upozorenja u njoj daju važne indikacije o bezbednosti u fazama instalacije, korišćenja i održavanja.
Ovo uputstvo sadrži tehničke informacije koje se odnose na instalaciju i montažu Immergas kotlova. Što se tiče ostalih tema vezanih za instaliranje samog 
kotla (kao što je obezbeđivanje sigurnosti na radu, očuvanje životne sredine, sprečavanje povreda na radu) neophodno je poštovati važeće zakonske odredbe 
i propise i pridržavati se pravila dobre radne prakse. 
Prema postojećim zakonima sistemi moraju biti dizajnirani od strane ovlašćenih profesionalaca, u okviru dimenzija i ograničenja utvrđenim zakonom. 
Instalacija i održavanje se moraju obavljati u skladu sa važećim propisima i prateći uputstva proizvođača. Takođe, instalaciju mora vršiti osposobljeno odnosno 
kvalifikovano osoblje što znači da ono mora posedovati odgovarajuće specifično znanje iz oblasti instalacija grejnih sistema kao što je predviđeno zakonom. 
Neodgovarajuća instalacija ili montaža ovog uređaja i/ili njegovih delova, dodataka, opreme i dodatnih uređaja firme Immergas može dovesti do pojavljivanja 
problema koje je nemoguće predvideti ranije i koji mogu naneti štetu osobama, životinjama i stvarima. Za pravilnu montažu i instalaciju ovog proizvoda 
obavezno pažljivo pročitajte uputstva za upotrebu i instalaciju koja su uz njega priložena. 
Održavanje mora obavljati osposobljeno tehničko osoblje i u tom smislu Tehnički servis firme Immergas predstavlja garanciju kvalifikacije i profesionalnosti.
Aparat mora da se koristi samo u svrhu za koju je namenjen. Svaka druga upotreba se smatra neprikladnom i zato potencijalno opasnom. 
U slučaju grešaka prilikom instalacije, rada ili održavanja zbog nepridržavanja tehničkih propisa na snazi, pravilnika ili uputstava iz ovog priručnika (ili 
onih koje u svakom slučaju prilaže proizvođač), isključuje se bilo koja ugovorna ili neugovorna odgovornost proizvođača za eventualnu štetu i neće važiti 
garancija koja se odnosi na aparat. 
Za više informacija o zakonskim odredbama koje se odnose na instaliranje na gas generatora toplote , konsultujte Immergas sajt na sledećoj adresi : www.
immergas.com

Компания Immergas S.p.A. снимает с себя всякую ответственность за полиграфические ошибки и ошибки печати, и сохраняет за собой право 
вносить изменения в собственную техническую и коммерческую документацию без предупреждений.

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 котла. 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.
Рекомендуем вам своевременно обратиться в свой местный Авторизованный Сервисный центр для проверки правильности первоначального 
функционирования агрегата. Наш специалист проверит правильность функционирования, произведёт необходимые регулировки и покажет 
Вам как правильно эксплуатировать агрегат.
При необходимости проведения ремонта и планового техобслуживания, обращайтесь в уполномоченные сервисные центры компании Immergas; 
они располагают оригинальными комплектующими и персоналом, прошедшим специальную подготовку под руководством представителей 
фирмы производителя.

Общие указания по технике безопасности

Все изделия Immergas имеют заводскую упаковку и должны храниться в сухих помещениях, защищенных от непогоды.
Инструкция по эксплуатации является важнейшей составной частью котла и должна быть передана новому пользователю, которому поручена 
его эксплуатация, в том числе, в случае смены его владельца.
Её следует бережно хранить и внимательно изучить, так как в ней содержатся важные указания по безопасности при выполнении монтажа, 
эксплуатации и техобслуживания агрегата.
В настоящей инструкции содержится техническая информация в отношении монтажа котлов Immergas. Что касается других аспектов, 
связанных с монтажом котлов (например: безопасность на рабочем месте, охрана окружающей среды, профилактика несчастных случаев), 
необходимо придерживаться действующего законодательства и общепринятых технических правил.
Согласно 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 квалифицированным персоналом, под которым понимаются лица, обладающие необходимой 
компетентностью в области соответствующего оборудования.
Ненадлежащий монтаж и установка котла 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 выполняться квалифицированным техническим персоналом; авторизованная Сервисная служба компании Immergas 
в этом смысле является гарантией квалификации и профессионализма.
Kотел должен использоваться исключительно по тому назначению, для которого он предназначен. Любое прочее использование следует считать 
неправильным и, следовательно, потенциально представляющим опасность. 
В случае ошибок при монтаже, эксплуатации или техобслуживании, вызванных несоблюдением действующих технических норм и положений 
или указаний, содержащихся в настоящей инструкции (или в любом документе, предоставленном изготовителем), с изготовителя снимается 
любая контрактная или внеконтрактная ответственность за любой ущерб, а также аннулируется гарантия. 
Для получения дополнительной информации по монтажу тепловых газовых генераторов посетите сайт компании Immergas, расположенный 
по адресу: www.immergas.com

Immergas S.p.A. declines all liability due to printing or transcription errors, reserving the right to make any modifications to its technical and commercial 
documents without prior notice.

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 
will be able to draw useful suggestions regarding the correct use of the appliance, the respect of which, will confirm your satisfaction for the Immergas product.
Contact our area authorised after-sales centre as soon as possible to request commissioning. Our technician will verify the correct functioning conditions; he 
will perform the necessary calibrations and will demonstrate the correct use of the generator.
For assistance and scheduled maintenance contact Authorised Immergas After-Sales centres: they have original spare parts and are specifically trained directly 
by the manufacturer. 

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.
It must be stored with care and consulted carefully, as all of the warnings provide important safety indications for installation, use and maintenance stages.
This instructions manual provides technical information for installing Immergas boilers. As for the other issues related to boiler installation (e.g. safety in the work 
site, environment protection, injury prevention), it is necessary to comply with the provisions specified in the regulations in force and principles of good practice.
In compliance with legislation in force, the systems must be designed by qualified professionals, within the dimensional limits established by the Law. Installation 
and maintenance must be performed in compliance with the regulations in force, according to the manufacturer's instructions and by professionally qualified 
staff, intending staff with specific technical skills in the plant sector, as envisioned by the Law.
Improper installation or assembly of the Immergas appliance and/or components, accessories, kit and devices can cause unexpected problems to people, animals 
and objects. Read the instructions provided with the product carefully to ensure a proper installation.
Maintenance must be carried out by skilled technical staff. The Immergas Authorised After-sales Service represents a guarantee of qualifications 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. 
For further information regarding legislative and statutory provisions relative to the installation of gas heat generators, consult the Immergas site at the 
following address: www.immergas.com



ЗМІСТ

 КОРИСТУВАННЯ стор. УСТАНОВКА стор.  ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ стор.

ЗМІСТ

 КОРИСТУВАННЯ стор. УСТАНОВКА стор.  ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ стор.

1  Установка котла .................................. 5
1.1  Вказівки з установки. ........................ 5
1.2  Місце розташування пристроїв. .... 5
1.3  Провітрювання та вентиляція 
  приміщень установки........................ 6
1.4  Установка зовнішня ........................... 6
1.5   Захист від замерзання. ...................... 6
1.6  Основні розміри. ................................ 7
1.7   Підключення газу (прилад категорії 
  II2H3/Р). .................................................... 7
1.8   Підключення до гідравлічної 
  системи. ................................................ 7
1.9  Підключення до електричного
   живлення. ............................................ 8
1.10  Прилади терморегулювання 
  (Опція). ................................................. 9
1.11  Зовнішній датчик температури. ..... 9
1.12  Димові системи Immergas. .............10
1.13  Таблиці еквівалентних довжин. ....11
1.14  Установка горизонтального 
  концентричного комплекту. ..........12
1.15  Установка вертикальних 
  концентричних монтажних 
  комплектів..........................................13
1.16  Установка вертикальних терміналів 
  ø 80. ......................................................14
1.17  Установка горизонтальних 
  терміналів ø 80. .................................15
1.18  Вивід димоходу через камін або 
  через технічні отвори. .....................16
1.19  Виведення димових газів з 
  котельних приладів, 
  установлених каскадним способом. 
   ...............................................................16
1.20  Заповнення системи опалення. ....16
1.21  Наповнювання сифону для збору 
  конденсату. .........................................16
1.22  Введення в експлуатацію газової 
  системи. ..............................................16
1.23  Введення в експлуатацію котла
  (ввімкнення). .....................................16
1.24  Циркуляційний насос. ....................17
1.25  Комплекти в наявності за запитом. .
   ...............................................................17
1.26  Складові котельного приладу. ......18
1.27  Гідравлічна схема з опціями. .........19
1.28  Приклади варіантів установки для 
  одиночного котельного приладу. .20

2   Інструкції з експлуатації та 
  технічного обслуговування ...........21
2.1  Використання за призначенням. ..21
2.2  Правила для транспортування та 
  зберігання. .....................................................21
2.3  Вторинна переробка та утилізація
   ...............................................................21
2.4  Прибирання, чистка та технічне 
  обслуговування.................................21
2.5  Провітрювання та вентиляція 
  приміщень установки......................21
2.6  Загальні вказівки. .............................21
2.7  Панель управління. ..........................22
2.8  Використання котла. .......................22
2.9  Сигнали неполадок та аномалій. ..24
2.10  Інформаційне меню. ........................26
2.11  Вимикання котла. .............................26
2.12  Відновлення тиску системи
  опалення. ............................................26
2.13  Зпорожнення системи. ...................26
2.14  Захист від замерзання. ....................26
2.15  Миття обшивки. ...............................26
2.16  ОстаточнЕ відключення. ................26

3  Введення в експлуатацію котельного  
 приладу (початкова перевірка) .....27

3.1  Гідравлічна схема. ............................27
3.2  Електрична схема. ............................28
3.3   Електрична схема котла з 
  циркулятором Гвп і датчиком бойле
  ра ..........................................................29
3.4   Електрична схема котла із 
  загальним датчиком подачі
  установки і клапаном на 3
  виходи .................................................29
3.5   Електрична схема котлів у 
  простий каскад з циркулятором 
  ГВП і датчиком блоку бойле
  ра ..........................................................29
3.6  Можливі неполадки та їх причини.
   ...............................................................30
3.7  Програмування електронної
   Плати котла. .......................................30
3.8  Налаштування котла в разі 
  зміни типу газу. .................................33
3.9  Перевірки, які необхідно здійснити 
  після зміни типу газу. ......................33
3.10  Регулювання співвідношення 
  повітря-газ. ........................................33
3.11  Регулювання потужності опалення. 
   ...............................................................33
3.12  Регулювання потужності 
  виробництва гарячої води (тільки 
  при підключенні до зовнішнього 
  бойлера - опція). ...............................33
3.13  Функція «Сажотрус». ......................33
3.14  Функція антиблокування насоса та 
  3-ходового клапана (опція). ...........34
3.15  Функція проти замерзання 
  термосифонів. ...................................34
3.16  Функція антивологості електродів.
   ...............................................................34
3.17  Вхід 0 ÷ 10 В........................................34
3.18  Робота із загальним датчиком пода
  чі ...........................................................34
3.19  Автоматичне виявлен
  ня ..........................................................34
3.20  Простий каскад (макс. 2 
  котли ....................................................34
3.21  Щорічний контроль та технічне 
  обслуговування пристрою. ............35
3.22  Демонтаж обшивки. ........................36
3.23  Змінна теплова потужність. ..........38
3.24  Параметри горіння. .........................39
3.25  Технічні дані. .....................................40
3.26  Умовні позначення заводської 
  таблички. ............................................41

ÍNDICE

 USUARIO  pág. INSTALADOR pág.  ENCARGADO DE MANTENIMIENTO pág.

1   Instalación de la caldera ...................... 5
1.1  Advertencias para la instalación. ........ 5
1.2  Colocación de los aparatos.  ................ 5
1.3  Aireación y ventilación de los locales 
  de instalación. ....................................... 6
1.4   Instalación en el exterior...................... 6
1.5  Protección antihielo. ............................ 6
1.6  Dimensiones principales. .................... 7
1.7   Conexión al gas (aparato categoría 
  II2H3/P). .................................................... 7
1.8   Conexión hidráulica. ............................ 7
1.9  Conexión eléctrica. ............................... 8
1.10  Mandos para termorregulación 
  (Opcionales). ......................................... 9
1.11  Sonda externa de temperatura 
  (opcional). ............................................. 9
1.12  Sistemas de toma de aire y de 
  evacuación de humos Immergas. .....10
1.13  Tablas de los factores de longitudes 
  equivalentes. ........................................11
1.14  Instalación de kits horizontales 
  concéntricos. .......................................12
1.15  Instalación de kits verticales 
  concéntricos. .......................................13
1.16  Instalación de terminales verticales 
  ø 80. ......................................................14
1.17  Instalación de terminales horizontales 
  ø 80. ......................................................15
1.18  Canalización de chimeneas o de 
  aberturas técnicas. ..............................16
1.19  Salida de humos con calderas en 
  cascada. ................................................16
1.20  Llenado de la instalación. ..................16
1.21  Llenado del sifón de recogida de la 
  condensación. .....................................16
1.22  Puesta en servicio de la instalación de 
  gas. ........................................................16
1.23  Puesta en servicio de la caldera
  (encendido). ........................................16
1.24  Bomba de circulación. .......................17
1.25  Kits disponibles bajo pedido. ............17
1.26  Componentes de la caldera. ..............18
1.27  Esquema hidráulico con componentes 
  opcionales. ...........................................19
1.28  Ejemplos de instalación de caldera 
  individual. ............................................20

2   Instrucciones de uso y mantenimiento 
   ...............................................................21
2.1  Limpieza y mantenimiento................21
2.2  Aireación Y Ventilación de los locales 
  de instalación. .....................................21
2.3  Advertencias generales. .....................21
2.4  Panel de control. .................................22
2.5  Uso de la caldera. ................................22
2.6  Indicaciones de anomalías y averías. 24
2.7   Menú info. ...........................................26
2.8  Apagado de la caldera.  ......................26
2.9  Restablecimiento de la presión de la 
  instalación de calefacción. .................26
2.10  Vaciado de la instalación. ..................26
2.11  Protección antihielo.  .........................26
2.12  Limpieza del revestimiento. ..............26
2.13  Desactivación definitiva. ...................26

3  Puesta en servicio de la caldera 
  (control inicial) ...................................27
3.1   Esquema hidráulico. ...........................27
3.2  Esquema eléctrico. ..............................28
3.3   Esquema eléctrico de la caldera 
  con circulador sanitario y sonda del 
  acumulador .........................................29
3.4   Esquema eléctrico de la caldera con 
  sonda de ida del sistema común de 3 
  vías ........................................................29
3.5   Esquema eléctrico de calderas en 
  cascada simple con circulador sanitario 
  y sonda de la unidad acumulador  ...29
3.6  Problemas posibles y sus causas. ......30
3.7  Programación de la tarjeta electrónica 
  de la caldera. ........................................30
3.8  Conversión de la caldera en caso de 
  cambio de gas. .....................................33
3.9  Controles a efectuar después de las 
  conversiones del gas. ..........................33
3.10  Regulación de la relación aire-gas. ...33
3.11  Regulación de la potencia de 
  calefacción. ..........................................33
3.12  Regulación de la potencia en sanitario 
  (solo combinado con acumulador 
  externo opcional). ..............................33
3.13  Función “Deshollinador”. ..................33
3.14  Función antibloqueo de la bomba y de 
  la válvula de 3 vías (opcional). ..........34
3.15  Función antihielo radiadores. ...........34
3.16  Función anti humedad de los 
  electrodos. ...........................................34
3.17  Entrada 0 ÷ 10 V .................................34
3.18  Funcionamiento con sonda de ida com
  ún.......................................................34
3.19  Auto-detección ...................................34
3.20   Cascada simple (máximo 2 calderas)
   ...............................................................34
3.21  Control y mantenimiento anual del 
  aparato. .................................................35
3.22  Desmontaje del revestimiento. .........36
3.23  Potencia térmica variable. .................38
3.24  Parámetros de la combustión. ...........39
3.25  Datos técnicos. ....................................40
3.26  Leyenda de la placa de datos. ............41

SADRŽAJ

 KORISNIK str. INSTALATER str.  ODRŽAVALAC str.

1  Instalacija kotla ..................................... 5
1.1  Upozorenja pri instalaciji. ................... 5
1.2  Lokacija uređaja.  .................................. 5
1.3  Ventilacija i Provetravanje prostorija u 
  kojima je obavljena instalacija. ........... 6
1.4  Instalacija napolju. ................................ 6
1.5  Anti-friz zaštita. .................................... 6
1.6  Glavne dimenzije. ................................. 7
1.7  Povezivanje na gas (Aparat kategorije 
  II2H3+P). .................................................... 7
1.8   Hidraulično povezivanje. ..................... 7
1.9   Električno povezivanje. ........................ 8
1.10  Komande za regulaciju temperature 
  (Opcija). ................................................. 9
1.11  Spoljna temperaturna sonda. .............. 9
1.12  Sistemi dimovoda firme Immergas. .10
1.13  Tabele faktora ekvivalentnih dužina. 11
1.14  Instalacija horizontalnih koncentričnih
  kompleta. .............................................12
1.15  Instalacija vertikalnih koncentričnih 
  kompleta. .............................................13
1.16  Instalacija vertikalnih terminala ø 80.
   ...............................................................14
1.17  Instalacija horizontalnih terminala 
  ø 80 .......................................................15
1.18  Povezivanje cevima kamina ili 
  tehničkih otvora. .................................16
1.19  Odvod dima kaskadnih kotlova. ......16
1.20  Punjenje uređaja. ................................16
1.21  Punjenje sifona za sakupljanje 
  kondenzacije. .......................................16
1.22  Puštanje u rad uređaja na gas. ...........16
1.23  Puštanje u rad kotla (uključivanje). .16
1.24  Pumpa za cirkulaciju. .........................17
1.25  Dodatni kompleti dostupni na zahtev. 
   ...............................................................17
1.26  Delovi kotla. ........................................18
1.27  Hidraulična šema sa opcijama. .........19
1.28  Primeri instalacije pojedinačnog kotla.
   ...............................................................20

2   Uputstva o upotrebi i održavanju .....21
2.1   Čišćenje i održavanje..........................21
2.2   Ventilacija i Provetravanje prostorija u 
  kojima je obavljena instalacija. .........21
2.3   Opšta upozorenja. ..............................21
2.4   Panel sa komandama..........................22
2.5  Upotreba kotla. ...................................22
2.6   Signalizacija kvara i anomalije. .........24
2.7  Meni sa informacijama. .....................26
2.8  Gašenje kotla.  .....................................26
2.9   Vraćanje u prethodno stanje pritiska 
  uređaja za grejanje. .............................26
2.10  Pražnjenje uređaja. .............................26
2.11  Antifriz- zaštita.  .................................26
2.12  Čišćenje kućišta. .................................26
2.13  Definitivno isključenje. ......................26

3  Puštanje kotla u rad (početna kontrola)
   ...............................................................27
3.1   Hidraulična šema................................27
3.2   Električna šema. ..................................28
3.3   Električna šema za kotao sa sanitarnim 
  cirkularom i sondom za jedinicu za klj
  učanje ...................................................29
3.4   Električna šema za kotao sa opštom 
  povratnom sondom sa 3 puta ...........29 
3.5   Električna šema za kotao sa 
  jednostavnom kaskadom sa sanitarnim 
  cirkularom i sondom za jedinicu za klj
  učanje ...................................................29
3.6  Eventualni problemi i njihovi uzroci. 30
3.7   Programiranje elektronske kartice 
  kotla ......................................................30
3.8   Konverzija kotla u slučaju promene 
  gasa. ......................................................33
3.9   Kontrole koje se moraju obaviti posle 
  konverzije gasa. ...................................33
3.10  Prilagođavanje odnosa vazduh-gas.  33
3.11  Podešavanje snage grejanja. ..............33
3.12  Prilagođavanje snage u sanitarnom 
  režimu (samo u kombinaciji sa 
  opcionom spoljnom jedinicom za
  ključanje). ............................................33
3.13  Funkcija "Dimnjačar". ........................33
3.14  Funkcija protiv blokade pumpe sa 
  trokrakim otvorom (opciono). .........34
3.15  Funkcija protiv zamrzavanja 
  radijatora ..............................................34
3.16  Funkcija protiv vlažnosti elektroda. .34
3.17  Ulaz 0 ÷ 10 V........................................34
3.18  Funkcionisanje sa opštom polaznom 
  sondom ................................................34
3.19  Samo-primečivanje ............................34 
3.20  Jednostavna kaskada (maksimalno 2 
  kotla ......................................................34
3.21  Godišnja kontrola i održavanje 
  aparata ..................................................35
3.22  Rastavljanje kućišta. ...........................36
3.23  Promenljiva toplotna snaga. ..............38
3.24  Parametri sagorevanja. .......................39
3.25  Tehnički podaci. .................................40
3.26  Objašnjenja pločice sa Podacima. ....41

СОДЕРЖАНИЕ

 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ  стр. УСТАНОВЩИК стр.  РЕМОНТНИК стр.

1  Установка котла ........................................ 5
1.1  Указания по технике безопасности при 

монтаже ...................................................... 5
1.2  Размещение котлов.  ................................ 5
1.3  Проветриваемость и вентиляция в 

помещениях установки ........................... 6
1.4  Наружная установка ................................ 6
1.5  Защита от замерзания ............................. 6
1.6  Основные размеры ................................... 7
1.7  Подключение к газовой магистрали 

(Прибор категории II2H3/P)  ................. 7
1.8  Подключение к гидравлической 

системе ........................................................ 7
1.9  Подключение к электросистеме.............8
1.10 Команды терморегулирования 

(Факультативно ......................................... 9
1.11 Уличный температурный датчик ......... 9
1.12 Системы дымоудаления Immergas ....10
1.13 Таблицы коэффициентов 

эквивалентных длин ..............................11
1.14 Установка коаксиального 

горизонтального комплекта  ...............12
1.15  Установка коаксиального 

вертикального комплекта ....................13
1.16  Установка вертикальных выходов
  ø 80 .............................................................14
1.17  Установка горизонтальных выходов
  ø 80 ............................................................  15
1.18 Прокладка дымохода или технические 

отверстия ..................................................16
1.19 Вывод дымоудаления при каскадной 

установки котлов ....................................16
1.20  Заполнение установки ..........................16
1.21  Заполнение сифона для сбора 

конденсата ................................................16
1.22 Подключение газовой установки .......16
1.23 Ввод котла в эксплуатацию 

(включение) .............................................16
1.24  Циркуляционный насос .......................17
1.25  Комплекты, предоставляемые по зака
   зу..........................................................17
1.26  Комплектующие котла...........................18
1.27  Гидравлическая схема с опциями........19
1.28  Пример установки отдельного
   котла...........................................................20

2  Инструкции по эксплуатации и 
техобслуживанию ..................................21

2.1  Чистка и техобслуживание ..................21
2.2  Проветриваемость и вентиляция в 

помещениях установки .........................21
2.3  Общие указания по технике 

безопасности ...........................................21
2.4  Панель управления ................................22
2.5  Эксплуатация котла ...............................22
2.6  Оповещение о поломках и 

неисправностях .......................................24
2.7  Меню информации.................................26
2.8  Выключение котла. .................................26
2.9  Восстановление давления в  ....................

отопительной системе ...........................26
2.10  Опорожнение установки .....................26
2.11  Защита от замерзания.  ........................26
2.12  Очистка внешней оболочки ...............26
2.13  Окончательное отключение ................26

3  Ввод котла в эксплуатацию (начальная 
проверка) ..................................................27

3.1   Гидравлическая схема...........................27
3.2   Электрическая схема (электронная 

плата) .........................................................28
3.3   Электрическая схема котла с 

циркуляционными насосами отопления 
и ГВС..........................................................29

3.4  Электрическая схема котла с общим 
датчиком подачи и трехходовым 
краном  ......................................................29

3.5  Электрическая схема простого каскада 
котлов ........................................................31

3.6  Возможные неполадки и их причины 31
3.7  Программирование электронной платы 

котла ..........................................................31
3.8  Перевод котла на другой тип газа. .....31
3.9  Необходимые проверки после перевода 

котла на другой тип газа .......................31
3.10 Регулирование соотношения «воздух – 

газ» .............................................................31
3.11 Настройка мощности отопления  ......31
3.12  Настройка мощности режима ГВС  .32
3.13 Функция «Трубочист» ..........................32
3.14  Функция антиблокировки насоса и 

трехходового крана ................................32
3.15  Защита от замерзания ..........................32
3.16 Функция защиты электродов от 

влажности ................................................33
3.17  Вход «0 – 10В» ........................................35
3.18 Работа с общим датчиком подачи .....36
3.19 Автоматическое обнаружение ............37
3.20 Простой каскад (макс. 2 котла) ..........38
3.21 Ежегодный контроль и 

техобслуживание котла  .......................35
3.22 Демонтаж корпуса. .................................36
3.23 Изменяемая полезная тепловая 

мощность . ................................................38
3.24 Параметры горения. ..............................39
3.25 Технические данные ..............................40
3.26 Условные обозначения таблички с 

данными. ...................................................41

INDEX

 USER  page INSTALLER page  MAINTENANCE TECHNICIAN page

1  Boiler installation ................................. 5
1.1  Installation recommendations. ........... 5
1.2  Position of the appliances.  .................. 5
1.3  Aeration and Ventilation of the 
  installation rooms. ................................ 6
1.4  Outdoor installation. ............................ 6
1.5  Anti-freeze protection.......................... 6
1.6   Main dimensions. ................................. 7
1.7  Gas connection (Appliance category  ...

 II2H3/P). .................................................... 7
1.8  Hydraulic connection. ......................... 7
1.9  Electric connection. ............................. 8
1.10  Optional boiler controllers. ................. 9
1.11  External temperature probe. ............... 9
1.12  Immergas flue systems. ......................10
1.13  Tables of equivalent length factors. ..11
1.14  Concentric horizontal kit installation...

  ...............................................................12
1.15  Concentric Vertical kit installation. .13
1.16  Installation of vertical terminals 80 ø. ..

  ...............................................................14
1.17  Installation of 80 ø horizontal 
  terminals. .............................................15
1.18  Flue duct systems for voids and  ............

 chimneys. .............................................16
1.19  Flue exhaust with boilers in cascade. 16
1.20  System filling. ......................................16
1.21  Condensate trap filling. .....................16
1.22  Gas system start-up. ...........................16
1.23  Boiler start up (ignition). ...................16
1.24  Circulation pump. ..............................17
1.25  Kits available on request. ...................17
1.26  Boiler components. ............................18
1.27  Hydraulic diagram with optional. ....19
1.28  Installation examples of individual 
  boiler ....................................................20

2  Use and maintenance instructions ...21
2.1  Cleaning and maintenance. ...............21
2.2  Aeration and Ventilation of the 
  installation rooms. ..............................21
2.3  General warnings. ..............................21
2.4  Control panel. .....................................22
2.5  Using the boiler. ..................................22
2.6  Troubleshooting. .................................24
2.7  Info menu. ...........................................26
2.8  Boiler shutdown.  ................................26
2.9  Restoring central heating system 
  pressure. ...............................................26
2.10   System drainage. .................................26
2.11  Anti-freeze protection.  ......................26
2.12  Case cleaning. .....................................26
2.13  Decommissioning. .............................26

3  Boiler commissioning (initial check) 27
3.1  Hydraulic diagram..............................27
3.2  Wiring diagram. .................................28
3.3   D.H.W. pump boiler and tank probe  ...

 wiring diagram....................................29
3.4   Common flow probe and 3-way boiler  

 wiring diagram....................................29
3.5   Simple cascade boiler with D.H.W.  ......

 pump and tank probe wiring diagram ..
  ...............................................................29

3.6  Troubleshooting. .................................30
3.7  Programming the boiler P.C.B. .........30
3.8  Converting the boiler to other types of 
  gas. ........................................................33
3.9  Checks following conversion to 
  another type of gas. ............................33
3.10  Adjustment of the air-gas ratio.  .......33
3.11  CH output adjustment. ......................33
3.12  Output adjustment during DHW (only 
  in combination with an optional 
  external storage tank).........................33
3.13  “Chimney Sweep” function. ..............33
3.14  3-way pump anti-block function 
  (optional). ............................................34
3.15  Radiators anti-freeze function. .........34
3.16  Anti-humidity electrode function. ...34
3.17  0 ÷ 10 V input .....................................34
3.18  Functioning with common flow probe 
   ...............................................................34
3.19  Autodetection .....................................34
3.20  Simple cascade (max. 2 boilers .........34
3.21  Yearly appliance check and
   maintenance. .......................................35
3.22  Casing removal. ..................................36
3.23  Variable heat output. ..........................38
3.24  Combustion parameters. ...................39
3.25  Technical data. ....................................40
3.26  Key for Data plate. ..............................41



5

1-1

УС
ТА

Н
О

ВК
А

К
О

РИ
С

ТУ
ВА

Ч
ТЕ

ХН
ІЧ

НЕ
 О

БС
ЛУ

ГО
ВУ

ВА
НН

Я

1 УСТАНОВКА  
КОТЛА

1.1 ВКАЗІВКИ З УСТАНОВКИ.
Тільки досвідчений та кваліфікований 
мон-тажник уповноважений виконувати 
монтаж газових котлів Immergas.

Котли Victrix Pro 35 1 I в одиночній або 
каскадній установці (2 і більше) можуть 
бути встановлені надворі або у приміщенні з 
відповідними технічними характеристиками 
(котельня).
Установка повинна відповідати усім нормам 
та вимогам діючого законодавства.Лише 
у разі одиночної установки котли Victrix 
Pro 35 1 I можуть бути встановлені також 
у приміщеннях житлового призначен--ня, 
у відповідності до технічних вимог чинних 
норм щодо установки.

Місце установки приладу Immergas та його 
аксесуарів повинні мати відповідні харак-
теристики (технічні та структурні), що 
дозволяють (в умовах безпеки, ефективності 
та простоти):
-  установку (відповідно до вимог технічного 

законодавства та технічних норм);
-  операції з технічного обслуговування (в 

тому числі заплановані, регулярні, звичайні, 
позачергові);

-  Демонтаж (назовні, в місце, передбачене для 
завантаження і транспортування об-лад-
нання та компонентів), а також заміна 
того ж обладнання і / або еквівалентних 
компонентів

Увага: ці котли повинні використовуватися 
для обігрівання приміщень та подібного 
приз- начення; вони служать для нагріван-
ня води до температури, що не перевищує 
температуру кипіння при нормальному 
атмосферному тиску; таким чином, вони 
повинні підключатися то системи опалення 
з характеристиками, що відповідають їх 
експлуатаційним якостям та їх потужності.

До початку установки приладу необхідно 
перевірити його цілісність після перевезення; 
у разі виникнення сумнівів негайно звер-
ну-тися до поставника.
Елементи упаковки (скоби, цвяхи, пластикові 
мішки, пакувальний полістирол та ін.) не 
залишати в межах досяжності дітей, оскільки 
вони можуть стати джерелом небезпеки.Біля 
приладу не повинні знаходитися ніякі легко-
займисті речовини (папір, дрантя, пластик, 
полістирол, тощо). 

У разі несправності, поломки або поганої ро-
боти, прилад повинен бути вимкнений, після 
цього слід звернутися до кваліфікова-ного 
фахівця (наприклад УповноваденогоСервіс-
ного Ценру Immergas , який має конкретні 
технічні знання і оригінальні запчастини). 
Ні в якому разі не намагатися відремонтувати 
або перевірити прилад самим. 
Недотримання наведених вище правил несе 
за собою особисту відповідальність та не-е-
фективність гарантії.
• Нормиустановки: ні в якому разі не пе-

ред-бачена установка цих приладів на 
підлогу або на основу (Мал. 1-1), тільки 
установка на стіну. Стіна повинна бути 
рівною, без заглиблень та бугрів. Монтаж 
котла на стіні має гарантувати стійке та 
надійне його закріплення.  Дюбелі (по-став-
ляються у комплекті) у разі наявності 
опорної скоби або шаблону для кріплення 
повинні використовуватися виключно для 
кріплення останніх до стіни; вони можуть 
забезпечити необхідну опору лише в тому 
випадку, якщо вставлені вірно (згідно пра-
вил поводження з технікою) в стіни, що 
збудовані з повної або напівповної цегли. 
Якщо стіни з цегли або порожнистих бло-
ків, перегородок з обмеженою міцністю, 
або відмінні від згаданих вище, необхідно 
провести перевірку міцності системи під-
тримки. Котли повинні бути установлені 
таким чином, щоб запобігти зіткненням та 
пошкодженням.

ПРИМІТКА: гвинти для анкерів з шести-
гранною головкою, присутні у комплекті, 
можна використовувати тільки для крі-
плення кронштейна на стіну.

1.2 МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ 
ПРИСТРОЇВ. 

Котли можна встановлювати (якщо це не 
суперечить місцевим нормам):
- знадвору;
- у зовнішніх приміщеннях, в тому числі 

прилягаючих до обслуговуваної будівлі, 
розташованих на відкритій ділянці, за 
умови, що вони структурно відділені та не 
мають з нею спільних стін, або ж розташо-
вані під навісом біля обслуговуваної будівлі 
за умови, що не мають з нею спільних стін;

- у приміщеннях, передбачених для іншого 
використання, або в приміщеннях, що є 
частиною обслуговуваної будівлі.

Ці приміщення повинні використовуватися 
виключно для установок систем опалювання, 
а їх характеристики повинні відповідати 
вимогам, передбаченим дійсним законо-
давством.

N.B.: лише у випадку з Victrix Pro 35 1 I при 
одиночній установці пристрій можна вста-
новлювати також у жилому або подібному 
до нього приміщенні у відповідності до вимог 
чинного законодавства.

Увага: установка пристроїв з живленням 
газом з густотою, що перевищує 0,8 (G.P.L.), 
дозволяється виключно у наземних окремих 
приміщеннях, або ж у суміжних приміщен-
нях, також наземних. В обох випадках на рівні 
проходів не повинно бути ніяких канав або 
впадин, в яких могли б накопичуватися гази, 
тим самим створюючи небезпечну ситуацію.

Висота приміщення установки
Установка одного окремого приладу: міні-
мальна висота приміщення повинна бути 2 м.

Установка кількох пристроїв каскадним 
способом (2 ÷ 5 Victrix Pro): приймаючи до 
уваги розміри котла, димового колектору 
(повинен встановлюватися з нахилом в 3%) та 
гідравлічних колекторів, мінімальна висота 
приміщення повинна бути 2,30 м.

Вказані вище значення висоти дозволяють 
виконати правильну установку пристроїв 
згідно вимог технічних нормативів чинного 
законодавства.

Розміщення пристроїв у приміщенні.
Одиночний пристрій: відстань між зовнішнім 
краєм котла та вертикальними або гори-
зонтальними стінами приміщення повинна 
бути такою, щоб забезпечувала доступ до 
органів регулювання, безпеки та контролю, 
а також для операцій з планового технічного 
обслуговування. 

Кілька пристроїв, встановлені в одному при-
міщенні, але не з’єднані між собою: мінімальна 
відстань між пристроями, встановленими 
на одній стіні, повинна бути 200 мм, щоб за-
безпечувала доступ до органів регулювання, 
безпеки та контролю, а також виконання опе-
рацій з планового технічного обслуговування 
всіх установлених пристроїв.

Установка каскадного типу (2 ÷ 5 Victrix 
Pro): Інструкції для правильної установки 
каскадного типу наведені у відповідній до-ку-
ментації або на сайті www.immergas.com у 
розділі великої потужності.
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ня води до температури, що не перевищує 
температуру кипіння при нормальному 
атмосферному тиску; таким чином, вони 
повинні підключатися то системи опалення 
з характеристиками, що відповідають їх 
експлуатаційним якостям та їх потужності.

До початку установки приладу необхідно 
перевірити його цілісність після перевезення; 
у разі виникнення сумнівів негайно звер-
ну-тися до поставника.
Елементи упаковки (скоби, цвяхи, пластикові 
мішки, пакувальний полістирол та ін.) не 
залишати в межах досяжності дітей, оскільки 
вони можуть стати джерелом небезпеки.Біля 
приладу не повинні знаходитися ніякі легко-
займисті речовини (папір, дрантя, пластик, 
полістирол, тощо). 

У разі несправності, поломки або поганої ро-
боти, прилад повинен бути вимкнений, після 
цього слід звернутися до кваліфікова-ного 
фахівця (наприклад УповноваденогоСервіс-
ного Ценру Immergas , який має конкретні 
технічні знання і оригінальні запчастини). 
Ні в якому разі не намагатися відремонтувати 
або перевірити прилад самим. 
Недотримання наведених вище правил несе 
за собою особисту відповідальність та не-е-
фективність гарантії.
• Нормиустановки: ні в якому разі не пе-

ред-бачена установка цих приладів на 
підлогу або на основу (Мал. 1-1), тільки 
установка на стіну. Стіна повинна бути 
рівною, без заглиблень та бугрів. Монтаж 
котла на стіні має гарантувати стійке та 
надійне його закріплення.  Дюбелі (по-став-
ляються у комплекті) у разі наявності 
опорної скоби або шаблону для кріплення 
повинні використовуватися виключно для 
кріплення останніх до стіни; вони можуть 
забезпечити необхідну опору лише в тому 
випадку, якщо вставлені вірно (згідно пра-
вил поводження з технікою) в стіни, що 
збудовані з повної або напівповної цегли. 
Якщо стіни з цегли або порожнистих бло-
ків, перегородок з обмеженою міцністю, 
або відмінні від згаданих вище, необхідно 
провести перевірку міцності системи під-
тримки. Котли повинні бути установлені 
таким чином, щоб запобігти зіткненням та 
пошкодженням.

ПРИМІТКА: гвинти для анкерів з шести-
гранною головкою, присутні у комплекті, 
можна використовувати тільки для крі-
плення кронштейна на стіну.

1.2 МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ 
ПРИСТРОЇВ. 

Котли можна встановлювати (якщо це не 
суперечить місцевим нормам):
- знадвору;
- у зовнішніх приміщеннях, в тому числі 

прилягаючих до обслуговуваної будівлі, 
розташованих на відкритій ділянці, за 
умови, що вони структурно відділені та не 
мають з нею спільних стін, або ж розташо-
вані під навісом біля обслуговуваної будівлі 
за умови, що не мають з нею спільних стін;

- у приміщеннях, передбачених для іншого 
використання, або в приміщеннях, що є 
частиною обслуговуваної будівлі.

Ці приміщення повинні використовуватися 
виключно для установок систем опалювання, 
а їх характеристики повинні відповідати 
вимогам, передбаченим дійсним законо-
давством.

N.B.: лише у випадку з Victrix Pro 35 1 I при 
одиночній установці пристрій можна вста-
новлювати також у жилому або подібному 
до нього приміщенні у відповідності до вимог 
чинного законодавства.

Увага: установка пристроїв з живленням 
газом з густотою, що перевищує 0,8 (G.P.L.), 
дозволяється виключно у наземних окремих 
приміщеннях, або ж у суміжних приміщен-
нях, також наземних. В обох випадках на рівні 
проходів не повинно бути ніяких канав або 
впадин, в яких могли б накопичуватися гази, 
тим самим створюючи небезпечну ситуацію.

Висота приміщення установки
Установка одного окремого приладу: міні-
мальна висота приміщення повинна бути 2 м.

Установка кількох пристроїв каскадним 
способом (2 ÷ 5 Victrix Pro): приймаючи до 
уваги розміри котла, димового колектору 
(повинен встановлюватися з нахилом в 3%) та 
гідравлічних колекторів, мінімальна висота 
приміщення повинна бути 2,30 м.

Вказані вище значення висоти дозволяють 
виконати правильну установку пристроїв 
згідно вимог технічних нормативів чинного 
законодавства.

Розміщення пристроїв у приміщенні.
Одиночний пристрій: відстань між зовнішнім 
краєм котла та вертикальними або гори-
зонтальними стінами приміщення повинна 
бути такою, щоб забезпечувала доступ до 
органів регулювання, безпеки та контролю, 
а також для операцій з планового технічного 
обслуговування. 

Кілька пристроїв, встановлені в одному при-
міщенні, але не з’єднані між собою: мінімальна 
відстань між пристроями, встановленими 
на одній стіні, повинна бути 200 мм, щоб за-
безпечувала доступ до органів регулювання, 
безпеки та контролю, а також виконання опе-
рацій з планового технічного обслуговування 
всіх установлених пристроїв.

Установка каскадного типу (2 ÷ 5 Victrix 
Pro): Інструкції для правильної установки 
каскадного типу наведені у відповідній до-ку-
ментації або на сайті www.immergas.com у 
розділі великої потужності.

ТАК НІ

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

1  INSTALACIÓN  
DE LA CALDERA

1.1 ADVERTENCIAS PARA LA 
INSTALACIÓN.

Los equipos de gas Immergas los deben instalar 
únicamente técnicos de calefacción cualificados.

Las calderas Victrix Pro 35 1 I instaladas en 
cascada (2 o más) y las calderas Victrix Pro 55 1 
I en instalación individual o en cascada pueden 
instalarse en exterior o en un local adecuado 
(central térmica).
La instalación debe respetar las prescripciones de 
todas las leyes y normativas vigentes.
Solo en el caso de instalación individual, las cal-
deras Victrix Pro 35 1 I pueden colocarse también 
en ambientes de uso doméstico según lo previsto 
por la específica norma de instalación. 

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);

-  el desmontaje y desplazamiento (hacia el ex-
terior, en un lugar preparado para la carga y el 
transporte de los equipos y de los componen-
tes) así como también la sustitución eventual 
de los mismos con aparatos y/o componentes 
equivalentes.

Atención: estas calderas deben usarse para la 
calefacción del ambiente y similares; sirven para 
calentar el agua a una temperatura inferior a la 
de ebullición a presión atmosférica; por lo tanto, 
deben conectarse a una instalación de calefacción 
adecuada para sus prestaciones y su potencia.

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.
No deje ningún objeto inflamable (papel, trapos, 
plástico, poliestireno, etc.) cerca del aparato. 
En caso de anomalías, fallos o desperfectos, hay 
que desactivar la caldera y llamar a un técnico 
autorizado (por ejemplo, a un Centro de Asis-
tencia Técnica Immergas, que dispone de la 
debida capacitación profesional y de recambios 
originales). 

El usuario no debe realizar ninguna intervención 
o intento de reparación. 
El incumplimiento de estas condiciones exime 
al fabricante de cualquier responsabilidad e 
invalida la garantía.
• Normas de instalación: estas calderas no se han 

diseñado en absoluto para instalarse en zócalos 
o directamente sobre el suelo (Fig. 1-1), sino 
para instalarse en la pared. La pared debe ser 
lisa, o sea sin protuberancias ni entrantes tales 
que permitan el acceso desde la parte posterior. 
La instalación de la caldera en la pared debe 
garantizarle al generador un sostén estable y 
eficaz. Los tacos (suministrados de serie), si se ha 
entregado con la caldera un soporte o una plan-
tilla de fijación, deben utilizarse exclusivamente 
para fijar ésta a la pared y pueden asegurar un 
sostén adecuado sólo si se introducen correc-
tamente (con buen criterio profesional) y si las 
paredes son de ladrillos macizos o perforados. 
Si la pared es de ladrillos o bloques huecos, es 
un tabique de estabilidad limitada, o de todas 
formas, está realizada de forma diferente res-
pecto a la especificada, es necesario realizar una 
prueba de resistencia preliminar del sistema 
de soporte. Las calderas deben instalarse de 
manera que se eviten golpes o manipulaciones.

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

1.2 COLOCACIÓN DE LOS APARATOS. 
Las calderas pueden instalarse:
- al aire libre;
- en locales externos, incluso adyacentes al 

edificio que abastecen, situados en espacio cu-
bierto, siempre y cuando tengan separaciones 
estructurales y sin paredes comunes, o situados 
en la cobertura plana del edificio que abastecen, 
siempre sin paredes comunes;

- en construcciones destinadas incluso a otro 
uso o en locales que tengan la volumetría del 
edificio que abastecen.

Dichos locales deben destinarse exclusivamente 
a las instalaciones térmicas y deben tener las 
características conformes a lo previsto por la 
legislación vigente.

IMPORTANTE: solo en el caso de Victrix Pro 35 
1 I en instalación individual se puede colocar el 
aparato incluso en ambiente doméstico o similar 
según lo previsto por la legislación vigente.

Atención: la instalación de aparatos alimentados 
con gas a densidad superior a 0,8 (G.L.P.) se per-
mite exclusivamente en locales a nivel del suelo, 
en todo caso, comunicantes con locales también 
a nivel del suelo. En ambos casos la superficie de 
tránsito no debe tener baches o hundimientos 
que puedan crear bolsas de gas que provoquen 
condiciones de peligro.

Altura del local de instalación.
Instalación de un equipo individual: la altura 
mínima del local debe ser de 2 m.

Instalación de varios aparatos en cascada (2 ÷ 5 
Victrix Pro): considerando las dimensiones de la 
caldera, del colector de humos (a instalar con in-
clinación del 3%) y de los colectores hidráulicos, 
la altura mínima del local debe ser de 2,30 m.

Las alturas indicadas arriba permiten una insta-
lación correcta de los aparatos y cumplen con las 
normativas técnicas vigentes.

Disposición de los aparatos en el local.
Aparato individual: las distancias entre cualquier 
punto externo de la caldera y las paredes verti-
cales, horizontales del local, deben permitir el 
acceso a los órganos de regulación, seguridad y 
control y el mantenimiento ordinario. 

Varios aparatos, no conectados entre sí, sino 
instalados en el mismo local: la distancia mínima 
que se debe mantener entre varios generadores 
instalados en la misma pared debe ser de al 
menos 200 mm, para permitir el acceso a los 
órganos de regulación, seguridad y control y el 
mantenimiento ordinario de todos los aparatos 
instalados.

Instalación en cascada (2 ÷ 5 Victrix Pro): Las 
indicaciones para la correcta instalación en cas-
cada figuran en la documentación específica o 
bien en el sitio www.immergas.com en la sección 
de alta potencia.
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1 INSTALACIJA  
KOTLA

1.1 UPOZORENJA PRI INSTALACIJI.
Samo kvalifikovan vodoinstalater ima prava da 
instalira i montira gasne uređaje firme Immergas. 

Kotlovi Victrix Pro 35 1 I instalirani kaskadno (2 
ili više) i kotlovi Victrix Pro 55 1 I u pojedinačnoj 
instalaciji ili u nizu se mogu instalirati na 
otvorenom prostoru ili u prikladnoj prostoriji 
(termoelektrana).
Instalacija mora da zadovolji zahteve svih važećih 
zakona i propisa.
Samo u slučaju pojedinačne instalacije, kotao 
Victrik Pro 35 1 može da se postavi i u prostor 
za kućnu upotrebu kao što je propisano važećim 
standardom instalacije.

Mesto gde postavljate ovaj uređaj i dodatnu 
opremu f irme Immergas mora da ima 
odgovarajuće (tehničke i  strukturalne) 
karakteristike koje omogućavaju (uvek pod 
bezbednim i efikasnim uslovima i uslovima koji 
omogućuju lak pristup):
- instalaciju (uz poštovanje tehničkih propisa i 

normi tehničkog zakonodavstva); 
- održavanje (uključujući sve operacije vezane za 

programirano, periodično, redovno i vanredno 
servisiranje i održavanje);

- skidanje i odnošenje (do mesta namenjenog za 
utovar i transport uređaja i njegovih delova), 
kao i eventualnu zamenu istog sa ekvivalentnim 
uređajem i/ili njegovim delovima.

Pažnja: ovi se kotlovi moraju koristiti za grejanje 
prostora ili slično; koriste se za zagrevanje 
vode na temperaturi nižoj od one ključanja na 
atmosferskom pritisku; zato se moraju priključiti 
na uređaj za grejanje koji je prikladan za njihove 
performanse i snagu.

Pre instalacije proizvoda se savetuje da proverite 
da li je isti celovit, slučaju sumnje odmah se 
obratite dobavljaču.
Delovi ambalaže (spajalice, šrafovi, plastične 
kese, stiropor, itd.) se moraju držati dalje od 
domašaja dece jer predstavljaju izvor opasnosti. 
Nijedan zapaljivi materijal se ne sme nalaziti u 
blizini aparata (papir, krpe, plastika, stiropor, 
itd.). 

U slučaju problema, kvara ili nepravilnog 
rada, aparat se mora deaktivirati i obratite se 
kvalifikovanom tehničaru (na primer Tehničkom 
servisu firme Immergas koje raspolaže posebnim 
tehničkim znanjem i originalnim rezervnim 
delovima). 
Ne preduzimajte nikakve intervencije i ne 
pokušavajte ga popraviti. 
Nepoštovanje navedenog podrazumeva ličnu 
odgovornost i nevaženje garancije.
• Propisi za instalaciju: ovi kotlovi nisu ni u kom 

slučaju projektovani za instalaciju na podlove 
i podove (Sl. 1-1), nego za instalaciju na zid. 
Zid mora biti gladak odnosno ne sme da ima 
izbočine ili udubljenja tako da se omogući 
pristup kotlu sa zadnje strane. Pri instalaciji 
kotla na zid mora se obezbediti stabilan i 
efikasan držač za sam generator. Zaglavice 
(serijski se prilažu) u slučaju da postoji kvaka 
za pridržavanje ili šablon za pričvršćivanje se 
koriste isključivo za pričvršćivanje na zid;one 
mogu obezbediti pravilno pridržavanje samo 
ako se pravilno postave ( u skladu sa pravilima 
dobre tehnike) na zidove izrađene od cigle ili 
polucigle. U slučaju zidova izrađenih od cigle 
ili šupljih blokova, zidova ograničene statike 
ili u svakom slučaju zidova koji se razlikuju 
od onih navedenih, neophodno je provesti 
preliminarnu strukturalnu analizu sistema 
podrške. Kotlovi se moraju instalirati na način 
da ne dođe do udara ili njihovog uništavanja.

NAPOMENA: šrafovi sa šestougaonom glavom 
se moraju koristiti isključivo za pričvršćivanje 
odgovarajuće kvake za pričvršćivanje na zid.

1.2 LOKACIJA UREĐAJA. 
Kotlovi se mogu instalirati:
- napolju;
- u spoljnim prostorijama, pored zgrade koju 

služe, na otvorenom prostoru pod uslovom 
da su strukturalno odvojeni i bez zajedničkih 
zidova ili na ravnom krovu zgrade koju služe, 
opet bez zajedničkih zidova;

- u zgradama namenjenim za druge svrhe ili 
prostorijama uključenim u obim zgrade koju 
služe.

Te prostorije su namenjenje isključivo za 
termičke uređaje i moraju imati karakteristike 
koje su u skladu sa zahtevima zakona.

NAPOMENA: samo u slučaju kotla Victrix Pro 
35 1 I u pojedinačnoj instalaciji se može postaviti 
aparat i u kućanski prostor ili slično u skladu sa 
zahtevima zakona.

Pažnja: instalacija aparata koji se napaja na gas 
gustine veće od 0,8 (G.P.L.) se doyvoljava samo 
u prostorijama iznad tla koje su eventualno 
povezani sa drugim prostorijama isti iznad 
tla. U oba slučaja gazna površina ne sme imati 
ulegnuća ili udubljenja na način da se stvore 
opasno nakupljanje gasa.

Visina prostorije za instalaciju.
Instalacija pojedinačnog aparata: minimalna 
visina prostorije mora biti 2 m.

Instalacija više aparata u nizu (2 ÷ 5 Victrix Pro): 
ako se uzmu u obzir dimenzije kotla, kolektora 
za dim (koji se mora instalirati pod nagibom od 
3%) i hidrauličnih kolektora, minimalna visina 
prostorije mora biti 2,30 m.

Gore navedene visine omogućuju pravilnu 
instalaciju aparata i poštovanje tehničkih propisa.

Raspored aparata u prostoriji.
Pojedinačni aparat: udaljenost od bilo koje 
spoljne tačke kotla i vertikalnih, horizontalnih 
zidova moraju omogućiti pristup organima za 
podešavanje, bezbednost, kontrolu i redovno 
održavanje. 

Više aparata koji nisu međusobno povezani 
ali su instalirani u istoj prostoriji: minimalna 
udaljenost koja mora da se održava između više 
generatora instaliranih na istom zidu mora biti 
200 mm, kako bi se omogućio pristup organima 
za podršavanje, bezbednost, kontrolu i redovno 
održavanje svih instaliranih aparata.

Instalacija u nizu (2 ÷ 5 Victrix Pro): Indikacije o 
pravilnoj instalaciji u nizu se navode u prikladnoj 
dokumentaciji ili na stranici www.immergas.com 
u poglavlju visoka snaga.
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1 УСТАНОВКА  
КОТЛА

1.1 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ.

Только квалифицированный специалист 
уполномочен устанавливать газовые аппа-
раты Immergas.

Котлы Victrix Pro 35 1 I в каскадной устнов-
ке (2 или более) и котлы Victrix Pro 55 1 I в 
отдельной или каскадной установке, могут 
быть установлены под открытым небом или 
в подходящем помещении (котельная).
Установка должна соответствовать предпи-
саниям, а также законодательству и действу-
ющим нормативным требованиям.
Если это отдельная установка, котлы Victrix 
Pro 35 1 I могут быть размещены в бытовом 
помещении, согласно предписаниям стандар-
тов по установке.

Место для монтажа котла и соответствующих 
принадлежностей Immergas должно обладать 
соответствующими техническими и кон-
струкционными характеристиками, которые 
позволяют выполнить (в условиях безопасно-
сти, эффективной и простой работы):
- монтаж (согласно предписаниям техниче-

ских норм законодательства и технических 
стандартов); 

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

- демонтаж (в том числе перемещение нару-
жу, в место, предназначенное для загрузки 
и транспортировки агрегатов и компо-
нентов), а также их замена аналогичными 
агрегатами и/или компонентами. 

Внимание! Данные котлы должны приме-
няться только для обогрева помещения и 
подобных целей; котлы нагревают воду на 
температуру ниже температуры кипения 
при атмосферном давлении; должны быть 
подключены к системе отопления, подходя-
щей к эксплуатационным качествам котла и 
его мощности.

Перед установкой аппарата необходимо 
убедиться в его целостности после транс-
портировки; если это не так, необходимо 
немедленно обратиться к поставщику.
Детали упаковки (скобы, гвозди, пластико-
вые пакеты, и т.д.) нельзя оставлять в до-
ступных для детей местах, так как являются 
потенциальными источниками опасности.
Вблизи аппарата не должен находиться 

никакой легковоспломиняющийся предмет 
(бумага, тряпки, пластика, полистирол и т.д.). 
В случае неполадок, поломок или сбоев в 
работе, аппарат должен быть отключён, а 
также необходимо обратиться в специали-
зированную компанию (например, в Авто-
ризованный Сервисный центр Immergas, 
который располагает персоналом со специ-
ализированной технической подготовкой и 
оригинальными запчастями). 
Не проводить никаких несанкционирован-
ных вмешательств или попыток ремонтных 
работ. 
Несоблюдение вышеуказанных правил лежит 
на личной ответственности и прерывает 
гарантию оборудования.
• Правила установки: размещение данных 

котлов никоим образом не предусмотрено 
на основании или полу (рис. 1-1), а только 
на стене. Стена должна быть гладкой, на 
ней должны отсутствовать выступы или 
углубления, позволяющие получить доступ 
к задней части. Установка котла должна 
обеспечивать его прочное и надежное 
крепление к стене. Дюбеля (входящие в 
серийный комплект поставки), в том 
случае если в наличии имеются опорная 
скоба или шаблон крепления, поставляемые 
вместе с котлом, используются только 
для установки котла на стену; могут 
гарантировать должную опору только в 
том случае, если правильно вставлены 
(согласно общепринятым техническим 
правилам) в стену, состоящую из полных 
или полуполных кирпичей. В том случае, 
если стена сооружена из полых кирпичей 
или блоков, перегородок с ограниченной 
статичностью, или из любой другой не ука-
занной в документации кладки, необходимо 
произвести предварительную статическую 
проверку опорной системы. Котлы должны 
быть установлены таким образом, чтобы 
избежать ударов или повреждений.

Примечание: болты для дюбелей с ше-
стиугольными головками в блистерной 
упаковке, предназначены только для фик-
сирования скобы на стену.

1.2 РАЗМЕЩЕНИЕ КОТЛОВ. 
Котлы могут быть установлены:
- наружно;
- во внешних помещениях, даже в смежных 

с отапливаемым помещением, на открытых 
пространствах, важно чтобы они были 
структурно разделены, без общих стен, или 
расположены на плоском покрытии отапли-
ваемого помещения , также без общих стен;

- в постройках, предназначенных даже для 
других целей, или в помещениях, в объём-
ном решении отопляемого здания.

Настоящие помещения должны быть исполь-
зованы только для отопительных установок и 
их характеристики должны соответствовать 
тем, что предусмотрены действующим зако-
нодательством.

Примечание. Котёл Victrix Pro 35 1 I в от-
дельной установке может быть размещён в 
бытовом или другом подобном помещении, 
согласно предписаниям действующего зако-
нодательства.

Внимание! Установка приборов питаемых 
газом, плотность которого превышает 0,8 
(СНГ) разрешена только в надземных поме-
щениях, смежные с ними помещения тоже 
должны быть надземными. В обоих случаях 
на полу не должно быть впадин или бугров, 
чтобы не создавать накопления газа, которые 
являются источником опасности.

Высота помещения установки.
Установка отдельного прибора: минимальная 
высота помещения должна быть 2 м.

Каскадная установка нескольких приборов 
(2 ÷ 5 Victrix Pro): учитывая размеры котла, 
дымового коллектора (устанавливать с на-
клоном 3%) и гидравлических коллекторов, 
минимальная высота помещения должна 
быть 2,30 м.

Приведённые выше параметры величины 
позволяют правильно выполнить установку 
приборов и соблюдать действующие норма-
тивные требования.

Расположение приборов в помещении.
Отдельный прибор: расстояние между любой 
внешней точкой котла и вертикальными 
и горизонтальными стенами помещения, 
должно быть таким, чтобы оставался доступ 
к органам настройки, безопасности и контро-
ля, а также для планового техобслуживания. 

Несколько приборов, не подключённых между 
собой, но установленных в одном помещении: 
минимальное соблюдаемое расстояние меж-
ду котлами на одной и той же стене, должно 
быть 200 мм, чтобы обеспечить доступ к 
органам настройки, безопасности, контроля 
и для планового техобслуживания всех уста-
новленных приборов.

Каскадная установка (2 ÷ 5 Victrix Pro): 
Указания по правильной каскадной уста-
новке приводятся в специальной доку-
ментации или на сайте компании www.
immergas.com в разделе высокой мощности. 
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1 BOILER  
INSTALLATION

1.1 INSTALLATION 
RECOMMENDATIONS.

Only professionally qualified heating/plumbing 
technicians are authorised to install Immergas 
gas appliances.

Victrix Pro 35 1 I boilers installed in cascade (2 or 
more) and Victrix Pro 55 1 I boilers in individual 
or cascade installation can be installed outdoors 
or in a suitable room.
The installation must comply with all laws and 
standards in force.
The Victrix Pro 35 1 is also suitable for domestic 
installations in accordance with the pertinent 
installation standard.

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 compo-
nents) as well as their eventual replacement 
with appliances and/or equivalent components.

Attention: these boilers must be used to heat 
rooms and the like; they are for heating water 
to a temperature lower that boiling point at 
atmospheric pressure. Therefore, they must be 
connected to a heating system that is suitable for 
their performance and their power.

Before installing the appliance, ensure that it is 
delivered in perfect condition; if in doubt, contact 
the supplier immediately.
Packaging materials (staples, nails, plastic bags, 
polystyrene foam, etc.) constitute a potential haz-
ard and must be kept out of the reach of children.
Keep all flammable objects away from the ap-
pliance (paper, rags, plastic, polystyrene, etc.). 

In the event of malfunctions, faults or incorrect 
operation, turn the appliance off and contact a 
qualified company (e.g. the Immergas Technical 
After-Sales Centre, which has specifically trained 
staff and original spare parts). 
Do not attempt to modify or repair the appli-
ance alone. 
Failure to comply with the above implies personal 
responsibility and invalidates the warranty.
• Installation regulations: these boilers are not 

in any way designed for installation on bases 
or floors (Fig. 1-1), but exclusively for wall 
installation. The wall surface must be smooth, 
without any protrusions or recesses enabling 
access to the rear part. Wall mounting of the 
boiler must guarantee stable and efficient sup-
port for the boiler. 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. 
The boilers must be installed in a way to prevent 
collisions and tampering.

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

1.2 POSITION OF THE APPLIANCES. 
The boilers can be installed:
- outdoors;
- in outdoor environments, also adjoining the 

building served, located in uncovered space, as 
long as structurally separated and without walls 
in common, or situated on the flat covering of 
the building served, always without walls in 
common;

- in building also destined for other use or in 
places inserted in the volume of the building 
served.

These rooms must be intended exclusively to 
house CH systems and must have characteristics 
that comply with legislation in force.

N.B.: with Victrix Pro 35 1 I in individual instal-
lation it is also possible to set the appliance up 
in household settings, or similar, in accordance 
with legislation in force.

Attention: the installation of appliances powered 
with gas with a greater density than 0.8 (L.P.G.) 
is only allowed in places out of the ground, 
also communicating with places that are on the 
ground. In both cases the walkway must not have 
hollows or depressions such to create gas pockets 
that determine dangerous conditions.

Height of the installation room.
Installation of individual appliance: the room 
must have a minimum ceiling height of 2 m.

Installation of multiple appliances in cascade (2 ÷ 5 
Victrix Pro): considering the size of the boiler, the 
flue manifold (which must be installed on a 3% 
gradient) and the hydraulic manifolds, the room 
must have a minimum ceiling height of 2.3 m.

The aforementioned heights allow for correct 
installation of the appliances and observe the 
technical regulations in force.

Position of the appliances in the room.
Individual appliance: the distances between 
any external point of the boiler and the vertical 
and horizontal walls of the room must allow 
accessibility to the regulation, safety and control 
elements for routine maintenance. 

Multiple appliances, not interconnected, but in-
stalled in the same room: the minimum distance 
to maintain between several boilers installed 
on the same wall must be 200 mm, in order to 
allow accessibility to the regulation, safety and 
control elements and routine maintenance of all 
appliances installed.

Cascade installation (2 ÷ 5 Victrix Pro): The 
instructions for correct cascade installation are 
provided in the respective documents or on the 
www.immergas.com website in the high power 
section.

YES NO
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1.3 ПРОВІТРЮВАННЯ ТА 
ВЕНТИЛЯЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ 
УСТАНОВКИ.

Приміщення повинні мати на зовнішніх 
стінах один або кілька отворів для про-
ві-трювання. Дозволяється захист отворів 
для провітрювання за допомогою металевих 
решіток, сіток та/або протидощових заслінок 
за умови, що корисна площа провітрювання 
при цьому не зменшується.
Отвори для провітрювання повинні бути 
зроблені таким чином і в таких місцях, щоб 
попередити утворенню накопичень газу, 
незалежно від структури покриття.

Провітрювання для установки в зовнішніх 
приміщеннях. Мінімальні корисні площі 
при умові загальної теплової продуктивності 
повинні бути не менше, ніж:
a) наземні приміщення (S = Q x 10)
  S > 350 см2 для кожного Victrix Pro 35 1 I
  S > 515 см2 для кожного Victrix Pro 55 1 I
  (наприклад: для установки 3 шт. Victrix 

Pro 35 1 I каскадного типу мінімальна 
площа складає 350 x 3 = 1050 см2)

б) приміщення напівпідвального та підваль-
ного типу до глибини - 5 м від вихідного 
рівня (S = Q x 15).

  S > 525 см2 для кожного Victrix Pro 35 1 I
  S > 775 см2 для кожного Victrix Pro 55 1 I
  (наприклад: для установки 3 шт. Victrix 

Pro 35 1 I каскадного типу мінімальна 
площа складає 525 x 3 = 1575 см2)

в) приміщення підвального типу з загли-
бленням між - 5 м та - 10 м від вихідного 
рівня (S = Q x 20 з мінімальною в 5000 см2).

  S > 5000 см2 для усіх конфігурацій
У будь-якому разі кожний отвір повинен 
мати корисну площу щонайменше в 100 см2.

Увага: при установці пристроїв з живленням 
газом з густотою, що перевищує 0,8 (G.P.L.) 
у зовнішніх приміщеннях, наземних, що-
найменше 2/3 площ провітрювання повинні 
знаходитися вздовж проходів на мінімальній 
висоті в 0,2 м. 
Отвори провітрювання повинні знаходитися 
від заглиблень, впадин та сполучних отворів 
до житлових структур, проходів, дренажних 
систем на відстані щонайменше в 2 м при 
те-пловій потужності, що не перевищує 116 
кВт, та 4,5 м при більших значеннях теплової 
потужності.

Провітрювання приміщень, передбачених 
для іншого використання, або приміщень, 
що є частиною обслуговуваної будівлі. 
Площа отвору провітрювання повинна бути 
щонайменше 3000 см2 у разі натураль-ного 
газу та 5000 см2 у разі G.P.L..

Завжди дотримуватися вказівок та вимог 
відповідних нормативів та чинного зако-
нодавства.

1.4 УСТАНОВКА ЗОВНІШНЯ
Котел має рівень електрозахисту IPX5D і 
може бути встановлений також знадвору, 
якщо така установка не суперечить місце-
вим нормам, без необхідності використання 
додаткових захисних засобів.

Увага: усі комплекти опцій, що потенційно 
можуть бути під’єднані до котла, повинні 
мати захисні засоби у відповідності до їх 
рівня електрозахисту.

1.5  ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.
Мінімальна температура -5 °C.  Котел ос-
на-щений функцією антифриз , яка вводить 
в дію насос і запальник, коли температура 
води, що міститься в середині котла, падає 
нижче 5 °C.
Функція антифриз працюватиме лише 
увипадку:
-  котел правильно підключено до газового та 

електричного контуру;
-  на котел постійно подаються електричне 

живлення та газ;
-  головний вимикач увімкнено;
-  котел не заблоковано через проблему роз-

палю-вання;
- основні компоненти котла справні.
За цих умов котел є захищеним проти за-
мерзання при температурі середовища -5°C.

Мінімальна температура -15 °C. У разі, коли 
котел встановлений в місці, де температура 
опускається нижче -5 °C, і якщо не стане 
подачі газу (або котел заблокується від не-
достатності запалювання), прилад може 
розморозитись..
Щоб уникнути ризику замерзання, дотримуй-
тесь таких вказівок:
-  захищати від морозу систему циркуляції 

води в котлі, додаючи туди антифриз хоро-
шої якості, який не вважається шкідливим 
для здоров’я людини. Необхідно ретельно 
дотримуватися інструкції виробника цієї 
рідини, щодо потрібного відсотка відповід-
но до мінімальної температури, при якій ви 
хочете зберегти прилад. Потрібно вигото-
вити водний розчин з класом потенційного 
заміщення води 2 (EN 1717).

Матеріали, з яких виготовлений контур опа-
лення котлів Immergas, стійкі до антифризу 
рідини на основі етилен гліколю і пропілену (у 
разі, коли суміші виготовлені якісно).
Щодо терміну використання та утилізації цих 
речовин звертайтеся до їх виробника.
-  Захищайте від замерзання сифон випуску 

конденсату та відповідний вивід за допо-
могою додаткового обладнання, що поста-
чається за окремим замовленням (комп-
лект проти замерзання), та складається з 
двох електричних резисторів, відповідної 
електропроводки та термостату керуван-
ня (уважно ознайомтеся з інструкціями 
з монтажу, які знаходяться в упаковці з 
комплектом цього обладнання).

Захист проти замерзання котла буде забез-
печено, тільки якщо:
-  котел правильно підключено до електрич-

ного контуру;
-  головний вимикач увімкнено;
-  основні компоненти комплекту проти 

замерзання справні.
За цих умов котел є захищеним проти за-мер-
зання при температурі середовища -15°C.
Виробник не несе відповідальності за збитки, 
щовиникли  внаслідок збоїв в електричному 
енер-гопостачанні або внаслідок недотри-
мання вказівок, що наведені вище.
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1.3 ПРОВІТРЮВАННЯ ТА 
ВЕНТИЛЯЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ 
УСТАНОВКИ.

Приміщення повинні мати на зовнішніх 
стінах один або кілька отворів для про-
ві-трювання. Дозволяється захист отворів 
для провітрювання за допомогою металевих 
решіток, сіток та/або протидощових заслінок 
за умови, що корисна площа провітрювання 
при цьому не зменшується.
Отвори для провітрювання повинні бути 
зроблені таким чином і в таких місцях, щоб 
попередити утворенню накопичень газу, 
незалежно від структури покриття.

Провітрювання для установки в зовнішніх 
приміщеннях. Мінімальні корисні площі 
при умові загальної теплової продуктивності 
повинні бути не менше, ніж:
a) наземні приміщення (S = Q x 10)
  S > 350 см2 для кожного Victrix Pro 35 1 I
  S > 515 см2 для кожного Victrix Pro 55 1 I
  (наприклад: для установки 3 шт. Victrix 

Pro 35 1 I каскадного типу мінімальна 
площа складає 350 x 3 = 1050 см2)

б) приміщення напівпідвального та підваль-
ного типу до глибини - 5 м від вихідного 
рівня (S = Q x 15).

  S > 525 см2 для кожного Victrix Pro 35 1 I
  S > 775 см2 для кожного Victrix Pro 55 1 I
  (наприклад: для установки 3 шт. Victrix 

Pro 35 1 I каскадного типу мінімальна 
площа складає 525 x 3 = 1575 см2)

в) приміщення підвального типу з загли-
бленням між - 5 м та - 10 м від вихідного 
рівня (S = Q x 20 з мінімальною в 5000 см2).

  S > 5000 см2 для усіх конфігурацій
У будь-якому разі кожний отвір повинен 
мати корисну площу щонайменше в 100 см2.

Увага: при установці пристроїв з живленням 
газом з густотою, що перевищує 0,8 (G.P.L.) 
у зовнішніх приміщеннях, наземних, що-
найменше 2/3 площ провітрювання повинні 
знаходитися вздовж проходів на мінімальній 
висоті в 0,2 м. 
Отвори провітрювання повинні знаходитися 
від заглиблень, впадин та сполучних отворів 
до житлових структур, проходів, дренажних 
систем на відстані щонайменше в 2 м при 
те-пловій потужності, що не перевищує 116 
кВт, та 4,5 м при більших значеннях теплової 
потужності.

Провітрювання приміщень, передбачених 
для іншого використання, або приміщень, 
що є частиною обслуговуваної будівлі. 
Площа отвору провітрювання повинна бути 
щонайменше 3000 см2 у разі натураль-ного 
газу та 5000 см2 у разі G.P.L..

Завжди дотримуватися вказівок та вимог 
відповідних нормативів та чинного зако-
нодавства.

1.4 УСТАНОВКА ЗОВНІШНЯ
Котел має рівень електрозахисту IPX5D і 
може бути встановлений також знадвору, 
якщо така установка не суперечить місце-
вим нормам, без необхідності використання 
додаткових захисних засобів.

Увага: усі комплекти опцій, що потенційно 
можуть бути під’єднані до котла, повинні 
мати захисні засоби у відповідності до їх 
рівня електрозахисту.

1.5  ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.
Мінімальна температура -5 °C.  Котел ос-
на-щений функцією антифриз , яка вводить 
в дію насос і запальник, коли температура 
води, що міститься в середині котла, падає 
нижче 5 °C.
Функція антифриз працюватиме лише 
увипадку:
-  котел правильно підключено до газового та 

електричного контуру;
-  на котел постійно подаються електричне 

живлення та газ;
-  головний вимикач увімкнено;
-  котел не заблоковано через проблему роз-

палю-вання;
- основні компоненти котла справні.
За цих умов котел є захищеним проти за-
мерзання при температурі середовища -5°C.

Мінімальна температура -15 °C. У разі, коли 
котел встановлений в місці, де температура 
опускається нижче -5 °C, і якщо не стане 
подачі газу (або котел заблокується від не-
достатності запалювання), прилад може 
розморозитись..
Щоб уникнути ризику замерзання, дотримуй-
тесь таких вказівок:
-  Захищати систему опалення від замерзан-

ня шляхом введення в систему якісного 
антифризу, що передбачений для захисту 
теплових систем та має гарантію від вироб-
ника на відсутність ризику пошкодження 
теплообмінника та інших складових частин 
котла.

Антифриз не повинен шкодити здоров’ю
 Необхідно ретельно дотримуватися інструк-

ції виробника цієї рідини, щодо потрібного 
відсотка відповідно до мінімальної темпе-
ратури, при якій ви хочете зберегти прилад. 
Потрібно виготовити водний розчин з 
класом потенційного заміщення води 2 
(EN 1717).

Матеріали, з яких виготовлений контур опа-
лення котлів Immergas, стійкі до антифризу 
рідини на основі етилен гліколю і пропілену (у 
разі, коли суміші виготовлені якісно).
Щодо терміну використання та утилізації цих 
речовин звертайтеся до їх виробника.
-  Захищайте від замерзання сифон випуску 

конденсату та відповідний вивід за допо-
могою додаткового обладнання, що поста-
чається за окремим замовленням (комп-
лект проти замерзання), та складається з 
двох електричних резисторів, відповідної 
електропроводки та термостату керуван-
ня (уважно ознайомтеся з інструкціями 
з монтажу, які знаходяться в упаковці з 
комплектом цього обладнання).

Захист проти замерзання котла буде забез-
печено, тільки якщо:
-  котел правильно підключено до електрич-

ного контуру;
-  головний вимикач увімкнено;
-  основні компоненти комплекту проти 

замерзання справні.
За цих умов котел є захищеним проти за-мер-
зання при температурі середовища -15°C.
Виробник не несе відповідальності за збитки, 
щовиникли  внаслідок збоїв в електричному 
енер-гопостачанні або внаслідок недотри-
мання вказівок, що наведені вище.
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1.3 AIREACIÓN Y VENTILACIÓN DE 
LOS LOCALES DE INSTALACIÓN.

Los locales deben tener una o varias aperturas 
permanentes de aireación en las partes externas. 
Se permite proteger las aperturas de aireación 
con rejillas metálicas, redes y/o aletas anti-lluvia 
siempre y cuando no se disminuya la superficie 
neta de aireación.
Las aperturas de aireación deben realizarse y 
colocarse de forma que se evite la formación de 
bolsas de gas, independientemente de la forma 
de la cobertura.

Aireación para instalación en locales externos. 
Las superficies libres mínimas, según la potencia 
térmica total, no deben ser inferiores a:
a) locales a nivel del suelo (S ≥ Q x 10)
  S > 350 cm2 por cada Victrix Pro 35 1 I
  S > 515 cm2 por cada Vitrix Pro 55 1 I
  (ej. instalación de n° 3 Victrix Pro 35 1 I en 

cascada la superficie mínima es de 350 x 3 = 
1050 cm2)

b)  semisótanos y locales subterráneos hasta una 
cota de -5 m desde el plano de referencia (S 
≥ Q x 15).

  S > 525 cm2 por cada Victrix Pro 35 1 I
  S > 775 cm2 por cada Victrix Pro 55 1 I
  (ej. instalación de n° 3 Victrix Pro 35 1 I en 

cascada, la superficie mínima es de 525 x 3 = 
1575 cm2)

c) semisótanos en cota comprendida entre -5 m 
y -10 m desde el plano de referencia (S ≥ Q x 
20 con un mínimo de 5000 cm2).

  S > 5000 cm2 para todas las configuraciones
De todos modos cada apertura debe tener una 
superficie neta no inferior a 100 cm2.

Atención: en caso de instalación de aparatos 
alimentados con gas de densidad superior a 0,8 
(G.L.P.) en locales externos, a nivel del suelo, al 
menos los 2/3 de la superficie de aireación deben 
estar realizados a nivel de la superficie de tránsito, 
con una altura mínima de 0,2 m. 
Las aperturas de aireación deben tener una 
distancia entre sí de no menos de 2 m, para ca-
pacidades térmicas no superiores a los 116 kW 
y 4,5 m para capacidades térmicas superiores, 
respecto a cavidades, depresiones o aperturas 
comunicantes con locales situados por debajo de 
la superficie de tránsito o de tuberías de drenaje.

Aireación para instalación en construcciones 
destinadas también a otro uso o en locales que 
tengan la volumetría del edificio que abastecen. 
La superficie de aireación no debe ser inferior a 
3000 cm2 en caso de gas natural y no inferior a 
5000 cm2 en caso de G.L.P.

Consulte y tenga siempre como referencia las 
prescripciones de las normas y de todas las 
leyes vigentes.

1.4  INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR.
La caldera tiene un nivel de aislamiento eléctrico 
IPX5D y puede instalarse incluso en exterior, sin 
necesidad de protecciones adicionales.

Atención: todos los kits opcionales que se 
pueden conectar potencialmente a la caldera, 
deberán estar protegidos según su nivel de pro-
tección eléctrica.

1.5 PROTECCIÓN ANTIHIELO.
Temperatura mínima -5°C. La caldera dispone 
de serie de una función antihielo que pone en 
funcionamiento la bomba y el quemador cuando 
la temperatura del agua dentro de caldera llega 
por debajo de los 5°C.
La función antihielo se asegura sólo si:
- la caldera está conectada correctamente a los 

circuitos de alimentación de gas y eléctrico;
- la caldera se alimenta de manera constante;
-  el interruptor general está activado;
- la caldera no está bloqueada por fallo de en-

cendido;
- los componentes principales de la caldera no 

están averiados.
Si se cumplen estas condiciones, la caldera está 
protegida contra el hielo hasta una temperatura 
ambiente de -5 °C.

Temperatura mínima -15 °C. Si la caldera está 
instalada en un lugar donde la temperatura baja 
por debajo de los 5°C y falla el suministro de gas 
(o la caldera entra en bloqueo por fallo de encen-
dido) puede suceder que el aparato se congele.
Para evitar el riesgo de congelación, siga estas 
instrucciones:
-  Proteger el circuito de calefacción contra el 

hielo, introduciendo en este circuito un líquido 
anticongelante de una buena marca, expresa-
mente adecuado para el uso para instalaciones 
térmicas y con garantía del productor de que 
no se provoquen daños al intercambiador y a 
otros componentes de caldera.

El líquido anticongelante no debe dañar la salud.
 Siga rigurosamente las instrucciones de su 

fabricante relativas al porcentaje que hay que 
aplicar en función de la temperatura mínima 
a la que se desea preservar la instalación. Debe 
prepararse una solución acuosa con clase po-
tencial de contaminación del agua 2 (EN 1717).

Los materiales con los que se fabrica el circuito 
de calefacción de las calderas Immergas resisten 
a los líquidos anticongelantes a base de glicoles 
etilénicos y propilénicos (si las mezclas se preparan 
como corresponde).
Para la duración y eventual eliminación siga las 
instrucciones del proveedor.
-  Proteja del hielo el sifón de descarga de conden-

sación y la correspondiente descarga usando 
un accesorio que se suministra por separado 
(kit antihielo), formado por una resistencia 
eléctrica, el relativo cableado y un termostato 
de control (lea atentamente las instrucciones 
de montaje que se encuentran en el embalaje 
del kit accesorio).

La protección de la caldera contra la congelación 
se asegura sólo si:
-  la caldera está conectada correctamente al cir-

cuito de alimentación eléctrica;
-  el interruptor general está activado;
-  los componentes del kit antihielo no están ave-

riados.
Si se cumplen estas condiciones, la caldera está 
protegida contra el hielo hasta una temperatura 
de -15 °C.
La garantía excluye daños debidos a la interrup-
ción del suministro eléctrico o al incumplimiento 
de las instrucciones anteriormente indicadas.
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1.3 VENTILACIJA I PROVETRAVANJE 
PROSTORIJA U KOJIMA JE 
OBAVLJENA INSTALACIJA.

Prostorije  moraju imati  jedan i l i  v iše 
permanentnih otvora za provetravanje na 
spoljnom zidu. Dozvoljava se zaštita otvora za 
provetravanje metalnim rešetkama, mrežama i/
ili klapnama za zaštitu od kiše ali pod uslovom 
da se ne smanji neto površina za provetravanje.
Otvori za provetravanje se moraju realizovati 
i postaviti na način da ne dođe do stvaranja 
nakupljanja gasa nezavisno od konformacije 
pokrova.

Provetravanje za instalaciju u spoljnim 
prostorijama. Minimalne slobodne površine, 
zavisno od ukupnog toplotnog protoka ne treba 
da budu manje od:
a) prostorije iznad zemlje (S ≥ Q x 10)
  S > 350 cm2 za svaki Victrix Pro 35 1 I
  S > 515 cm2 za svaki Victrix Pro 55 1 I
  (npr: kaskadna instalacija br° 3 Victrix Pro 

35 1 I minimalna površina je 350 x 3 = 1050 
cm2)

b) polupodzemne i podzemne prostorije sve do 
visine -5 m od referentne površine (S ≥ Q x 
15).

  S > 525 cm2 za svaki Victrix Pro 35 1 I
  S > 775 cm2 za svaki Victrix Pro 55 1 I
  (npr: kaskadna instalacija br° 3 Victrix Pro 

35 1 I minimalna površina je 525 x 3 = 1575 
cm2)

c) podzemne prostorije na visini u rasponu od 
-5 m do -10 m od referentne površine (S ≥ Q 
x 20 sa minimalno 5000 cm2).

  S > 5000 cm2 za sve konfiguracije
U svakom slučaju svaki otvor ne sme imati neto 
površinu manju od 100 cm2.

Pažnja: u slučaju instalacije aparata napajanih 
gasom gušćim od 0,8 (G.P.L.) u spoljnim 
prostorijama, izvan zemlje, barem 2/3 površine 
za provetravanje se mora realizovati u dodiru 
sa gaznom površinom sa minimalnom visinom 
od 0,2 m. 
Otvori za provetravanje ne smeju biti udaljeni na 
više do 2 m, protok toplote ne veći od 116 kW 
i 4,5 m za veće toplotne kapacitete od šupljina, 
depresija ili otvora povezanih sa prostorijama 
ispod gazne površine ili od cevi za drenažu.

Sistem provetravanja za instalaciju u zgradama 
namenjenim za druge svrhe ili prostorijama 
uključenim u obim zgrade koju služe. Površina 
za provetravanje ne može biti manja od 3000 cm2 
u slučaju prirodnog gasa i ne sme biti manja od 
5000 cm2 u slučaju gasa TNG.

Uvek konsultujte zahteve standarda i sve zakone 
na snazi.

1.4 INSTALACIJA NAPOLJU.
Kotao ima stepen električne zaštite IPX5D i može 
se instalirati i napolju bez potrebe za dodatnom 
zaštitom.

Pažnja: svi opcioni kompleti koji se potencijalno 
mogu povezati na kotao se moraju zaštititi na bazi 
njihovog stepena električne zaštite.

1.5 ANTI-FRIZ ZAŠTITA.
Mininalna temperatura -5°C. Kotao je serijski 
opremljen anti-friz funkcijom koja stavlja u 
pogon pumpu i gorionik svaki put kada se 
temperatura vode sadržane u kotlu spusti ispod 
5°C.
Anti-friz funkcija se obezbeđuje samo ako:
-  je kotao pravilno povezan na krugove za 

napajanje gasom i strujom;
-  se kotao konstantno napaja;
-  je opšti prekidač uključen;
-  kotao nije u stanju blokade zbog neuključivanja;
-  osnovne komponente kotla nisu u kvaru.
U ovakvim uslovima je kotao zaštićen protiv 
smrzavanja sve do prostorne temperature od -5°C.

Minimalna temperatura -15°C. U slučaju 
da je kotao instaliran u prostoru u kojem se 
temperatura spušta ispod -5°C i ako dođe do 
prekida napajanja gasom, ili ako je kotao u 
stanju blokade zbog neuključivanja, može doći 
do zamrzavanja aparata.
Da biste onemogućili rizik od zamrzavanja, 
pridržavajte se sledećih uputstava:
- Zaštitite od zamrzavanja krug za grejanje na 

način da ulijete u njega anti-friz tečnost dobrog 
kvaliteta koja se izričito koristi za termičke 
uređaje i na kojoj se jasno navodi da ne nanosi 
štetu na izmenjivaču i drugim delovima kotla.

 Anti-friz tečnost ne sme da šteti zdravlju. 
Strogo se pridržavajte uputstava proizvođača 
iste tečnosti u vezi sa potrebnim procentima u 
odnosu na minimalnu temperaturu na kojoj se 
želi očuvati uređaj. Mora se pripremiti vodena 
tečnost sa klasom potencijalnog zagađenja 
navodu 2(EN 1717).

Materijali  od kojih je  izrađen krug za 
grejanjekotlova firme Immergas su izdržljivi 
na anti-friz tečnosti na bazi etilen glikola i 
propilena(u slučaju da su mešavine pravilno 
pripremljene).
U vezi sa trajanjem i eventualnim odlaganjem, 
pridržavajte se indikacija snabdevača.
- Zaštitite od zamrzavanja sifon za odvod 

kondenzacije na način da koristite opremu koja 
se prilaže na zahtev (anti-friz komplet) koja se 
sastoji od električnog otpornika, odgovarajućeg 
kabla i komandnog termostata (pažljivo 
pročitajte uputstva za montažu sadržana u 
pakovanju kompleta sa opremom).

Zaštita kotla od zamrzavanja je na ovaj način 
obezbeđena samo ako:
- se kotao pravilno poveže na krug za električno 

napajanje;
- je opšti prekidač ukopčan;
- komponente kompleta protiv zamrzavanja nisu 

u kvaru.
U takvim uslovima kotao je zaštićen od 
zamrzavanja sve do temperature od -15°C.
Nisu pokrivena garancijom oštećenja koja su 
posledica prekida u snabdevanju električnom 
energijom i nepoštivanja onoga što smo naveli na 
prethodnoj stranici.
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1.3 ПРОВЕТРИВАЕМОСТЬ И 
ВЕНТИЛЯЦИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ 
УСТАНОВКИ.

Помещения должны быть оснащены посто-
янными вентиляционными отверстиями 
на внешних стенах. Допускается закрывать 
вентиляционные отверстия металлическим 
решетками, сеткой и/или жалюзи, при этом 
не должна сокращаться поверхность посту-
пления воздуха.
Вентиляционные отверстия должны быть 
выполнены и расположены таким образом, 
чтобы предотвратить образование газовых 
накоплений, вне зависимости от конфигу-
рации покрытия.

Вентиляция для установки во внешних 
помещениях. Минимальные свободные 
поверхности, в зависимости от тепловой 
мощности, не должны быть ниже
a) помещения над уровнем земли (S ≥ Q x 10)
  S > 350 см2 для каждого Victrix Pro 35 1 I
  S > 515 см2 для каждого Victrix Pro 55 1 I
  (например, при каскадной установке 3-х 

котлов Victrix Pro 35 1 I минимальная 
площадь должна быть 350 x 3 = 1050 см2)

b) полуподвальные и подвальные помеще-
ния до уровня -5 м ниже поверхности (S 
≥ Q x 15).

  S > 525 см2 для каждого Victrix Pro 35 1 I
  S > 775 см2 для каждоо Victrix Pro 55 1 I
  (например, при каскадной установке 3-х 

котлов Victrix Pro 35 1 I минимальная 
площадь должна быть 525 x 3 = 1575 см2)

c) подвальные помещения на уровне от -5 м 
и до -10 м ниже поверхности (S ≥ Q x 20 с 
минимальной площадью 5000 см2).

  S > 5000 см2 для всех конфигураций
В любом случае, каждое отверстие должно 
иметь поверхность не менее 100 см2.

Внимание! При установке приборов, пита-
емых газом, плотность которого превышает 
0,8 (СНГ) во внешних, надземных помеще-
ниях, не менее 2/3 поверхности вентиляции, 
должны находится на уровне пола, с мини-
мальной высотой 0,2 м. 
Отверстия для вентиляции должны на-
ходится не менее чем на расстоянии 2 м 
при термической производительности не 
превышающей 116 кВт и 4,5 м, для более 
высокой тепловой производительности, от 
углублений, впадин, проходов, ведущих в 
соседние помещения ниже уровня пола, или 
от дренажных каналов.

Вентиляция для установки в постройках, 
предназначенных даже для других целей, 
или в помещениях, в объёмном решении 
отопляемого здания. Вентиляционная 
поверхность не должна быть меньше 3000 
см2 для природного газа, и не должна быть 
меньше 5000 см2 для СНГ.

В любом случае, следует ознакомиться с пред-
писаниями стандартов и всех действующих 
законов в данной отрасли.

1.4 НАРУЖНАЯ УСТАНОВКА.
Котёл имеет степень электрической изоляции 
IPX5D и может быть также установлен сна-
ружи без дополнительной защиты.

Внимание! Защита всех факультативных 
комплектов, которые могут быть подключе-
ны к котлу, зависит от класса электрической 
защиты.

1.5 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ.
Минимальная температура -5°C. Котел 
серийно оборудован системой защиты от за-
мерзания, которая приводит в действие насос 
и горелку в том случае, когда температура 
воды отопительной системы внутри котла 
опускается ниже 5°C.
Защита от замерзания вступает в действие 
только в том случае, если:
- котел должным образом подключён к си-

стеме газового и электропитания;
- к котлу постоянно подключено питание;
- включен основной выключатель;
- котел не блокирован из-за неосуществлён-

ного зажигания;
- основные компоненты котла не находятся 

в аварийном состоянии.
В настоящих условиях, котел защищён от 
замерзания до температуры окружающей 
среды -5°C.

Минимальная температура -15°C. В том 
случае если котел устанавливается в таких 
местах, где температура опускается ниже 
-5°C и при недостатке газового питания, или 
если котел блокируется из-за недостаточного 
зажигания, агрегат может не избежать замо-
раживания.
Во избежание замораживания, придерживать-
ся следующих правил:
-  Защитить от замерзания контур отопления, 

для этого добавить в контур антифриз хоро-
шего качества, подходящий для использова-
ния в системах отопления и с гарантией от 
производителя, чем не будет нанесен урон 
теплообменнику и другим компонентам 
котла.

 Антифриз не должен быть вредным для 
здоровья. Необходимо тщательно следовать 
инструкциям изготовителя, что касается 
необходимого процентного соотношения 
относительно минимальной температу-
ры, при которой должна быть сохранена 
установка. Необходимо приготавливать 
водный раствор второго возможного класса 
загрязнения воды 2 (EN 1717).

Материалы, из которых изготовлена ото-
пительная система котлов Immergas, устой-
чивы к антифризам на основе этиленовых и 
пропиленовых гликолей (в том случае если 
растворы приготовлены, как следует). 
Срок эксплуатации и указания по сдаче в 
утиль, приведены в указаниях поставщика.
- Защитить от замораживания сливной си-

фон конденсата и специальный слив, при 
помощи комплектующих деталей, предо-
ставляемых по заказу (комплект против 
замораживания), который состоит из двух 

электрических нагревательных элементов, 
соответствующей кабельной проводки и 
управляющего термостата (внимательно 
прочитать инструкции по установке, кото-
рые входят в упаковку комплекта).

Защита от замерзания котла обеспечивает-
ся только в том случае, если:
-  котел должным образом подключён к систе-

ме электропитания;
- включен основной выключатель;
- основные компоненты котла не находятся 

в аварийном состоянии.
В настоящих условиях, котел защищён от 
замораживания до температуры окружаю-
щей среды -15°C.
Гарантией не покрываются убытки, вызван-
ные прерыванием подачи электроэнергии и 
при несоблюдении вышеуказанных правил.
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1.3 AERATION AND VENTILATION OF 
THE INSTALLATION ROOMS.

The rooms must have one or more permanent 
openings for aeration on external walls. The 
openings used for aeration can be protected 
using metal grills, meshes and/or rain-proof fins 
as long as the net aeration surface is not reduced.

Aeration for installation in outdoor places. The 
minimum free surfaces, in relation to the overall 
heat input must not be below:
a) above-ground rooms (S ≥ Q x 10)
  S > 350 cm2 for every Victrix Pro 35 1 I
  S > 515 cm2 for every Victrix Pro 55 1 I
  (ex: to install 3 Victrix Pro 35 1 I in cascade, 

the minimum surface is 350 x 3 = 1050 cm2)
b) basements and underground rooms up to a 

height of -5 m from the reference surface (S 
≥ Q x 15).

  S > 525 cm2 for every Victrix Pro 35 1 I
  S > 775 cm2 for every Victrix Pro 55 1 I
  (ex: to install 3 Victrix Pro 35 1 I in cascade, 

the minimum surface is 525 x 3 = 1575 cm2)
c) underground rooms at quota between -5 m 

and -10 m from the reference surface (S ≥ Q 
x 20 with a minimum of 5000 cm2).

  S > 5000 cm2 for all configurations
In all cases each opening must not have a net 
surface area less than 100 cm2.

Attention: in the case of installation of appliances 
powered with gas with greater density than 0.8 
(L.P.G.) in outdoor places, above-ground, at least 
2/3 of the aeration surface must be flush with the 
floor, with a minimum height of 0.2 m. 
The aeration openings must be at least 2 m for 
heating capacities not exceeding 116 kW and 4.5 
m for higher heating capacities, cavities, depres-
sions or openings communicating with rooms 
below the walkway surface or draining ducts.

Aeration for installation in building also des-
tined for other use or in places inserted in the 
volume of the building served. The aeration 
surface must not be less than 3000 cm2 in the case 
of natural gas and must not be less than 5000 cm2 
in the case of L.P.G..

The installation must comply with the require-
ments of all relevant codes and standards.

1.4 OUTDOOR INSTALLATION.
The boiler has an IPX5D electric insulation rat-
ing and can also be installed outdoors, without 
additional protections.

Attention: all optional kits that can be potentially 
connected to the boiler must be protected on the 
basis of their electrical protection rating.

1.5 ANTI-FREEZE PROTECTION.
Minimum temperature -5°C. The boiler comes 
standard with an anti-freeze function that ac-
tivates the pump and burner when the system 
water temperature in the boiler falls below 5°C.
The anti-freeze function is only guaranteed if:
- the boiler is correctly connected to gas and 

electricity power supply circuits;
- the boiler is powered constantly;
- Main switch is inserted;
- the boiler is not in no ignition block (Par.
- the boiler essential components are not faulty.
In these conditions the boiler is protected against 
freezing to an ambient temperature of -5°C.

Minimum temperature -15°C. If the boiler is 
installed in a place where the temperature falls 
below -5°C and in the event there is no gas (or 
the boiler goes into failed ignition block), the 
appliance can freeze.
To prevent the risk of freezing follow the instruc-
tions below:
-  Protect the central heating circuit from freezing 

by inserting a good-quality antifreeze liquid 
into this circuit, which is specially suited for 
central heating systems and which is manu-
facturer guaranteed not to cause damage to 
the heat exchanger or other components of 
the boiler. The antifreeze liquid must not be 
harmful to one’s health. 

. The instructions of the manufacturer of this 
liquid must be followed scrupulously regarding 
the percentage necessary with respect to the 
minimum temperature at which the system 
must be kept. An aqueous solution must be 
made with a potential water pollution class 2 
(EN 1717).

The materials used for the central heating circuit of 
Immergas boilers withstand ethylene and propyl-
ene glycol based antifreeze liquids (if the mixtures 
are prepared perfectly).
For life and possible disposal, follow the supplier’s 
instructions.
- Protect the condensate drain trap and relative 

drain against freezing by using an accessory 
supplied on request (anti-freeze kit) comprising 
two electric resistances, the relevant cables and 
a control thermostat (carefully read the instal-
lation instructions contained in the accessory 
kit pack).

Boiler anti-freeze protection is thus ensured only if:
- the boiler is correctly connected to electricity 

power supply circuits;
-  main switch is inserted;
-  the anti-freeze kit components are efficient.
In these conditions the boiler is protected against 
freezing to temperature of -15°C.
The warranty does not cover damage due to inter-
ruption of the electrical power supply and failure 
to comply with that stated on the previous page.
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1.7  ПІДКЛЮЧЕННЯ ГАЗУ (ПРИЛАД 
КАТЕГОРІЇ II2H3/Р).

Наші котельні прилади сконструйовані для 
роботи на газу метан (G20) або G.P.L./зріджений 
пропан. Трубопровід подачі повинен бути од-
наковим або більшим, ніж з’єднувальна трубка 
котла 3/4”G.

N.B.: труба підведення газу повинна мати від-
повідні параметри, що задовольняють вимогам 
чинних норм для гарантії правильної подачі газу 
до запальника, включаючи умови максимальної 
потужності приладу, а також для гарантії належ-
ної експлуатації приладу (технічні дані). Систе-
ма під’єднання повинна відповідати нормам.
Перед тим, як виконати під’єднання газу, 
необхідно виконати ретельне внутрішнє очи-
щення труб системи підведення, щоб усунути 
усі можливі осади, які могли б перешкодити 
правильній роботі котла. Крім того, слід пере-
вірити, чи газ в системі відповідає газові, для 
якого був виготовлений котел (див. заводську 
табличку на котлі). Якщо вони відрізняються, 
слід внести зміни в настройки котла для того, 
щоб пристосувати його для використання ін-
шого типу газу (див. налаштування пристроїв 
у разі зміни типу газу). Важливо перевірити 
динамічний тиск мережі (метану або G.P.L./зрі-
дженого пропану), що буде використовуватися 
для котельного приладу, оскільки недостатньо 
високий рівень тиску може негативно впливати 
на ефективність роботи приладу, спричиняючи 
незадоволення користувача.
Переконайтеся, що під’єднання газового клапа-
на є правильним.
Знадвору приміщення, в якому встановлено 

пристрій, на трубопроводі підведення газу 
на добре видному та легкодоступному місці 
слід встановити ручний відсічний клапан для 
швидкого перекриття з поверненням на 90° та 
упор-обмежувач положень «повністю відкрито» 
та «повністю закрито».
N.B.: внутрішня система постачання газу 
повин-на бути виготовлена у відповідності 
до вимог відповідних норм та чинного зако-
нодавства та згідно з загальними правилами 
розробки та виготовлення машин та обладнан-
ня. Якщо прилад не перевищуює максимальну 
номі-нальну теплову потужність в 35 кВт (Victrix 
Pro 35 1 I при одиночній установці), достатньо 
дотримуватися вимог, передбачених чинними 
технічними нормами.
Якість газу. Прилад було спроектовано для 
роботи на газі, без будь-яких домішок,інакше 
необхідно приєднати відповідні фільтри по лінії 
до пристрою для очищення газу.
Баки для зберігання (якщо газ подається з 
резервуару GPL/зрідженого пропану).
- Може статися, що нові резервуари для збе-

рігання GPL/зрідженого пропану можуть 
містити інертний осадок газу (азоту), що 
може призвести до змішування з газом, який 
подається на прилад, і спричинити аномалії в 
роботі.

- Під час довготривалих періодів зберігання 
може утворюватися шар осаджувальних ком-
понентів у суміші GPL/зрідженого пропану. 
Це може призвести до зміни теплотворної 
здатності суміші, яка подається до приладу з 
подальшою зміною його продуктивності.

1.8  ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО 
ГІДРАВЛІЧНОЇ СИСТЕМИ.

Увага: до того, як розпочати приєднання котла 
для збереження права на гарантійне обслугову-
вання на конденсаційний модуль ретельно про-
мити термічну систему (всі труби, нагрівальні 
компоненти і т.п.) за допомогою спеціальних 
протравних речовин або розчинників накипу, 
щоб усунути будь-який можливий осадок, що 
може негативно вплинути на роботу котла.

Рекомендується провести хімічну обробку 
води у відповідності з чинними технічними 
нормами з метою захисту системи від накипу 
(наприклад, відкладення кальцію), утворення 
осаду та інших шкідливих відкладень.

Рекомендується встановити на системі фільтр 
для збору та відокремлення домішок, що мо-
жуть потрапити в систему (очисний фільтр). 
Для попередження виникнення осадку, нарос-
тів, накипу та корозії слід дотримуватися вимог 
відповідних технічних норм, що передбачають 
хімічну обробку води у тепловому контурі для 
побутового використання.

Гідравлічні з’єднання слід виконувати ра-
ці-онально, керуючись точками приєднання 
на шаблоні котла. Випуск запобіжного клапана 
повинен бути під’єднаний до зливноїлінії, що 
мається на котлі, хоч і не встановлена, і в свою 
чергу мусить бути приєднана до каналізацій-
ного трубопроводу. Якщо ця рекомендація не 
буде виконана, і в разі активації запобіжного 
клапана приміщення буде залите водою, вироб-
ник котла відхиляє будь-яку відповідальність.

1.6 ОСНОВНІ РОЗМІРИ.

Висота (мм) Ширина Глибина

843 442 457

Підключення

ГАЗ СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ

G R M

3/4” 1”1/2 1”1/2

Умовні позначення:
 V - Підключення електропcостачан-

ня
 G - Підключення газу
 R - Зворотня лінія системи опалення
 M - Подача системи опалення
 SC - Випуск конденсату (мінімальний 

внутрішній діаметр Ø 13 мм)

УС
ТА

Н
О

ВК
А

К
О

РИ
С

ТУ
ВА

Ч
ТЕ

ХН
ІЧ

НЕ
 О

БС
ЛУ

ГО
ВУ

ВА
НН

Я

1.7  ПІДКЛЮЧЕННЯ ГАЗУ (ПРИЛАД 
КАТЕГОРІЇ II2H3/Р).

Наші котельні прилади сконструйовані для 
роботи на газу метан (G20) або G.P.L./зріджений 
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необхідно виконати ретельне внутрішнє очи-
щення труб системи підведення, щоб усунути 
усі можливі осади, які могли б перешкодити 
правильній роботі котла. Крім того, слід пере-
вірити, чи газ в системі відповідає газові, для 
якого був виготовлений котел (див. заводську 
табличку на котлі). Якщо вони відрізняються, 
слід внести зміни в настройки котла для того, 
щоб пристосувати його для використання ін-
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на ефективність роботи приладу, спричиняючи 
незадоволення користувача.
Переконайтеся, що під’єднання газового клапа-
на є правильним.
Знадвору приміщення, в якому встановлено 

пристрій, на трубопроводі підведення газу 
на добре видному та легкодоступному місці 
слід встановити ручний відсічний клапан для 
швидкого перекриття з поверненням на 90° та 
упор-обмежувач положень «повністю відкрито» 
та «повністю закрито».
N.B.: внутрішня система постачання газу 
повин-на бути виготовлена у відповідності 
до вимог відповідних норм та чинного зако-
нодавства та згідно з загальними правилами 
розробки та виготовлення машин та обладнан-
ня. Якщо прилад не перевищуює максимальну 
номі-нальну теплову потужність в 35 кВт (Victrix 
Pro 35 1 I при одиночній установці), достатньо 
дотримуватися вимог, передбачених чинними 
технічними нормами.
Якість газу. Прилад було спроектовано для 
роботи на газі, без будь-яких домішок,інакше 
необхідно приєднати відповідні фільтри по лінії 
до пристрою для очищення газу.
Баки для зберігання (якщо газ подається з 
резервуару GPL/зрідженого пропану).
- Може статися, що нові резервуари для збе-

рігання GPL/зрідженого пропану можуть 
містити інертний осадок газу (азоту), що 
може призвести до змішування з газом, який 
подається на прилад, і спричинити аномалії в 
роботі.

- Під час довготривалих періодів зберігання 
може утворюватися шар осаджувальних ком-
понентів у суміші GPL/зрідженого пропану. 
Це може призвести до зміни теплотворної 
здатності суміші, яка подається до приладу з 
подальшою зміною його продуктивності.

1.8  ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО 
ГІДРАВЛІЧНОЇ СИСТЕМИ.

Увага: до того, як розпочати приєднання котла 
для збереження права на гарантійне обслугову-
вання на конденсаційний модуль ретельно про-
мити термічну систему (всі труби, нагрівальні 
компоненти і т.п.) за допомогою спеціальних 
протравних речовин або розчинників накипу, 
щоб усунути будь-який можливий осадок, що 
може негативно вплинути на роботу котла.

Рекомендується провести хімічну обробку 
води у відповідності з чинними технічними 
нормами з метою захисту системи від накипу 
(наприклад, відкладення кальцію), утворення 
осаду та інших шкідливих відкладень.

Рекомендується встановити на системі фільтр 
для збору та відокремлення домішок, що мо-
жуть потрапити в систему (очисний фільтр). 
Для попередження виникнення осадку, нарос-
тів, накипу та корозії слід дотримуватися вимог 
відповідних технічних норм, що передбачають 
хімічну обробку води у тепловому контурі для 
побутового використання.

Гідравлічні з’єднання слід виконувати ра-
ці-онально, керуючись точками приєднання 
на шаблоні котла. Випуск запобіжного клапана 
повинен бути під’єднаний до зливноїлінії, що 
мається на котлі, хоч і не встановлена, і в свою 
чергу мусить бути приєднана до каналізацій-
ного трубопроводу. Якщо ця рекомендація не 
буде виконана, і в разі активації запобіжного 
клапана приміщення буде залите водою, вироб-
ник котла відхиляє будь-яку відповідальність.

1.6 ОСНОВНІ РОЗМІРИ.

Висота (мм) Ширина Глибина

843 442 457

Підключення

ГАЗ СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ

G R M

3/4” 1”1/2 1”1/2

Умовні позначення:
 V - Підключення електропcостачан-

ня
 G - Підключення газу
 R - Зворотня лінія системи опалення
 M - Подача системи опалення
 SC - Випуск конденсату (мінімальний 

внутрішній діаметр Ø 13 мм)
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1.7  CONEXIÓN AL GAS (APARATO 
CATEGORÍA II2H3/P).

Nuestras calderas están fabricadas para poder 
funcionar con gas metano (G20) y G.L.P. El 
diámetro de la tubería de alimentación debe ser 
igual o superior al del racor de la caldera 3/4”G.

Las dimensiones del tubo de entrada del gas 
deben ser conformes con las normativas vigen-
tes 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 técnicos). El sistema de conexión debe ser 
conforme con las normas.
Antes de conectar el gas es necesario limpiar por 
dentro las tuberías del sistema de alimentación 
para eliminar todos los residuos que podrían 
afectar el funcionamiento de la caldera. Además, 
es necesario controlar si el gas suministrado es 
el mismo que requiere la caldera (vea la placa 
de datos situada en la caldera). Si no lo fuera, 
hay que adaptar la caldera para el otro tipo de 
gas (vea la conversión de los aparatos en caso de 
cambio de gas). También es importante controlar 
la presión dinámica de red (metano o GLP) que 
se utilizará para alimentar la caldera, que deberá 
ser conforme a la EN 437 y relativos anexos y a las 
normativas técnicas locales vigentes, ya que una 
presión insuficiente puede afectar al rendimiento 
del generador y por lo tanto producir molestias 
al usuario.
Compruebe que la conexión a la llave del gas se 
realice correctamente.
Instale fuera del local en el cual está presente el 
aparato, en la tubería de alimentación del gas, 

una válvula de corte manual con maniobra de 
cierre rápido por rotación a 90° y topes de final 
de carrera en las posiciones de todo abierto o 
todo cerrado, en posición visible y de fácil acceso.
IMPORTANTE: la instalación interna de ali-
mentación del gas debe realizarse conforme a 
las prescripciones de las normas y de todas las 
leyes vigentes y a las demás posibles referencias 
de la buena técnica. Si el generador no supera 
la potencia térmica nominal máxima de 35 kW 
(Victrix Pro 35 1 I en instalación individual) 
es suficiente cumplir con las disposiciones que 
indica la normativa técnica vigente.
Calidad del gas combustible. El equipo se ha 
diseñado para funcionar con gas sin impurezas. 
Si el gas utilizado no es puro, hay que instalar 
filtros de entrada con el fin de restablecer la 
pureza del 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, 
durante el período de almacenamiento en los 
depósitos se puede verificar una estratificación 
de los componentes de la mezcla. Esto puede 
causar una variación del poder calorífico de la 
mezcla, y por tanto la variación de las presta-
ciones de la caldera.

1.8  CONEXIÓN HIDRÁULICA.
Atención: antes de efectuar las conexiones de la 
caldera, para que no se afecte la garantía del mó-
dulo de condensación, limpie bien la instalación 
térmica (tuberías, cuerpos calentadores, etc.) con 
decapantes adecuados o desincrustantes capaces 
de eliminar los posibles residuos que puedan 
afectar al funcionamiento de la caldera.

Se prescribe un tratamiento químico del agua de 
la instalación térmica, conforme a la normativa 
técnica vigente, para preservar la instalación y el 
aparato contra las incrustaciones (por ejemplo, 
depósitos calcáreos), la formación fangos y de-
más depósitos nocivos.

Se recomienda preparar en la instalación un filtro 
para la recogida y separación de las impurezas 
presentes en la misma (filtro para eliminar los 
lodos). Para evitar depósitos, incrustaciones 
y corrosiones en la instalación de calefacción, 
deben cumplirse las prescripciones de la norma 
técnica vigente, relativa al tratamiento del agua en 
las instalaciones térmicas para uso civil.

Las conexiones hidráulicas deben ser efectuadas 
de forma racional, utilizando los puntos de cone-
xión indicados por la plantilla de la caldera. La 
descarga de la válvula de seguridad de la caldera 
debe conectarse a un embudo de descarga que 
está situado en la caldera pero no está instalado, 
y que debe conectarse al alcantarillado. En caso 
contrario, si la válvula de descarga interviniera 
inundando el local, el fabricante de la caldera no 
será responsable de ello.

1.6 DIMENSIONES PRINCIPALES.

Altura  
(mm)

Ancho  
(mm)

Profundidad 
(mm)

843 442 457

Conexiones

GAS INSTALACIÓN

G R M

3/4” 1”1/2 1”1/2

Leyenda: 
 V - Conexión eléctrica
 G - Alimentación de gas
 R - Retorno de la instalación
 M - Impulsión de la instalación
 SC - Descarga de condensación 

(diámetro interior mínimo 
de Ø 13 mm)
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1.6 GLAVNE DIMENZIJE.

Visina  
(mm)

Širina  
(mm)

Dubina 
(mm)

843 442 457

Priključci

GAS UREĐAJ

G R M

3/4” 1”1/2 1”1/2

Objašnjenja:
 V - Električno povezivanje
 G - Napajanje gasom
 R - Povratni deo uređaja
 M - Polazni deo uređaja
 SC - Odvod kondenzacije 

(unutrašnji minimalni 
prečnik Ø 13 mm)

1.7 POVEZIVANJE NA GAS (APARAT 
KATEGORIJE II2H3+P).

Naši kotlovi su proizvedeni da bi radili na gas 
metan (G20) i TNG. Cev za napajanje mora biti 
ista ili veća od spojke kotla 3/4” G.

NAPOMENA: cev za snabdevanje gasom mora 
imati prikladne dimenzije na bazi propisa na 
snazi da bi se garantovao pravilni kapacitet gasa 
u gorioniku čak i u uslovima maksimalne snage 
generatora i da bi se garantovale performanse 
aparata (tehnički podaci). Sistem spajanja mora 
biti u skladu sa propisima.
Pre nego što obavite povezivanje na gas, najpre 
morate obaviti dobro unutrašnje čišćenje 
svih cevi uređaja za snabdevanje gorivom 
da biste uklonili eventualne naslage koje bi 
mogle ugroziti pravilan rad kotla. Sem toga 
kontrolišite da li snabdeveni gas odgovara 
onome za koji je pripremljen kotao (vidi pločicu 
sa podacima postavljenu na kotlu). Ako se 
oni razlikuju, morate intervenisati na kotlu da 
obavite prilagođavanje na drugu vrstu gasa (vidi 
konverziju aparata u slučaju promene gasa). 
Važno je proveriti dinamički pritisak mreže 
(metana ili TNG-a) na koju se priključuje kotao. 
Taj pritisak mora biti u skladu sa propisima jer 
ukoliko je neodgovarajući može uticati na snagu 
generatora i na taj način izazvati neprijatnosti 
korisniku. 
Uverite se da je povezivanje slavine za gas 
pravilno obavljeno.
Instalirajte izvan prostorije u kojoj se nalazi 
aparat na cevi za snabdevanje gasom, na 
vidljivom i lako pristupačnom mestu, ventil za 
ručno presteranje s manevrom brzog zatvaranja 

rotacijom od 90° i zaustavljanjem na kraju 
pokreta u položajima potpuno zatvoren ili 
potpuno otvoren.
NAPOMENA: unutrašnji uređaj za snabdevanje 
gasom se mora izraditi u skladu sa propisima 
standarda i svih zakona na snazi i eventualno 
pravilima dobre prakse. Ako generator ne prelazi 
nominalni toplotni kapacitet od 35 kW (Vicrtix 
Pro 35 1 I u pojedinačnoj instalaciji ) dovoljno 
je da se pridržavate odredbi važećih tehničkih 
propisa.
Kvalitet goriva gasa. Aparat je dizajniran da bi 
radio na gas bez nečistoća; u suprotnom slučaju 
se moraju postaviti prikladni filteri na početnom 
delu aparata da bi se obezbedila čistoća goriva.
Rezervoari za skladištenje (u slučaju napajanja 
iz depozita TNG-a).
-  Može se desiti da novi rezervoari za skladištenje 

TNG-a mogu sadržavati inertne ostatke gasa 
(azota) i osiromašuju mešavinu koju ispušta 
aparat čime dolazi do anomalija u radu.

-  Zbog sastava mešavine TNG-a može se desiti 
da tokom skladištenja u rezervoarima dođe 
do uslojavanja komponenata mešavine. Tako 
nešto može dovesti do promene snage ispuštane 
mešavine u aparat čime se menja i performasa 
istog.

1.8  HIDRAULIČNO POVEZIVANJE.
Pažnja: pre nego što obavite povezivanje kotla, da 
ne bi došlo do nevaženja garancije na primarnom 
izmenjivaču, dobro operite toplotni uređaj 
(cevi, radijatore, itd.)prikladnim sredstvima za 
uklanjanje kamenca koji su u stanju da očiste od 
ostataka koji bi mogli ugroziti ispravan rad kotla.

On predviđa hemijski tretman vode termičkog 
uređaja u skladu sa tehničkim propisom na snazi 
u cilju očuvanja aparata od naslaga (na primer, 
naslaga kamenca) od stvaranja mulja i drugih 
štetnih naslaga.

Savetujemo postavljanje na uređaj filtera za 
sakupljanje i separaciju nečistoća koje postoje 
u uređaju (filtera uklanjač blata). U cilju 
sprečavanja stvaranja naslaga, prljavštine i 
korozije u sistemu grejanja , moraju se poštovati 
odredbe sadržane u sadašnjim tehničkim 
propisima koji se odnose na tretman vode u 
sistemu grejanja za civilnu upotrebu.

Hidraulično priključivanje se mora racionalno 
obaviti na način da koristite priključke na 
šablonu kotla. Odvod sigurnosnog ventila 
kotla se mora povezati na levak za pražnjenje 
koji postoji na kotlu ali nije instaliran i on se 
mora povezati na kanalizaciju. Proizvođač 
kotla nije odgovoran ako takvo povezivanje nije 
obezbeđeno te dođe do aktiviranja sigurnosnog 
ventila i zbog toga se poplavi prostorija u kojoj 
se kotao nalazi.
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1.7 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗОВОЙ 
МАГИСТРАЛИ (ПРИБОР КАТЕГОРИИ 
II2H3/P).

Наши котлы разработаны для работы на метане 
(G20) и на сжиженном нефтяном газе (СНГ). 
Питающий трубопровод должен равняться или 
превышать переходник котла 3/4” G.

Примечание. Труба подачи горючего газа должна 
иметь размеры, соответствующие действующим 
нормативам, чтобы гарантировать требуемый 
расход газа, подаваемого на горелку, даже при 
максимальной мощности котла, и обеспечивать 
эксплуатационные характеристики агрегата (техни-
ческие характеристики). Применяемые соединения 
должны соответствовать действующим нормам.
Перед подключением газа, необходимо выполнить 
тщательную внутреннюю очистку всего трубопро-
вода установки для подачи горючего, необходимо 
удалить любые отложения, которые негативно по-
влияют на работу котла. Следует также убедиться в 
том, что газ в ней соответствует тому, для которого 
разработан котел (см. табличку номинальных дан-
ных, помещенную на панели котла). В противном 
случае следует произвести модификацию котла для 
его адаптации к другому типу газа (см. “Модифи-
кация устройств в случае изменения типа газа”). 
Следует также замерить динамическое давление 
в магистрали (метана или сжиженного нефтяного 
газа), предназначенной для питания котла, и убе-
диться в его соответствии стандарту EN 437 и его 
приложениям и требованиям местных технических 
действующих стандартов, так как недостаточная 
величина давления может сказаться на мощности 
агрегата и привести к проблемам для пользователя.
Убедитесь в правильности подсоединения газового 

вентиля.
Установить снаружи помещения, в котором на-
ходится прибор, на трубопроводе подачи газа, на 
видном и легкодоступном месте ручной запорный 
вентиль с быстрым действием закрытия при враще-
нии на 90° и с концевыми остановами в полностью 
закрытом и в полностью открытом положении.
Примечание. Внутренняя установка подачи газа 
должна соответствовать предписаниям стандартов 
и всех действующих законов а также, общеприня-
тым техническим правилам. Если номинальная 
тепловая мощность котла не превышает 35 кВт 
(Victrix Pro 35 1 I для отдельной установки) доста-
точно придерживаться предписаний действующих 
технических стандартов.
Качество горючего газа. Аппарат был изготовлен 
для работы на газе без загрязнений, в противном 
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, прово-
цируя неполадки в функционировании. 

- По причине состава смеси сжиженного нефтяного 
газа, во время хранения газа в резервуарах, может 
произойти стратификация компонентов смеси. 
Это может вызвать изменение теплопроизводи-
тельности выделяемой смеси, а в последствии и 
изменение эксплуатационных качеств аппарата.

1.8 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЕ.

Внимание! Перед тем как произвести подсоедине-
ние котла, для сохранения гарантии конденсаци-
онного модуля, аккуратно очистить всю тепловую 
установку (трубопроводную сеть, нагревающие 
тела и т.д.) соответствующими декапирующими 
средствами или антинакипинами, способными 
удалить загрязнения, которые могут ухудшить 
работу котла.

Рекомендуется проводить химическую обработку 
воды тепловой установки согласно действующим 
техническим нормам с целью защиты системы и ап-
парата от твердых отложений (например, накипи), 
образования грязи и других вредных отложений. 

Рекомендуется установить на системе фильтр, для 
сбора и отделения загрязнений, присутствующих 
в системе (фильтр дешламатор). Для того, чтобы 
предотвратить образование отложений, накипи и 
коррозию в отопительной установке, должны быть 
соблюдены правила, входящие в действующие тех-
нические стандарты, относительно обработки воды 
тепловых установок гражданского пользования.

Гидравлические соединения должны быть произве-
дены рациональным путём, используя соединения 
на шаблоне котла. Слив предохранительного 
клапана котла должен быть подключен к сливной 
воронке, которая находится на котле, но не уста-
новлена, и которая в свою очередь подключена 
к канализации. В противном случае, если сраба-
тывание предохранительного клапана приведет 
к затоплению помещения, изготовитель котла не 
будет нести ответственность.

1.6 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ.

Высота (мм) Ширина 
(мм)

Глубина 
(мм)

843 442 457

Подключения

ГАЗ УСТАНОВКА

G R M

3/4” 1”1/2 1”1/2

Условные обозначения:
 V - Подключение электропи-

тания
 G - Подача газа
 R - Возврат из системы
 M - Подача в систему
 SC - Слив конденсата (вну-

тренний минимальный 
диаметр Ø 13 мм)
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1.7 GAS CONNECTION (APPLIANCE 
CATEGORY II2H3/P).

Our boilers are designed to operate with natural 
gas (G20) and L.P.G. Supply pipes must be the 
same as or larger than the 3/4” G boiler fitting.

N.B.: the gas supply pipe must be suitably di-
mensioned 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 connection to the gas supply 
must conform to standards.
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 
operation with the other type of gas (see convert-
ing appliance for other gas types). The dynamic 
gas supply (methane or L.P.G.) pressure must 
also be checked according to the type used in 
the boiler, which must comply with EN 437 and 
relative attachments and with the local technical 
regulations in force, as insufficient levels can 
reduce generator output and cause malfunctions.
Ensure correct gas cock connection.
Install a manual cut-off valve with quick closure 
manoeuvre for 90° rotation and end run stops in 
the all open or all closed positions on the gas sup-
ply pipe in a visible and easily reachable position 
outside the room where the appliance is installed.
N.B.: the internal gas supply system must be built 
in compliance with the provisions and regula-
tions and all legislation in force, and any other 

reference on good technique. If the generator 
does not exceed the maximum nominal heat 
input of 35 kW (Victrix Pro 35 1 I in individual 
installation) simply follow the provisions set 
forth in the technical regulation in force.
Fuel gas quality. The appliance has been de-
signed to operate with combustible gas free of 
impurities; otherwise it is advisable to fit special 
filters upstream of the appliance to restore the 
purity of the fuel.
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 causing problems 
with boiler operation.

- 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.

1.8 HYDRAULIC CONNECTION.
Attention: in order not to void the condensation 
module warranty, before making the boiler con-
nections, carefully wash the CH system (pipes, 
radiators, etc.) with special pickling or descaling 
products to remove any deposits that could com-
promise correct boiler operation.

A chemical treatment of the thermal 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., lime scale), 
sludge or other hazardous deposits.

It is recommended to prepare a filter in the 
system to collect and separate any impurities 
present in the system (slurry remover filter). In 
order to avoid deposits, scaling and corrosion 
in the central heating system, the provisions 
set forth in the technical regulation in force on 
water treatment in heating systems for civil use 
must be respected.

Water connections must be made in a rational 
way using the couplings on the boiler template. 
The discharge of the boiler safety valve must 
be connected to a tundish and then the waste 
should be connected to the sewer. Otherwise, the 
manufacturer declines any responsibility in case 
of flooding if the drain valve cuts in.

1.6  MAIN DIMENSIONS.

Height (mm) Width (mm) Depth (mm)

843 442 457

Connections

GAS SYSTEM

G R M

3/4” 1”1/2 1”1/2

Key:
 V - Electrical connection
 G - Gas supply
 R - System return
 M - System flow
 SC - Condensate drain (minimum 

internal diameter Ø 13 mm)
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Увага: Immergas ні в якому разі не буде нести 
відповідальність за пошкодження з причини 
включення автоматичних заповнювачів від 
інших виробників.

З метою дотримання вимог до систем, виз-
на-чених у EN 1717 щодо забруднення питної 
води та дотримання чинних технічних норм 
щодо приміщень, рекомендується застосо-ву-
вати комплект зворотнього клапану, який 
встановлюється перед з’єднанням впуску 
холодної води в котел. Крім того, рекомен-
дується, щоб рідина-теплоносій (напр,: вода 
+ гліколь), що подається в первинну систему 
котла (система опалювання), належала до 
категорій 1, 2 або 3, визначених нормою 
EN 1717.

Увага: щоб зберегти якнайдовше життя та 
експлуатаційні характеристики приладу, 
рекомендується встановлювати відповідний 
пристрій для обробки води у разі, якщо вода 
має характеристики, які можуть призвести 
до утворення накипу.

Випуск конденсату. Для випуску конденса-
ту води, що накопичується в приладі, слід 
виконати з’єднання з системою каналізації, 
використовувати труби з характеристи-
ка-ми опору проти кислотних конденсатів 
та внутрішнім діаметром Ø щонайменше 
13 мм. Система сполучення пристрою с 
кана-лізацією повинна передбачати захист 
від заморожування рідини, що знаходиться 
в ньому. Перед пуском пристрою в експлу-
ата-цію слід переконатися в тому, що кон-
денсат випускається належним чином. Крім 

того, слід дотримуватися вимог технічних 
норм та правил чинного законодавства щодо 
виведення відпрацьованої рідини.

1.9 ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО 
ЕЛЕКТРИЧНОГО ЖИВЛЕННЯ.

Наступні операції повинні проводитися після 
відключення напруги живлення. 

Електрична схема повинна завжди відпо-
ві-дати вимогам відповідних технічних нор-
ма-тивів та чинного законодавства. Котел має 
ступінь захисту IPX5D для всього приладу. 
Електрична безпека гарантована тільки в разі, 
якщо прилад добре з’єднаний з ефектив-ною 
системою заземлення, яка виконана у відпо-
відності до діючих стандартів безпеки.

Увага: Immergas С.п.А. не несе ніякої від-
повідальності за збитки, заподіяні людям 
або майну, що виникли в разі відсутності 
заземлення котла і відступу від діючих стан-
дартів безпеки.

Крім того, необхідно перевірити відпо-
від-ність електромережі максимальній 
потуж-ності приладу, що зазначена на за-
водській табличці, яка знаходиться на котлі. 
Котли укомплектовані спеціальним кабе-
лем живлення типу “X” без розетки. Шнур 
живлення повинен бути підключений до 
мережі 220 В ± 10% / 50 Гц LN в залежності 
від полярності і заземлення , у такiй ме-
режі повинен бути вимикач відключення від 
перенапруги III категорії. 
Головний перемикач повинен бути встанов-
лений знадвору приміщень, його положення 
повинно бути як слід відміченим та легко 
доступним.
У разі заміни кабелю живлення звернутися 
до кваліфікованого уповноваженого фахівця 
(наприклад, до Уповноважено Сервісного 
Центру Immergas). Кабель живлення повинен 
підключатися як зазначено (Мал. 1-3).
У разі необхідності заміни плавких запо-біж-
ників мережі на затискній колодці та схемі 
регулювання використовувати швидкодіючі 
запобіжники на 3,15A.
Для загального блоку живлення від мережі, 
не бажано використовувати адаптери, пере-
хідники, трійники і подовжувачі.

Важлива інформація: у разі каскадного 
регулятора слід обов’язково забезпечити 
наявність двох окремих ліній згідно діючих 
норм щодо електричних схем та установок. 
Усі трубопроводи котла ні в якому разі не 
повинні використовуватися як заземлення 
електричної або телефонної лінії. Після того 
переконайтеся, що це не станеться до того, як 
відбудеться електричне підключення котла.

• Установка з системою роботи при прямій 
низькій температурі. Котел може напряму 
подавати теплоносій в систему з низькою 
температурою, якщо виключити значення 
параметру “P02”, що визначає температуру 
подачі котла. В такій ситуації доречно дода-
ти до системи живлення котла запобіжний 
пристрій, що являє собою термостат з об-
меженням температури в 55 °C. Термостат 
слід встановити на трубі подачі системи на 
відстані щонайменше в 2 метри від котла.

Провід 
живлення

ЗОВНІШНЄ РЕЛЕ
(ОПЦІЯ)

220 Vac 
50Hz

ЗАПОБІЖНИК

220
КОТУШКА 230 Vac

МАКС. 0.1 A

ТРИВОГА
ЧИСТІ КОНТАКТИ

MAX 1 A. 220 Vac

Зовнішнє реле
220 Vac
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Увага: Immergas ні в якому разі не буде нести 
відповідальність за пошкодження з причини 
включення автоматичних заповнювачів від 
інших виробників.

З метою дотримання вимог до систем, виз-
на-чених у EN 1717 щодо забруднення питної 
води та дотримання чинних технічних норм 
щодо приміщень, рекомендується застосо-ву-
вати комплект зворотнього клапану, який 
встановлюється перед з’єднанням впуску 
холодної води в котел. Крім того, рекомен-
дується, щоб рідина-теплоносій (напр,: вода 
+ гліколь), що подається в первинну систему 
котла (система опалювання), належала до 
категорій 1, 2 або 3, визначених нормою 
EN 1717.

Увага: щоб зберегти якнайдовше життя та 
експлуатаційні характеристики приладу, 
рекомендується встановлювати відповідний 
пристрій для обробки води у разі, якщо вода 
має характеристики, які можуть призвести 
до утворення накипу.

Випуск конденсату. Для випуску конденса-
ту води, що накопичується в приладі, слід 
виконати з’єднання з системою каналізації, 
використовувати труби з характеристика-ми 
опору проти кислотних конденсатів та вну-
трішнім діаметром Ø щонайменше 13 мм. 
Система сполучення пристрою с кана-ліза-
цією повинна передбачати захист від замо-
рожування рідини, що знаходиться в ньому. 
Перед пуском пристрою в експлуата-цію слід 
переконатися в тому, що конденсат випуска-
ється належним чином. пізніше, при першому 

увімкненні, слід перевірити, чи сифон напов-
нився конденсатом (парагр. 1.21).
Крім того, слід дотримуватися вимог техніч-
них норм та правил чинного законодавства 
щодо виведення відпрацьованої рідини.

1.9 ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО 
ЕЛЕКТРИЧНОГО ЖИВЛЕННЯ.

Наступні операції повинні проводитися після 
відключення напруги живлення. 

Електрична схема повинна завжди відпо-
ві-дати вимогам відповідних технічних нор-
ма-тивів та чинного законодавства. Котел має 
ступінь захисту IPX5D для всього приладу. 
Електрична безпека гарантована тільки в разі, 
якщо прилад добре з’єднаний з ефектив-ною 
системою заземлення, яка виконана у відпо-
відності до діючих стандартів безпеки.

Увага: Immergas С.п.А. не несе ніякої від-
повідальності за збитки, заподіяні людям 
або майну, що виникли в разі відсутності 
заземлення котла і відступу від діючих стан-
дартів безпеки.

Крім того, необхідно перевірити відпо-
від-ність електромережі максимальній 
потуж-ності приладу, що зазначена на за-
водській табличці, яка знаходиться на котлі. 
Котли укомплектовані спеціальним кабе-
лем живлення типу “X” без розетки. Шнур 
живлення повинен бути підключений до 
мережі 220 В ± 10% / 50 Гц LN в залежності 
від полярності і заземлення , у такiй ме-
режі повинен бути вимикач відключення від 
перенапруги III категорії. 
Головний перемикач повинен бути встанов-
лений знадвору приміщень, його положення 
повинно бути як слід відміченим та легко 
доступним.
У разі заміни кабелю живлення звернутися 
до кваліфікованого уповноваженого фахівця 
(наприклад, до Уповноважено Сервісного 
Центру Immergas). Кабель живлення повинен 
підключатися як зазначено (Мал. 1-3).
У разі необхідності заміни плавких запо-біж-
ників мережі на затискній колодці та схемі 
регулювання використовувати швидкодіючі 
запобіжники на 3,15A.
Для загального блоку живлення від мережі, 
не бажано використовувати адаптери, пере-

хідники, трійники і подовжувачі.

Важлива інформація: у разі каскадного 
регулятора слід обов’язково забезпечити 
наявність двох окремих ліній згідно діючих 
норм щодо електричних схем та установок. 
Усі трубопроводи котла ні в якому разі не 
повинні використовуватися як заземлення 
електричної або телефонної лінії. Після того 
переконайтеся, що це не станеться до того, як 
відбудеться електричне підключення котла.

• Установка з системою роботи при прямій 
низькій температурі. Котел може напряму 
подавати теплоносій в систему з низькою 
температурою, якщо виключити значення 
параметру “P02”, що визначає температуру 
подачі котла. В такій ситуації доречно дода-
ти до системи живлення котла запобіжний 
пристрій, що являє собою термостат з об-
меженням температури в 55 °C. Термостат 
слід встановити на трубі подачі системи на 
відстані щонайменше в 2 метри від котла.

Провід 
живлення

ЗОВНІШНЄ РЕЛЕ
(ОПЦІЯ)

220 Vac 
50Hz

ЗАПОБІЖНИК

220
КОТУШКА 230 Vac

МАКС. 0.1 A

ТРИВОГА
ЧИСТІ КОНТАКТИ

MAX 1 A. 220 Vac

Зовнішнє реле
220 Vac
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Atención: Immergas no se hace responsable en 
caso de daños causados por la introducción de 
llenados automáticos que sean de otras marcas.

Para cumplir con los requisitos de instalación 
establecidos por la EN 1717 y conforme a las nor-
mativas técnicas locales vigentes en materia de 
contaminación del agua potable, se recomienda 
utilizar un kit antirretorno antes de la conexión 
de entrada del agua fría de la caldera. Además se 
recomienda que el fluido termovector (ej.: agua + 
glícol) introducido en el circuito primario de la 
caldera (circuito de calefacción), pertenezca a las 
categorías 1, 2 o 3 definidas en la norma EN 1717.

Atención: para preservar la duración y las caracte-
rísticas de eficiencia del aparato se aconseja insta-
lar un dispositivo adecuado para el tratamiento del 
agua en presencia de aguas cuyas características 
pueden crear incrustaciones calcáreas.

Descarga de la condensación. Para la descarga 
del agua de condensación del aparato, conéctese 
a la red de alcantarillado mediante tubos capaces 
de resistir a las condensaciones ácidas, con un 
diámetro interno de al menos 13 mm. El sistema 
de conexión del aparato con la red de alcantari-
llado se debe realizar de manera tal que se evite 
el congelamiento del líquido contenido en el 
mismo. Antes de la puesta en funcionamiento 
del aparato asegúrese de que la condensación se 
pueda evacuar correctamente. Después de la pri-
mera puesta en marcha compruebe que el sifón 
se haya llenado de condensación (apart. 1.21).
Además, se deben respetar las normativas y las 
disposiciones nacionales y locales vigentes para 
la descarga de aguas residuales.

1.9 CONEXIÓN ELÉCTRICA.
Las operaciones indicadas a continuación deben 
ser efectuadas después de haber quitado tensión 
al aparato. 

La instalación eléctrica debe realizarse conforme 
a las normativas técnicas y a todas las leyes vigen-
tes. La caldera cuenta en todo el aparato con un 
grado de protección IPX5D. La seguridad eléctri-
ca 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: Immergas S.p.A. se exime de cualquier 
responsabilidad por daños a personas o cosas de-
bidos a no conectar la puesta a tierra de la caldera 
o al incumplimiento de las normas de referencia.

Compruebe así mismo que la instalación eléc-
trica sea adecuada para la potencia máxima 
absorbida por el aparato, que está indicada en la 
placa de datos situada en la caldera. 
Las calderas se entregan con un cable de alimen-
tación especial, de tipo “X” sin enchufe. El cable 
de alimentación debe ser conectado a una red de 
230V ±10% / 50Hz, respetando la polaridad L-N 
y la conexión de tierra , la red debe disponer 
de desconexión omnipolar con categoría de 
sobretensión clase III. 
El interruptor general debe estar instalado fuera 
de los locales, en posición visible y accesible.
Si debe sustituir el cable de alimentación diríjase 
a una empresa habilitada (por ejemplo el Servicio 
de Asistencia Técnica autorizado Immergas). El 
cable de alimentación debe respetar el recorrido 
previsto (Fig. 1-3).
Si se debe sustituir el fusible de red en la regleta 
de bornes de conexión, use un fusible de 3,15A 
rápido.
Para la alimentación general del aparato desde la 
red eléctrica, no está permitido el uso de adapta-
dores, tomas múltiples o alargadores.

Importante: En caso se utilice el regulador de 
cascada y zonas, es obligatorio instalar dos lí-
neas separadas en conformidad con las normas 
vigentes acerca de las instalaciones eléctricas. 
Ninguna tubería de la caldera debe servir de toma 
de tierra de la instalación eléctrica o telefónica. 
Compruebe este aspecto antes de conectar eléc-
tricamente la caldera.

• Instalación con sistema que funciona a 
baja temperatura directa. La caldera puede 
alimentar directamente una instalación a baja 
temperatura limitando el valor del parámetro 
“P02” que fija la temperatura de impulsión del 
generador. En esta situación se debe instalar 
en serie a la alimentación de la caldera, una 
seguridad constituida por un termostato con 
temperatura límite de 55 °C. El termostato se 
debe posicionar en el tubo de impulsión de 
la instalación, a una distancia de al menos 2 
metros de la caldera.

Cable de 
alimentación

RELÉ EXTERNO
(OPCIONAL)

230 V CC 
50Hz

FUSIBLES

BOBINA 230 Vca
MÁX. 0.1 A

ALARMA
CONTACTOS LIMPIOS

MÁX. 1 A 230 Vca)

Reset externo
230 V CC

ENTRADA
ANALÓGICA
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Pažnja: firma Immergas neće odgovarati za štetu 
uzrokovanu postavljanjem automatskih punjača 
koje nije ona proizvela.

Da bi se ispunili zahtevi koji su utvrđeni 
standardom EN 1717 i u skladu sa lokalnim 
tehničkim propisima u pogledu zagađenja 
vode za piće, preporučujemo vam postavljanje 
kompleta sa nepovratnim ventilom za korišćenje 
na početnom delu ulaza hladne vode u kotao. 
Osim toga preporučujemo da fluid za prenos 
toplote (npr. voda + glikol ) koji se dodaje u 
primarni krug kotla (kruga za grejanje ), pripada 
kategoriji 1, 2 ili 3 kako je definisano u EN 1717.

Pažnja: da bi se aparat očuvao u što boljem stanju, 
savetujemo instalaciju kompleta prikladnog 
uređaja za tretman vode tamo gde vode imaju 
takve karakteristike da mogu dovesti do stvaranja 
kamenca.

Odvod kondenzacije. Za odvod kondenzacije 
koju stvara aparat, morate se povezati na 
kanalizaciju uz pomoć cevi koje su otporne na 
kisele kondenzacije i imaju unutrašnji Ø od 
barem 13 mm. Uređaj za povezivanje aparata na 
kanalizaciju se mora izraditi na način da ne dođe 
do zamrzavanja tečnosti koju sadrži. Pre puštanja 
u rad aparata uverite se da se kondenzacija može 
pravilno izbaciti. posle prvog paljenja treba 
da se proveri da je sifon napunjen kondensom 
(parag. 1.21).
Sem toga pridržavajte se lokalnih i nacionalnih 
propisa na snazi u pogledu odvoda otpadnih 
voda.

1.9  ELEKTRIČNO POVEZIVANJE.
Naknadno opisane operacije se obavljaju nakon 
što ste iskopčali aparat sa napona.

Električni se uređaj mora izraditi u skladu sa 
tehničkim propisima i svim zakonima na snazi. 
Kotao ima stepen zaštite IPX5D za ceo uređaj. 
Električna bezbednost aparata se postiže samo 
ako je on savršeno povezan na efikasan uređaj 
za uzemljenje, izrađen na način koji predviđaju 
bezbednosni propisi na snazi.

Pažnja: firma Immergas S.p.A. otklanja sa sebe 
bilo koju odgovornost za štetu nanesenu ljudima 
ili predmetima a koja je posledica neobavljenog 
uzemljenja kotla i nepoštovanja referentnih 
propisa.

Uverite se i da je električni uređaj prikladan 
maksimalnoj snazi koju apsorbuje a ista se navodi 
na pločici sa podacima postavljenoj na kotlu. 
Kotlovi imaju specijalni kabl za napajanje tipa"X" 
bez utikača. Kabl za napajanje se mora priključiti 
na mrežu od 230V ±10% / 50Hz poštujući 
polaritet L-N i uzemljenje , na takvoj mreži 
se mora predvideti višepolarno iskapčanje sa 
kategorijom previsokog napona klase III. 
Opšti prekidač se mora instalirati izvan 
prostorija, na označenom i pristupačnom mestu.
U slučaju zamene kabla za napajanje, 
obratite se kvalifikovanom tehničaru (na 
primer Ovlašćenom Tehničkom Servisu firme 
Immergas). Kabl za napajanje mora pratiti 
opisani put (slika 1-3).
Ako je potrebno zameniti mrežni osigurač 
na kontrolnoj tabli, mora se koristiti osigurač 
3,15A brzi.
Za opšte napajanje aparata sa električne mreže, 
ne dozvoljava se korišćenje adaptera, višestrukih 
utičnica i produžnih kablova.

Važno: ako se koristi kaskadni regulator 
obavezno se moraju omogućiti sve odvojene 
linije kao što nalažu važeći zakonski propisi za 
elektroinstalacije. Sve cevi kotla se nikada ne 
smeju koristiti kao uzemljenje za elektronski ili 
telefonski uređaj. Zato se uverite da do toga nije 
došlo pre nego što obavite električno povezivanje 
kotla.

• Instalacija sa uređajem koji radi na direktnu 
smanjenu temperaturu. Kotao može direktno 
napajati uređaj na nisku temperaturu na 
način da ograniči parametar "P02" koji 
definiše polaznu temperaturu generatora. 
U toj je situaciji potrebno serijski postaviti 
na napajanju kotla, sigurnosnu napravu 
koja je sastoji od termostata sa graničnom 
temperaturom od 55 °C. Termostat se mora 
postaviti na polaznu cev uređaja na udaljenost 
od više od 2 metra u odnosu na kotao.

FUSE
3,15 AF

Soljno resetovanje 
230 Vac

ALARM
ČISTI KONTAKTI
MAKS 1 A. 230 Vac

230 Vac
50 Hz

SPOLJNI RELEJ
(Opcija)

SVITAK 230 Vac
MAKS. 0.1 A

ANALOGNI
ULAZ

BUS

Kabl za 
napajanje
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Внимание! Компания Immergas не отвечает 
за урон, нанесённый установкой автоматиче-
ских наполнителей других производителей.

В целях соблюдения установленных правил 
проектирования в стандарте EN 1717, а 
также местных нормативных требований по 
загрязнению питьевой воды, рекомендуется 
устанавливать обратный клапан перед точкой 
соединения подачи холодной питьевой воды 
в котёл. Также рекомендуется, чтобы тепло-
передающая жидкость (например: вода + гли-
коль), введённая в первичный контур котла 
(контур отопления), относилась к категориям 
1, 2 или 3, определённым в стандарте EN 1717.

Внимание! Чтобы обеспечить долгий срок 
работы котла, а также сохранить его ха-
рактеристики и эффективность, рекомен-
дуется установить подходящий комплект 
обработки воды при использовании воды, 
характеристики которой могут способство-
вать образованию известковых отложений.

Слив конденсата. Для слива конденси-
рованной воды, выработанной котлом,, 
необходимо произвести подсоединение к 
канализационной сети при помощи подходя-
щих труб, стойких к кислотным конденсатам, 
внутренний диаметр которых не менее 13 мм. 
Система подсоединения к канализационной 
сети должна быть выполнена таким образом, 
чтобы предотвратить замораживание со-
держащейся в ней жидкости. следовательно, 
перед первым включением, проверить, на-
полнен ли сифон конденсатом (парагр. 1.21) 
Перед подключением прибора, убедиться, 

что конденсат может быть удалён должным 
образом. Необходимо также придерживаться 
действующих нормативных национальных и 
местных требований относительно сточных 
вод.

1.9 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К 
ЭЛЕКТРОСИСТЕМЕ.

Нижеописанные операции должны быть 
произведены после отключения напряжения 
от котла. 

Система электропитания должна быть вы-
полнена в соответствии с техническими стан-
дартами и всеми действующими законами. 
Котёл имеет класс защиты IPX5D. Электри-
ческая безопасность агрегата обеспечивается 
только при его подсоединении к контуру 
заземления, выполненному в соответствии 
с действующими нормами безопасности.

Внимание: Компания Immergas S.p.A. снима-
ет с себя всякую ответственность за ущерб, 
нанесенный людям или имуществу, в случае 
незаземления котла и несоблюдения соответ-
ствующих норм безопасности.

Убедитесь также, что параметры электри-
ческой сети соответствуют максимальной 
потребляемой мощности, величина которой 
указана на табличке номинальных данных, 
помещенной на стенке котла. 
Котлы поставляются со шнуром электропи-
тания “X” без вилки. Кабель электропитания 
должен быть включен в электрическую сеть 
напряжением 230 В ±10% и частотой 50 Гц с 
соблюдением полярности L-N и заземления

, на данной сети должен быть предусмо-
трен двухполюсный выключатель III катего-
рии перенапряжения. 
Главный выключатель должен быть установ-
лен снаружи помещений в обозначенном и 
доступном месте.
В случае замены кабеля питания обратиться 
в специализированное предприятие (напри-
мер, к технику Авторизированного Сервис-
ного центра Immergas). Кабель электропита-
ния должен быть проложен в соответствии с 
указаниями (Илл. 1-3).
В случае необходимости замены плавкого 
предохранителя на клеммной коробке под-

ключения используйте быстродействующий 
предохранитель на силу тока 3,15A.
При подсоединении котла к сети электропи-
тания запрещается использовать переход-
ники, многоместные розетки, и удлинители.

Важно! В случае использования регулятора 
каскада и зон, необходимо предоставить 
дваотдельных провода, согласно действу-
ющим нормативным требованиям, касаю-
щихся электрических установок. Все трубы 
котла никогда не должны использоваться в 
качестве заземления электропроводки или 
телефонной линии. Убедиться в этом перед 
электрическим подключением котла.

• Инсталляция с установкой работающей 
при низкой температуре подающей ли-
нии. Котёл может напрямую выполнять 
подачу воды на низкой температуре, для 
чего необходимо ограничить значение 
параметра “P02”, который устанавливает 
температуру подачи котла. В этом случае на 
подающую линию котла необходимо уста-
новить защитное устройство, состоящее 
из термостата с предельной температурой 
55 °C. Термостат должен быть установлен 
на трубу подачи установки на расстоянии 
свыше 2 метров от котла.

Шнур 
электропитания

ВНЕШНЕЕ РЕЛЕ
(ФАКУЛЬТАТИВНО) 

230 Вольт.пер.т. 
50 Гц

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

КАТУШКА 230 В пер.т.
МАКС. 0,1 А

ТРЕВОГА
СУХИЕ КОНТАКТЫ

МАКС 1 A. 230 В пер.т.

Внешний сброс
230 В пер.т.

ВХОД
АНАЛОГОВЫЙ

ШИНА
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Attention: Immergas declines all liability in the 
event of damage caused by the inclusion of auto-
matic filling that is not its own brand.

In order to meet the system requirements es-
tablished by EN 1717 and in observance of local 
technical regulations in force on the pollution 
of drinking water, we recommend installing 
an anti-backflow kit to be used upstream of 
the cold water inlet connection of the boiler. 
We also recommend using a category 1, 2 or 
3 heat transfer fluid (ex: water + glycol) in the 
boiler’s primary circuit (CH circuit), as defined 
in standard EN 1717.

Attention: to preserve the duration of appliance 
efficiency features, we recommend the installation 
of a suitable device for water treatment in presence 
of water whose characteristics can lead to the 
deposit of lime scale.

Condensate drain. To drain the condensate 
produced by the appliance, it is necessary to 
connect to the drainage system by means of acid 
condensate resistant pipes, with an internal Ø of 
at least 13 mm. The system connecting the appli-
ance to the drainage system must be carried out 
in such a way as to prevent freezing of the liquid 
contained in it. Before appliance start-up, ensure 
that the condensate can be correctly removed. 
Also, comply with national and local regulations 
on discharging waste waters.
After first ignition, check that the drain trap is 
filled with condensation (paragraph.  1.21)

1.9 ELECTRIC CONNECTION.
The operations described below must be performed 
after after having disconnected the electrical supply 
from the appliance. 

The electrical system must be built in compliance 
with technical standards and all legislation in 
force. The boiler has an IPX5D protection rating 
for the entire appliance. Electrical safety of the 
appliance is reached only when it is correctly 
connected to an efficient earthing system as 
specified by current safety standards.

Attention: Immergas S.p.A. declines any respon-
sibility 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 corre-
sponds to maximum absorbed power specifica-
tions 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 a multi-pole circuit breaker with class III 
over-voltage category. 
The main switch must be installed outside 
the rooms in a position that is indicated and 
accessible.
When replacing the power supply cable, contact a 
qualified company (e.g. the Immergas Authorised 
After-Sales Technical Assistance Service). The 
power cable must be laid as shown (Fig. 1-3).
In the event of mains fuse replacement on the 
connection terminal board, use a 3.15A fast fuse.
For the main power supply to the appliance, 
never use adapters, multiple sockets or exten-
sion leads.

Important: if the Digital Remote Control is 
used, arrange two separate lines in compliance 
with current regulations regarding electrical sys-
tems. No boiler pipes must ever be used to earth 
the electric system or telephone lines. Ensure 
elimination of this risk before making the boiler 
electrical connections.

• Low temperature system installation. The 
boiler can directly supply a low temperature 
system, limiting the value of the “P02” pa-
rameter, which defines the generator’s flow 
temperature. In this situation it is good practice 
to insert a safety device in series with the power 
supply and boiler. This device is made up from 
a thermostat with a temperature limit of 55 
°C. The thermostat must be positioned on the 
system flow pipe at a distance of over 2 metres 
from the boiler.

Supply 
cable

EXTERNAL RELAY
(OPTIONAL)

230 Vac 
50Hz

FUSE

230 Vac COIL
MAX 0.1 A

ALARM
FREE CONTACTS
MAX 1 A. 230 Vac

External reset
230 Vac

ANALOGUE
INPUT

BUS
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1.10 ПРИЛАДИ ТЕРМОРЕГУЛЮВАННЯ 
(ОПЦІЯ).

Котел передбачає застосування регулятора 
каскадів та зони, управління зони та зовніш-
нього датчика.
Ці компоненти пропонуються у якості 
окремих додаткових комплектів до котла і 
постачаються за запитом.
Уважно прочитайте інструкції з установки 
та експлуатації, що містяться в комплекті 
цих приладів.

• Регулятор каскаду та зони (Мал. 1-5) 
під’єд-нується до котла за допомогою 
двохжильного проводу, отримує живлення 
в 220 В і дає змогу:

 - управляти гідравлічною системою з 2 
змі-шаними зонами (змішувальний кла-
пан), 1 прямою зоною, 1 блоком бойлера та 
відповідними циркуляційними насосами;

 -  використовувати систему самодіагнос-
ти-ки для відображення на дисплеї мож-
ливих збоїв в роботі котла;

 - встановити значення температури при-
мі-щення: одне на протязі дня (темпера-
тура комфорту) та друге на протязі ночі 
(еко-номна температура);

 - регулювати температуру води для домаш-
ніх потреб (додатково до блоку бойлера);

 -  регулювати температуру подачі котла в 
залежності від зовнішньої температури;

 - вибрати бажаний режим роботи з кількох 
можливих для кожної гідравлічної систе-
ми окремо:

 -  безперервної роботи при темп. комфорту;
 -  безперервної роботи при економній темп.;
 -  безперервної роботи при температурі 

проти замерзання, яку можна регулювати.

•  Управління зони (Мал.1.6). Пульт управ-
ління зони дозволяє користувачеві, крім 
зазна-чених у попередньому пункті функ-
цій, тримати під контролем і особливо 
мати під рукою всю необхідну інформацію 
з роботи приладу та системи опалення, 
з можливістю, при бажанні, внесення 
змін у задані раніше параметри без не-
обхідності відвідання приміщення, в 
якому встанов-лено регулятор каскаду та 
зони. Кліма-тичний хронотермостат, що 
вбудований в управління зони, дозволяє 
пристосувати температуру подачі системи 
до реальних потреб опалення приміщення, 
таким чином встановлюючи точну бажану 
температуру приміщення зі значною еко-
номією ресур-сів. Крім того, він дозволяє 
відображувати температуру середовища 
та зовнішню температуру (якщо мається 
зовнішній датчик). Регулятор зони отримує 
живлення безпосередньо від терморегуля-
тора каскаду за допомогою двохжильного 
проводу.

Електричне з'єднання регулятора каска-
ду та зони або хронотермостат On/Off 
(Опція). В залежності від вибору установки 
хронотермостат або термостат повинен бути 
підключений до клем “E” та “F” , усунувши 
перемичку X40 (Мал. 1-4). Переконатися в 
тому, що контакт термостату On/Off є «чи-
стим», незалежним від напруги в мережі, 
інакше може пошкодитись електронна плата 
управління. У разі його установки регулятор 
каскаду та зони повинен під'єднуватися до 
клем 37 та 38 на затискній колодці під'єд-
нання котла з дотриманням полярності та 
усуненням перемички X40, (Мал. 1-4) під'єд-
нання з невірною полярністю не призводить 
до пошкодження терморегулятора, але при 
цьому він не працює.

1.11 ЗОВНІШНІЙ ДАТЧИК 
ТЕМПЕРАТУРИ.

Котельний агрегат передбачає використання 
зовнішнього датчика (Мал. 1-7), що надається 
у складі додаткового комплекту (Опція). Для 
позиціювання зовнішнього датчика, звер-
ніться до інструкції.
Датчик приєднується безпосередньо до елек-
тричної плати котельного приладу і дозволяє 
автоматично знижувати макси-мальну тем-
пературу подачі при підвищенні зовнішньої 
температури середовища, щоб пристосову-
вати подачу тепла котла до змін температури 
зовнішнього середовища. Електричне з’єд-
нання зовнішнього датчика слід виконувати 
на затискачах G та J на затискній колодці 
під’єднання котельного приладу (Мал. 1-4).
Початкові параметри за замовчуванням не 
задані для зовнішнього датчика, для його 
належної роботи необхідно настроїти па-
раметри “P14” та “P15”. Відповідність між 
температурою подачі системи та зовнішньою 
температурою визначається кривими, наве-
деними на графіку (параметр “P14”) та на-
стройками offset (параметр “P15”) (Мал. 1-8).

N.B.: у разі приєднання до регулятора каскаду 
зовнішнього датчика параметр “P14” котла 
повинен бути виставлений на “0”, а управ-
ління зовнішнім датчиком передається на 
регулятор каскаду.

Примітка: даний графік підготовлений при значенні offset (P15) в 30 °C 
(значення за замовчуванням), при зміні значення offset від-
повідно змінюється початок кривої температури подачі.

   Напр.: при offset = 40 початок графіку є 40, а не 30 °C.
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1.10 ПРИЛАДИ ТЕРМОРЕГУЛЮВАННЯ 
(ОПЦІЯ).

Котел передбачає застосування регулятора 
каскадів та зони, управління зони та зовніш-
нього датчика.
Ці компоненти пропонуються у якості 
окремих додаткових комплектів до котла і 
постачаються за запитом.
Уважно прочитайте інструкції з установки 
та експлуатації, що містяться в комплекті 
цих приладів.

• Регулятор каскаду та зони (Мал. 1-5) 
під’єд-нується до котла за допомогою 
двохжильного проводу, отримує живлення 
в 220 В і дає змогу:

 - управляти гідравлічною системою з 2 
змі-шаними зонами (змішувальний кла-
пан), 1 прямою зоною, 1 блоком бойлера та 
відповідними циркуляційними насосами;

 -  використовувати систему самодіагнос-
ти-ки для відображення на дисплеї мож-
ливих збоїв в роботі котла;

 - встановити значення температури при-
мі-щення: одне на протязі дня (темпера-
тура комфорту) та друге на протязі ночі 
(еко-номна температура);

 - регулювати температуру води для домаш-
ніх потреб (додатково до блоку бойлера);

 -  регулювати температуру подачі котла в 
залежності від зовнішньої температури;

 - вибрати бажаний режим роботи з кількох 
можливих для кожної гідравлічної систе-
ми окремо:

 -  безперервної роботи при темп. комфорту;
 -  безперервної роботи при економній темп.;
 -  безперервної роботи при температурі 

проти замерзання, яку можна регулювати.

•  Управління зони (Мал.1.6). Пульт управ-
ління зони дозволяє користувачеві, крім 
зазна-чених у попередньому пункті функ-
цій, тримати під контролем і особливо 
мати під рукою всю необхідну інформацію 
з роботи приладу та системи опалення, 
з можливістю, при бажанні, внесення 
змін у задані раніше параметри без не-
обхідності відвідання приміщення, в 
якому встанов-лено регулятор каскаду та 
зони. Кліма-тичний хронотермостат, що 
вбудований в управління зони, дозволяє 
пристосувати температуру подачі системи 
до реальних потреб опалення приміщення, 
таким чином встановлюючи точну бажану 
температуру приміщення зі значною еко-
номією ресур-сів. Крім того, він дозволяє 
відображувати температуру середовища 
та зовнішню температуру (якщо мається 
зовнішній датчик). Регулятор зони отримує 
живлення безпосередньо від терморегуля-
тора каскаду за допомогою двохжильного 
проводу.

Електричне підключення терморегулюван-
ня (Мал. 1-4). 

Електричні підключення терморегулювання 
виконуються на клемну колодку у котлі, усу-
нувши перемичку X40.

- Термостат або хронотермостат приміщення 
On/Off: повинен підключатися до клем “E” та 
“F”. Переконатися в тому, що контакт термос-
тату Ввімкн/Вимкн (On/Off) є «чистим», не-
залежним від напруги в мережі, інакше може 
пошкодитися електронна плата регулювання.

- Регулятор каскаду та зони: повинен під’єд-
нуватися через клеми 37 та 38 до клем “M” та 
“O” з дотриманням полярності, під’єднання 
з помилковою полярністю, навіть якщо не 
шкодить терморегулятору, не дозволяє йому 

працювати.

В залежності від вибору установки хро-
нотермостат або термостат повинен бути 
підключений до клем “E” та “F” , усунувши 
перемичку X40 (Мал. 1-4). Переконатися в 
тому, що контакт термостату On/Off є «чи-
стим», незалежним від напруги в мережі, 
інакше може пошкодитись електронна плата 
управління. У разі його установки регулятор 
каскаду та зони повинен під'єднуватися до 
клем 37 та 38 на затискній колодці під'єд-
нання котла з дотриманням полярності та 
усуненням перемички X40, (Мал. 1-4) під'єд-
нання з невірною полярністю не призводить 
до пошкодження терморегулятора, але при 
цьому він не працює.

1.11 ЗОВНІШНІЙ ДАТЧИК 
ТЕМПЕРАТУРИ.

Котельний агрегат передбачає використання 
зовнішнього датчика (Мал. 1-7), що надається 
у складі додаткового комплекту (Опція). Для 
позиціювання зовнішнього датчика, звер-
ніться до інструкції.
Датчик приєднується безпосередньо до елек-
тричної плати котельного приладу і дозволяє 
автоматично знижувати макси-мальну тем-
пературу подачі при підвищенні зовнішньої 
температури середовища, щоб пристосову-
вати подачу тепла котла до змін температури 
зовнішнього середовища. Електричне з’єд-
нання зовнішнього датчика слід виконувати 
на затискачах G та J на затискній колодці 
під’єднання котельного приладу (Мал. 1-4).
Початкові параметри за замовчуванням не 
задані для зовнішнього датчика, для його 
належної роботи необхідно настроїти па-
раметри “P14” та “P15”. Відповідність між 
температурою подачі системи та зовнішньою 
температурою визначається кривими, наве-
деними на графіку (параметр “P14”) та на-
стройками offset (параметр “P15”) (Мал. 1-8).

Якщо “P32” більше за “P15”, то “P32” обме-
жить комплект до мінімуму.

Якщо “P32” менше за “P15”, то “P32” не вра-
ховується.

N.B.: у разі приєднання до регулятора каскаду 
зовнішнього датчика параметр “P14” котла 
повинен бути виставлений на “0”, а управ-
ління зовнішнім датчиком передається на 
регулятор каскаду.

Примітка: даний графік підготовлений при значенні offset (P15) в 30 °C (значен-
ня за замовчуванням), при зміні значення offset відповідно змінюєть-
ся початок кривої температури подачі а не нахил.

   Напр.: при offset = 40 початок графіку є 40, а не 30 °C. а крива 5 з  
TE = -4°C, TM переходить від 60°C до 70°C.
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1.10 MANDOS PARA 
TERMORREGULACIÓN 
(OPCIONALES).

La caldera está preparada para colocarle un 
regulador de cascada y zonas, el gestor de zona 
y la sonda externa.
Estos componentes están disponibles como kit 
separados de la caldera y se entregan bajo pedido.
Lea atentamente las instrucciones para el montaje 
y el uso incluidas en el kit de accesorios.

• El regulador de cascada y zonas (Fig. 1-5) 
se conecta a la caldera solo con dos hilos, se 
alimenta a 230 V y permite:

 - gestionar un circuito hidráulico con 2 zonas 
mezcladas (válvula mezcladora); 1 zona di-
recta; 1 acumulador y sus correspondientes 
circuladores;

 -  sistema de auto-diagnóstico que permite 
visualizar en la pantalla las anomalías de 
funcionamiento de la caldera.

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

 - gestionar la temperatura del agua sanitaria 
(combinada con un acumulador);

 - gestionar la temperatura de impulsión de la 
caldera según la temperatura externa;

 -  seleccionar el estado de funcionamiento 
deseado entre las diferentes alternativas para 
casa uno de los circuitos hidráulicos:

 -  funcionamiento permanente con temp. con-
fort;

 -  funcionamiento permanente con temp. redu-
cida.

 -  funcionamiento permanente con temp. anti-
hielo regulable.

• Gestor de zona (Fig. 1-6). Con el panel del ges-
tor de zona, además de las funciones ilustradas 
anteriormente, el usuario puede controlar y 
tener al alcance de la mano todas las informa-
ciones importantes relativas al funcionamiento 
del equipo y de la instalación térmica, pudiendo 
intervenir cómodamente en los parámetros 
configurados con anterioridad, sin tener que 
moverse del lugar en el que se instaló el regu-
lador de cascada y zonas. El cronotermostato 
climático instalado en el panel remoto permite 
regular la temperatura de impulsión de la 
instalación en función de la exigencia real del 
ambiente que hay que calentar, para obtener 
el valor de temperatura ambiente deseado con 
precisión y consecuentemente un ahorro evi-
dente en el costo de gestión. Permite además la 
visualización de la temperatura ambiente y de 
la temperatura externa efectiva (si está presente 
la sonda externa). El gestor de zona se alimenta 
directamente desde el termorregulador de 
cascada mediante 2 hilos.

Conexión eléctrica de la termorregulación 
(Fig. 1-4). 

Las conexiones eléctricas de la termorregulación  
se realizan en la regleta de bornes de la caldera 
eliminando el puente X40.

- Termostato o cronotermostato ambiente On/
Off: se conecta a los bornes “E” y “F”. Compruebe 
que el contacto del termostato On/Off sea del tipo 
“limpio”, es decir, independiente de la tensión de 
red. En caso contrario, la tarjeta electrónica de 
regulación se dañaría.

- Regulador de cascada y zonas: se conecta con 
los bornes 37 y 38 a los bornes “M” y “O” respe-
tando la polaridad, la conexión con polaridad 
equivocada aunque no daña el termorregulador 
no permite que funcione.

El posible termostato o cronotermóstato de am-
biente On/Off debe ser conectado a los bornes 
“E” y “F eliminando el puente X40 (Fig. 1-4). 
Compruebe que el contacto del termostato On/
Off sea del tipo “limpio”, es decir independiente 
de la tensión de red. En caso contrario, la tarjeta 
electrónica de regulación se dañaría. El eventual 
regulador de cascada y zonas debe conectarse 
mediante los bornes 37 y 38 a los bornes “M” 
y “O” en la regleta de bornes de conexión a la 
caldera, con la polaridad indicada y eliminando 
el puente X40, (Fig. 1-4). La conexión con polari-
dad errónea no daña el termorregulador pero no 
permite que funcione.

1.11 SONDA EXTERNA DE 
TEMPERATURA (OPCIONAL).

La caldera está preparada para la aplicación de la 
sonda externa (Fig. 1-7) que está disponible como 
kit opcional. Para colocar la sonda externa con-
sulte el manual de instrucciones correspondiente.
La sonda se puede conectar directamente a la 
instalación eléctrica de la caldera y permite dis-
minuir automáticamente la temperatura máxima 
de impulsión 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 conexión eléctrica de la sonda externa se debe 
conectar a los bornes G y J de la regleta de bornes 
de conexión de la caldera (Fig. 1-4).
Por defecto la sonda externa no está habilitada, 
es necesario configurar los parámetros “P14” 
y “P15” para el funcionamiento correcto. La 
correlación entre temperatura de impulsión y 
temperatura externa se calcula con las curvas 
representadas en el diagrama (parámetro “P14”) 
y con la configuración del offset (parámetro 
“P15”) (Fig. 1-8).

En caso de que “P32” ses superior a “P15”, el set 
se limitará al mínimo desde “P32”.

En caso de que “P32” sea inferior a “P15”, “P32” 
no se tendrá en cuenta.

IMPORTANTE: en caso de conexión de la sonda 
externa al regulador de cascada el parámetro 
“P14” de la caldera debe configurarse a “0” y la 
gestión de la sonda externa se solicita al regulador 
de cascada.

Nota:  el presente gráfico se ha realizado con el valor de offset (P15) a 30 °C (valor por 
defecto), cambiando el valor de offset se cambia, en consecuencia, el origen de la 
curva de la temperatura de impulsión y no la inclinación.

   Ej: con Offset = 40 el origen del gráfico es 40 y no 30 °C. y la  curva 5 con  TE = -4 
°C, TM pasa de 60 °C a 70 °C.
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1.10 KOMANDE ZA REGULACIJU 
TEMPERATURE (OPCIJA).

Kotao je pripremljen za postavljanje kaskadnog 
i zonskog regulatora, zonskog upravljača i 
spoljašnje sonde.
Ove su komponente dostupne kao kompleti 
odvojeno od kotla i prilažu se na zahtev.
Pažljivo pročitajte uputstva za montažu i 
upotrebu sadržane u kompletu sa opremom.

• Kaskadni i zonski regulator (Sl. 1-5) se povezuje 
na kotao uz pomoć dve žice i napaja se na 230 
V i omogućuje:

 - da se upravlja hidrauličnim krugom sa 
2 zone za mešanje (ventil za mešanje); 1 
direktnom zonom; 1 Jedinicom za ključanje 
i odgovarajućim cirkulatorima;

 - automatsku dijagnozu što omogućuje 
prikazivanje na displeju eventualnih 
anomalija u radu kotla;

 - se podese dve vrednosti temperature : jedna 
za dan (temperatura komfor) i jedna za noć 
(snižena temperatura);

 - se upravlja temperaturom sanitarne vode ( u 
kombinaciji sa Jedinicom za ključanje);

 - se upravlja polaznom temperaturom kotla 
zavisno do spoljašnje temperature;

 - se izabere način rada koji želite između 
različitih mogućih alternativa za svaki 
pojedinačni hidraulični krug:

 - trajni rad na temperaturi komfor;
 - trajni rad pri sniženoj temperaturi;
 - trajni rad pri temperaturi protiv zamrzavanja 

koja se može regulisati.

• Zonski upravljač (Sl. 1-6). Komandna ploča 
zonskog upravljača daje mogućnost korisniku 
da, osim funkcija ilustrovanih u prethodnom 
tekstu, ima na dohvat ruke i pod kontrolom, 
sve važne informacije koje se tiču rada 
aparata i toplotnog sistema sa mogućnošću 
da jednostavno menja prethodno podešene 
parametre bez potrebe odlaska do mesta 
gde je instaliran kaskadni i zonski regulator. 
Klimatski termostat ugrađen u zonskom 
upravljaču omogućuje prilagođavanje polazne 
temperature uređaja u odnosu na stvarne 
potrebe prostora za grejanje na način da 
se postigne željena temperatura prostora 
i to veoma precizno čime će se evidentno 
uštedeti na troškovima. Sem toga omogućuje 
prikazivanje sobne temperature i one efektive 
napolju (ako postoji spoljašnja sonda). 
Zonski upravljač napaja direktno kaskadni 
termoregulator putem 2 žice.

Električni spoj za termoregulisanje (Sl. 1-4). 

Električni spojevi za termoregulisanje obavljaju 
sa na terminalu kotla na način da se eliminiše 
most X40.

- Termostat ili hronotermosta prostora On/Off: 
treba da se spoji na kleme "E" i "F" Uverite se da 
je kontakt termostata On/Off "čistog" tipa znači 
da ne zavisi od napona mreže, u suprotnom može 
da se ošteti elektronska kartica za prilagođavanje.

-  Regulator kaskade i zona: treba da se spoji 
pomoču klema 37 i 38 na kleme "M" i "O" 
na način da se poštuje polaritet, spajanje sa 
pogrešnim polaritetom, premda nije štetno za 
termoregulator, ne dozvoljava njegov rad.

Eventualni termostat ili prostorni termostat 
On/Off se mora povezati na kleme "E" i "F" 
eliminišući skakač X40 (Sl. 1-4). Uverite se da 
je kontakt termostata On/Off "čistog" tipa znači 
da ne zavisi od napona mreže, u suprotnom 
slučaju bi se oštetila elektronska kartica za 
prilagođavanje. Eventualni kaskadni i zonski 
upravljač se mora povezati klemama 37 i 38 na 
kleme "M" i "O" na priključnu ploču kotla na 
način da se poštuje polaritet i eliminiše skakač 
X40, (Sl. 1-4) povezivanje na pogrešni polaritet, 
iako ne oštećuje regulator, sprečava njegov rad.

1.11 SPOLJNA TEMPERATURNA SONDA.
Kotao je pripremljen za postavljanje spoljne 
sonde (sl. 1-7) koja se isporučuje kao opcioni 
komplet. Prilikom postavljanja spoljne sonde, 
pogledajte odgovarajući listić sa uputstvima.
Sonda se povezuje direktno na električne 
instalacije kotla i omogućava automatsko 
smanjenje maksimalne izlazne temperature u 
trenutku povećanja spoljašnje temperature a sve 
to da bi se omogućilo prilagođavanje toplote koja 
se daje sistemu u odnosu na promenu spoljne 
temperature. 
Spoljna sonda se mora povezati na kleme G i J 
na priključnoj ploči kotla (Sl. 1-4).
Pod podrazumevanim vrednostima, spoljna 
sonda nije osposobljena, morate podesiti 
parametre "P14" i "P14" da bi ona mogla pravilno 
raditi. Povezanost između polazne temperature 
uređaja i spoljne temperature određuje kriva 
predstavljena u dijagramu (parametar "P14") i 
podešavanje offseta (parametar "P15") (Sl. 1-8).

U slučaju da je "P32" veći od "P15", set će da se 
limituje na minimum od strane "P32".
U slučaju da je "P32" manji od "P15", "P32" se 
ne uzima u obzir.

NAPOMENA: u slučaju povezivanja spoljne 
sonde na kaskadni regulator parametar “P14” 
kotao se mora podesiti na “0” i upravljanje 
spoljnom sondom će obavljati kaskadni regulator.

Napomena: ovaj je grafikom realizovan sa vrednošću offset (P15) na 30 °C 
(podrazumevana vrednost), promeni li se vrednost offset promeniće 
se i poreklo krive polazne temperature i nema inklinacije.

   Npr: sa Offset = 40 poreklo grafikona je 40 a nije 30 °C. i krivulja 5 
sa TE = -4°C, TM prelazi sa 60°C na 70°C.
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1.10 КОМАНДЫ 
ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 
(ФАКУЛЬТАТИВНО).

На котле может быть установлен регулятор 
каскада и зоны, устройство управления зоной 
и внешний датчик.
Настоящие компоненты доступны как от-
дельные от котла комплекты и поставляются 
по заказу.
Внимательно прочитайте инструкцию по 
установке и эксплуатации, прилагаемую к 
дополнительному комплекту.

• Регулятор каскада и зон (илл. 1-5) подклю-
чается к котлу двухжильным проводом и 
питается 230 В и позволяет:

 - управлять гидравлической системой с 2 
смешанными зонами (смесительный кла-
пан); 1 прямой зоной; 1 водонагревателем 
и соответствующими циркуляционными 
насосами;

 - производить самоконтроль, который 
отображает на дисплее все возможные 
неполадки работы котла;

 - поддерживать два значения температуры 
помещения: одно для дня (комфортная 
температура) и одно для ночи (понижен-
ная температура); 

 - регулировать температуру ГВС (вместе с 
водонагревателем);

 - регулировать температуру подачи котла 
в зависимости от уличной температуры;

 -  выбрать желаемый режим работы среди 
различных вариантов для каждой отдель-
ной гидравлической системы:

 - постоянно поддерживать в помещении 
температуру комфорт;

 - постоянно поддерживать в помещении 
пониженную температуру;

 - постоянно поддерживать в помещении 
температуру режима антизамерзания.

• Управление зоной (илл. 1-6). Панель 
управления зоной позволяет кроме выше-
указанных функций, иметь под контролем, 
а главное под рукой, всю необходимую ин-
формацию относительно работы агрегата 
и термической установки с возможностью 
заменить в любой момент предварительно 
введённые параметры, не перемещаясь при 
этом туда, где был установлен регулятор 
каскада зон. Климатический хронотер-
мостат встроен в управление зоной и по-
зволяет регулировать температуру подачи 
установки, в зависимости от необходимо-
сти отопления помещения, таким образом, 
чтобы получить требуемую температуру 
помещения с высокой точностью, а значит 
и с очевидной экономией затрат. Позво-
ляет отобразить температуру помещения 
и действительную уличную температуру 
(при наличии уличного зонда). Питание 
на управление зоной поступает непосред-
ственно с каскадного и зонного регулятора 
по 2 проводам.

Электрическое подключение терморегуля-
ции (рис. 1-4). 

Электрические подключения терморегу-
ляции выполняются на клеммную колодку 
котла, удаляя перемычку X40.

- Термостат или хронотермостат помещения 
Вкл/Выкл: подключается к клеммам “E” и “F”. 
Убедиться, что контакт термостата Вкл/Выкл 

«сухого» типа, то есть не зависит от напряже-
ния сети, в противном случае  получит ущерб 
электронный блок регулирования.

- Регулятор каскада и зоны: подключается 
посредством клемм 37 и 38 к клеммам “M” 
и “O”, соблюдая полярность, подключение 
с ошибочной полярностью, хоть и не вре-
дить терморегулятору, не позволяет ему 
работать.

Убедиться, что контакт термостата Вкл/Выкл 
«сухого» типа, то есть не зависит от напряже-
ния сети, в противном случае получит ущерб 
электронный блок регулирования. Если 
устанавливается регулятор каскада и зоны, он 
должен быть подключён при помощи клемм 
37 и 38 к клеммам “M” и “O” на клеммной 
коробке для подключения на котел, соблюдая 
полярность и удаляя перемычку X40, (илл. 
1-4) Подключение к неправильной фазе, хотя 
и не наносит ущерб терморегулятору, но 
препятствует его работе.

1.11 ВНЕШНИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
ДАТЧИК.

К котлу можно подключить уличный датчик 
температуры (Илл. 1-7) который имеется в 
наличии в виде факультативного комплекта. 
При установке уличного датчика ознакомь-
тесь с вкладышем с инструкциями.
Настоящий датчик подсоединяется непосред-
ственно к электросистеме котла и позволяет 
автоматически уменьшать температуру 
подачи воды при повышении уличной темпе-
ратуры, таким образом, тепло поставляемое 
установкой зависит от уличной температуры. 
Электрическое подключение уличного датчи-
ка должно осуществляться с помощью клемм 
G и J на клеммной коробке на котле (илл. 1-4).
По умолчанию уличный датчик не подклю-
чается, необходимо установить параметры 
“P14” и “P15” для его правильного рабочего 
цикла. Связь между температурой подачи на 
систему и внешней температурой определя-
ется кривыми, представленными на диаграм-
ме (параметр “P14”) и установкой отклонения 
(параметр“P15”) (илл. 1-8).

Если “P32” больше чем “P15”, то “P32” огра-
ничит набор до минимума.

Если “P32” меньше чем “P15”, то “P32” не 
учитывается.

Примечание. При подключении уличного 
датчика к каскадному регулятору параметр 
котла “P14” должен быть установлен на “0”.

Примечание. Настоящий график составлен со значением отклонения (P15) при 30 °C 
(значение по умолчанию), при изменении значения отклонения, также 
меняется начальная точка отопительной кривой а не наклон.

   Например, при Отклонении = 40 источником графика будет 40, а не 30 °C.
   а кривая 5 с  TE = -4°C, TM переходит от 60°C к 70°C.
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1.10 OPTIONAL BOILER  
CONTROLLERS.

The boiler is prepared for the application of a 
cascade and zone regulator, zone manager and 
external probe.
These components are available as separate kits 
to the boiler and are supplied on request.
Carefully read the user and assembly instructions 
contained in the accessory kit.

• The cascade and area regulator (Fig. 1-5) is 
connected to the boiler using only two wires, 
powered at 230 V and allows to:

 - manage a hydraulic circuit with 2 mixed 
zones (mixing valve); 1 direct zone; 1 Storage 
tank unit and relative pumps;

 - self-diagnosis system to display any boiler 
functioning anomalies;

 - set two room temperature value: one for 
daytime (comfort temperature) and one for 
nighttime (lower temperature);

 - to manage the temperature of the DHW (with 
a storage tank unit);

 - to manage the boiler flow temperature de-
pending on the external temperature;

 - to select the desired operating mode from 
the various possible alternatives for each 
individual hydraulic circuit:

 - permanent operation in comfort temp.;
 - permanent operation in lower temp.;
 - permanent operation in adjustable anti-freeze 

temp.

• Zone manager (Fig. 1-6). In addition to the 
functions described in the previous point, the 
zone manager panel allows 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 climate chrono-thermostat incorporated 
into the zone manager 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. It also allows to display the 
effective room temperature and the external 
temperature (if external probe is present). 
The zone manager is powered directly by the 
cascade heat adjuster via 2 wires.

Thermoregulation electrical connection (Fig. 
1-4). 

Thermoregulation electrical connections must 
be carried out on the boiler terminal board 
eliminating jumper X40.

-    Thermostat or On/Off environment 
chrono-thermostat: must be connected to 
clamps “E” and “F”. Make sure that the On/Off 
thermostat contact is of the “clean” type, i.e. 
independent of the mains voltage, otherwise the 
P.C.B. would be damaged.

-   Cascade and zone regulator: must be con-
nected through clamps 37 and 38 to clamps “M” 
and “O” respecting polarity. The connection with 
incorrect polarity will not damage the thermoreg-
ulator, but will not allow it to operate.

1.11 EXTERNAL TEMPERATURE PROBE.
The boiler is designed for the application of the 
Room Thermostat (Fig. 1-7), which is available 
as an optional kit. Refer to the relative instruction 
sheet for positioning of the external probe.
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 electric connection of the external probe 
must take place on clamps G and J on the con-
nection in the boiler (Fig. 1-4).
By default, the external probe is not enabled. It is 
necessary to set parameters “P14” and “P15” for 
correct operation. The correlation between flow 
temperature to the system and external temper-
ature is determined by the curves represented in 
the diagram (parameter “P14”) and by setting the 
offset (parameter “P15”) (Fig. 1-8).

In case “P32” is bigger than “P15”, “P32” will be 
the minimum limit for the set.

In case “P32” is lower than “P15”, “P32” will not 
be considered.

N.B.: if the external probe is connected to the 
cascade regulator, boiler parameter “P14” must 
be set at “0”, and external probe control is dele-
gated to the cascade regulator.

Note:  this graph is prepared with the offset value (P15) at 30°C (default 
value). By changing the offset value, the origin of the flow temperature 
curve will also change accordingly and not the inclination.

   Ex: with Offset = 40 the graph origin is 40 and not 30 °C and curve 5 
with TE = -4°C, TM goes from 60°C to 70°C.
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1.12  ДИМОВІ СИСТЕМИ IMMERGAS.
Компанією Immergas постачаються, окремо 
від котлів, різноманітні пропозиції для 
уста-новки терміналів забору повітря та 
відведення димових газів, без яких робота 
котла неможлива.

Увага: котел повинен бути встановлений 
тільки в поєднанні з оригінальним при-ла-
дом забору повітря і виводу диму Immergas 
екологічно чистої серії “Serie Verde”, як це 
передбачено чинними нормами.

Для зовнішніх трубопроводів можна вико-
ристовувати пластмасові труби лише для 
коротких відрізків, що не перевищують 40 
см, з належним захистом від ультрафіолето-
вих променів та впливу атмосферних явищ.

На таких пристроях знаходяться спеціальні 
ідентифікаційні марки з написом: «тільки 
для конденсаційних котлів».

• Конфігурація типу B з відкритою камерою 
і примусовою тягою. Котельний прилад 
виходить з заводу вже з конфігурацією 
типу“B23”.

 Забір повітря є прямим з приміщення, 
в якому встановлений котел, через спе-
ціальні отвори та щілини в його задній 
стінці, вивід димових газів проводиться 
через оди-ночний димохід каміну або 
безпосередньо назовні. Котел в цій конфі-
гурації класифі-кується як тип B23 (згідно з 
нормою UNI 297 та відповідними чинними 
нормами).

 У цій конфігурації:
 -  забір повітря відбувається без-посеред-

ньо з приміщення, де встановлю-ється 
прилад;

 -  вивід димових газів має під’єднуватися до 
власного одинарного димоходу або у ка-
нал безпосереднього викиду в атмосфер.

 - Котли з відкритою камерою типу B не 
можна встановлювати у приміщеннях 
промислового, індустріального та ко-мер-
ційного призначення, де використо-ву-
ються матеріали, здатні виробляти пар 
та летючі речовини (напр., кислотні 
випаровування, клеї, фарби, розчинники, 
горючі матеріали і т.п.), порошкові та 
пиле-ві матеріали (напр., пил від роботи 
з деревом, вугіллям, цементом і т.п.), які 
можуть пошкодити складові частини 
приладу та негативно вплинути на його 
роботу.

• Конфігурація типу С з герметичною каме-
рою і примусовою тягою. Котельний при-
лад виходить з заводу вже в конфігура-ції 
типу “B23”, для зміни конфігурації котла 
на тип “C” (герметична камера і примусова 
тяга) слід демонтувати адаптер Ø 80, упорну 
скобу та ущільнення з кришки котла та 
встановити відповідний пластикових ди-
мохід.

• Стикування шляхом з’єднання подовжу-ва-
чів труб та концентричних колін. Щоб 
встановити подовжувачі шляхом з’єднання 
з іншими елементами системи відведення, 
слід виконати такі дії: вставити до упору 
концентричну трубу або концентричне 
коліно гладким боком («папа») в розтруб  
(«мама») попередньо встановленогоелемен-
ту, у такий спосіб забезпечується правильні 
щільність та з’єднання елементів.

 Увага: при необхідності укоротити трубу 
виводу димових газів та/або подовжу-вання 
концентричної труби, зважайте на те, що 
внутрішня труба повинна завжди висту-
пати на 5 мм від зовнішнього каналу.

• N.B.: з метою безпеки рекомендується не 
заблоковувати, хай навіть тимчасово, ви-
відний термінал забору/відводу котла.

• N.B.: під час установки горизонтальних 
трубопроводів слід дотримуватися мі-ні-
мального нахилу трубопроводів в 3% у 
напрямку котла, а через кожні 3 метри 
встановлювати хомути з вкладишем для 
підтримки каналу.

• Максимальна довжина. Кожен окремий 
компонент має опір, відповідно до певної 
довжини в метрах труби такого ж діаметру 
(парагр. 1.13). У разі установки трубопро-
водів, де необхідно використовувати різні 
типи компонентів, слід відняти від макси-
мально допустимої довжини комплекту 
довжину додаткового компоненту.

 Наприклад: якщо необхідно додати коліно 
на 90° до концентричної системи з Ø 125, 
слід відняти 1,9 м від максимально допу-
стимої довжини.

• Розташування ущільнень (чорного кольо-
ру) для димоходу екологічно чистої серії 

(“serie verde”). Впевнитися у правильній 
установці ущільнень (для колін та подов-
жувачів) (Мал. 1-9):

 - ущільнення (A) зі з’єднаннями, вико-ри-
стовувати на колінах;

 - ущільнення (В) без з’єднань, вико-
ристо-вувати на подовжувачах;

 N.B.: у тому разі, коли змащування компо-
нентів (вже виконане виробником) недо-
статнє, додати, за допомогою чистої сухої 
ганчірки видалити зайву кількість мастила, 
для полегшення з'єднування нанести на по-
верхні тальк, що поставляється у комплекті.

УС
ТА

Н
О

ВК
А

К
О

РИ
С

ТУ
ВА

Ч
ТЕ

ХН
ІЧ

НЕ
 О

БС
ЛУ

ГО
ВУ

ВА
НН

Я

1.12  ДИМОВІ СИСТЕМИ IMMERGAS.
Компанією Immergas постачаються, окремо 
від котлів, різноманітні пропозиції для 
уста-новки терміналів забору повітря та 
відведення димових газів, без яких робота 
котла неможлива.

Увага: котел повинен бути встановлений 
тільки в поєднанні з оригінальним при-ла-
дом забору повітря і виводу диму Immergas 
екологічно чистої серії “Serie Verde”, як це 
передбачено чинними нормами.

Для зовнішніх трубопроводів можна вико-
ристовувати пластмасові труби лише для 
коротких відрізків, що не перевищують 40 
см, з належним захистом від ультрафіолето-
вих променів та впливу атмосферних явищ.

На таких пристроях знаходяться спеціальні 
ідентифікаційні марки з написом: «тільки 
для конденсаційних котлів».

• Конфігурація типу B з відкритою камерою 
і примусовою тягою. Котельний прилад 
виходить з заводу вже з конфігурацією 
типу“B23”.

 Забір повітря є прямим з приміщення, 
в якому встановлений котел, через спе-
ціальні отвори та щілини в його задній 
стінці, вивід димових газів проводиться 
через оди-ночний димохід каміну або 
безпосередньо назовні. Котел в цій конфі-
гурації класифі-кується як тип B23 (згідно з 
нормою UNI 297 та відповідними чинними 
нормами).

 У цій конфігурації:
 -  забір повітря відбувається без-посеред-

ньо з приміщення, де встановлю-ється 
прилад;

 -  вивід димових газів має під’єднуватися до 
власного одинарного димоходу або у ка-
нал безпосереднього викиду в атмосфер.

 - Котли з відкритою камерою типу B не 
можна встановлювати у приміщеннях 
промислового, індустріального та ко-мер-
ційного призначення, де використо-ву-
ються матеріали, здатні виробляти пар 
та летючі речовини (напр., кислотні 
випаровування, клеї, фарби, розчинники, 
горючі матеріали і т.п.), порошкові та 
пиле-ві матеріали (напр., пил від роботи 
з деревом, вугіллям, цементом і т.п.), які 
можуть пошкодити складові частини 
приладу та негативно вплинути на його 
роботу.

• Конфігурація типу С з герметичною каме-
рою і примусовою тягою. Котельний при-
лад виходить з заводу вже в конфігура-ції 
типу “B23”, для зміни конфігурації котла 
на тип “C” (герметична камера і примусова 
тяга) слід демонтувати адаптер Ø 80, упорну 
скобу та ущільнення з кришки котла та 
встановити відповідний пластикових ди-
мохід.

• Стикування шляхом з’єднання подовжу-ва-
чів труб та концентричних колін. Щоб 
встановити подовжувачі шляхом з’єднання 
з іншими елементами системи відведення, 
слід виконати такі дії: вставити до упору 
концентричну трубу або концентричне 
коліно гладким боком («папа») в розтруб  
(«мама») попередньо встановленогоелемен-
ту, у такий спосіб забезпечується правильні 
щільність та з’єднання елементів.

 Увага: при необхідності укоротити трубу 
виводу димових газів та/або подовжу-вання 
концентричної труби, зважайте на те, що 
внутрішня труба повинна завжди висту-
пати на 5 мм від зовнішнього каналу.

• N.B.: з метою безпеки рекомендується не 
заблоковувати, хай навіть тимчасово, ви-
відний термінал забору/відводу котла.

• N.B.: під час установки горизонтальних 
трубопроводів слід дотримуватися мі-ні-
мального нахилу трубопроводів в 3% у 
напрямку котла, а через кожні 3 метри 
встановлювати хомути з вкладишем для 
підтримки каналу.

• Максимальна довжина. Кожен окремий 
компонент має опір, відповідно до певної 
довжини в метрах труби такого ж діаметру 
(парагр. 1.13). У разі установки трубопро-
водів, де необхідно використовувати різні 
типи компонентів, слід відняти від макси-
мально допустимої довжини комплекту 
довжину додаткового компоненту.

 Наприклад: якщо необхідно додати коліно 
на 90° до концентричної системи з Ø 125, 
слід відняти 1,9 м від максимально допу-
стимої довжини.

• Розташування ущільнень (чорного кольо-
ру) для димоходу екологічно чистої серії 

(“serie verde”). Впевнитися у правильній 
установці ущільнень (для колін та подов-
жувачів) (Мал. 1-9):

 - ущільнення (A) зі з’єднаннями, вико-ри-
стовувати на колінах;

 - ущільнення (В) без з’єднань, вико-
ристо-вувати на подовжувачах;

 N.B.: у тому разі, коли змащування компо-
нентів (вже виконане виробником) недо-
статнє, додати, за допомогою чистої сухої 
ганчірки видалити зайву кількість мастила, 
для полегшення з'єднування нанести на по-
верхні тальк, що поставляється у комплекті.
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1.12 SISTEMAS DE TOMA DE AIRE 
Y DE EVACUACIÓN DE HUMOS 
IMMERGAS.

Immergas suministra, a parte de las calderas, 
diferentes soluciones para la instalación de los 
terminales de aspiración de aire y de descarga de 
humos sin los que la caldera no puede funcionar.

Atención: la caldera se debe instalar solo 
junto con un dispositivo de aspiración de aire 
y evacuación de humos visible o que se pueda 
inspeccionar, original de Immergas “Serie 
Verde”, como lo prevé la normativa vigente.

Los conductos de material plástico no pueden 
instalarse en exteriores por tramos más largos 
que 40 cm sin protegerlos adecuadamente con-
tra los rayos UV y otros agentes atmosféricos.

Estos dispositivos se reconocen por una marca 
identificativa y distintiva que contiene la nota: 
“solo para calderas de condensación”.

• Configuración tipo B con cámara abierta y 
tiro forzado. La caldera sale de fábrica con la 
configuración tipo “B23”.

 El aire se aspira directamente del ambiente 
en el que está instalada la caldera mediante 
fisuras específicas que se realizan en la parte 
trasera de la caldera y la descarga de los 
humos se realiza en la chimenea individual o 
directamente al exterior. En esta configuración 
la caldera se clasifica como tipo B23 (en base 
a las normas UNI 297 y las relativas normas 
vigentes).

 Con esta configuración:
 -  El aire se aspira directamente del ambiente 

en el que está instalado el aparato;
 - La descarga de los humos se debe conectar a 

una chimenea individual o canalizar directa-
mente hacia el exterior.

 - Las calderas de cámara abierta tipo B no 
deben instalarse en locales comerciales, ar-
tesanales o industriales en los que se utilicen 
productos que puedan emanar vapores o 
sustancias volátiles (p.ej.: vapores de ácidos, 
colas, pinturas, 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.

• Configuración tipo C con cámara estanca y 
tiro forzado. La caldera sale de fábrica con la 
configuración tipo “B23”, para cambiar la con-
figuración de la caldera en tipo “C” (cámara 
estanca y tiro forzado), debe desmontar el 
adaptador Ø 80, la escuadra y la junta que hay 
en la tapa de la caldera e instalar la correspon-
diente toma de aire/evacuación de humos. 

• Acoplamiento entre alargadores de tubos y 
codos concéntricos. Para acoplar posibles 
alargadores con otros elementos de la toma de 
aire/evacuación de humos realice las siguientes 
operaciones: monte el tubo concéntrico o el 
codo concéntrico acoplando su lado macho 
(liso) con el lado hembra (con juntas de labio) 
del elemento previamente instalado, apretán-
dolo hasta el fondo, de esta forma se conseguirá 
la unión estanca de todos los elementos.

 Atención: cuando sea necesario acortar el 
terminal de descarga y/o el tubo alargador 
concéntrico, tenga en cuenta que el conducto 
interno siempre debe sobresalir 5 mm respecto 
al conducto externo.

• IMPORTANTE: por motivos de seguridad, se 
recomienda no obstruir, ni siquiera provisio-
nalmente, el terminal de aspiración/descarga 
de la caldera.

• IMPORTANTE: durante la instalación de los 
conductos horizontales, los conductos deben 
tener una inclinación mínima del 3% hacia la 
caldera y es necesario instalar una abrazadera 
con tacos cada 3 metros.

• Extensión máxima. Cada componente indi-
vidual tiene una resistencia correspondiente 
a una cierta longitud, en metros, de tubo del 
mismo diámetro; (apart. 1.13). En caso de 
instalaciones donde es necesario usar diferentes 
tipos de componentes reste a la longitud máxi-
ma admitida del kit, la longitud equivalente del 
componente que ha añadido.

 Ejemplo: si se debe añadir un codo da 90° a un 
sistema concéntrico Ø 125 debe restarse 1,9 m 
a la longitud máxima admitida.

• Posicionamiento de las juntas (de color ne-
gro) para toma de aire/evacuación de humos 
“serie verde”. Preste atención en interponer la 
junta correcta (para codos o alargadores) (Fig. 
1-9):

 - junta (A) con muescas que se utiliza para los 
codos

 - junta (B) sin muescas que se utiliza para los 
alargadores.

 IMPORTANTE: si la lubricación de los com-
ponentes (ya realizada por el fabricante) no es 
suficiente, elimine el lubricante residual con un 
paño seco, y luego esparza el talco del kit en los 
particulares para facilitar el acoplamiento.
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1.12 SISTEMI DIMOVODA FIRME 
IMMERGAS.

Immergas prilaže, odvojeno od kotla, različita 
rešenja za instalaciju terminala za usis i odvod 
dima bez kojih kotao ne može funkcionisati.

Kotao se mora instalirati samo na originalni 
vidljivi uređaj za usis vazduha i odvod dima 
firme Immergas koji se može pregledati 
"Zelene Serije", na način predviđen propisima 
na snazi.

Cevi od plastičnog se materijala ne smeju 
instalirati napolju, u dužini većoj od 40 cm 
bez prikladne zaštite od UV zračenja i drugih 
atmosferskih uticaja.

Ti se dimovodi mogu prepoznati preko 
identifikacione oznake i natpisa u kojem se 
navodi: "samo za kondenzacijske kotlove".

• Konfiguracija tipa B sa otvorenom komorom 
i prinudnim vučenjem. Kotao izlazi iz fabrike 
u konfiguraciji tipa “B23”.

 D o  u si s a  v a z du h a  d ol a z i  d i rektn o 
iz prostora u kojem je instaliran kotao 
preko odgovarajućih otvora na poleđini 
kotla a odvod dima u pojedinačni kamin ili 
direktno napolje. Kotao u ovoj konfiguraciji je 
klasifikovan kao tip B23 (u skladu sa propisima 
EN 297 te pratećim propisima).

 U ovoj konfiguraciji:
 -  usis vazduha se obavlja direktno iz prostora 

u kojem je instaliran aparat ;
 -  odvod dima se mora povezati na sopstveni 

pojedinačni kamin ili provesti direktno vani;
 -  kotlovi  sa zatvorenom komorom za 

sagorevanje tipa B se ne smeju instalirati u 
prostorijama namenjenim za komercijalne, 
zanatske ili industrijske aktivnosti tokom 
kojih se koriste proizvodi koji proizvode 
paru ili isparljive supstance (na primer kisela 
isparenja, lepkovi, farbe i boje, rastvarači, 
goriva, itd.) i prašinu (na primer prašina koja 
nastaje pri obradi drveta, prašina od uglja, 
cementa, itd.) koji mogu da oštete kotao i 
ugroze njegov pravilan rad. 

• Konfiguracija tipa C sa zatvorenom komorom 
i prinudnim vučenjem. Kotao izlazi iz fabrike 
u konfiguraciji tipa “B23”, da biste promenili 
konfiguraciju u tip “C” (zatvorena komora i 
prinudno vučenje), morate ukloniti adapter 
Ø 80, poravnač i zaptivač koji se nalazi na 
poklopcu kotla i instalirati prikladni dimovod/
dimnjak.

• Sklapanje produžnih cevi i koncentričnih 
kolena. Da biste instalirali eventualne produžne 
cevi koje se sklapaju sa drugim elementima 
dimovoda, postupite na sledeći način: Ubacite 
koncentričnu cev ili koleno sa muškom 
stranom (glatkom) u žensku stranu ( sa 
zaptivačima u obliku usne) elementa kojeg ste 
prethodno instalirali sve do kraja, na taj će se 
način postići pravilna zaptivenost i spajanje 
elemenata.

 Pažnja: kada je potrebno skratiti terminal za 
odvod i/ili koncentričnu produžnu cev, uzmite 
u obzir da unutrašnja cev mora uvek viriti za 5 
mm u odnosu na spoljašnju cev. 

• NAPOMENA: iz bezbednosnih motiva 
preporučujemo vam da ne začepljavate niti 
privremeno, terminal za usis/odvod iz kotla.

• NAPOMENA: tokom instalacije horizontalnih 
cevi morate održavati minimalni nagib cevi 
od 3% prema kotlu i instalirati svako 3 metra 
obujmicu sa zaglavicom.

• Maksimalne dimenzije. Svaka pojedinačna 
komponenta ima otpornost koja odgovara 
dužini izraženom u metrima cevi istog 
prečnika (pogl. 1.13). U slučaju instalacije 
u kojoj će se morati koristiti različite vrste 
komponenata oduzmite od maksimalne 
dozvoljene dužine kompleta ekvivalentnu 
dužinu dodate komponente.

 Primer: ako bude potrebno dodajte koleno 
od 90° koncentričnom sistemu Ø 125 morate 
oduzeti 1,9 m od maksimalne dozvoljene 
dužine.

• Postavljanje zaptivača (crne boje) za 
dimovode “zelene serije”. Pazite da postavite 
pravi zaptivač (za koleno ili produžetke) (Sl. 
1-9):

 - zaptivač (A) sa užlebima, koji će se koristiti 
za zavoje;

 - zaptivač (B) bez užleba, koji će se koristiti za 
produžetke.

 NAPOMENA: u slučaju da podmazivanje 
komponenata (koje je već obavio proizvođač) 
ne bude dovoljno, uklonite suvom krpom 
ostatak maziva a da bi olakšali spajanje pospite 
delove puderom isporučenim u kompletu.УС
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1.12 СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ 
IMMERGAS.

Immergas поставляет отдельно от котлов раз-
личные решения для установки всасывания 
воздуха и дымоудаления, без которых котел 
не может работать.

Внимание! Котел должен быть установлен 
только вместе с оригинальным устрой-
ством Immergas "Зелёной серии", как 
предусмотрено действующими нормами, 
для всасывания воздуха и дымоудаления, 
расположенном на видном месте или в 
удобном для осмотра положении.

Трубы из пластикового материала нельзя 
устанавливать снаружи на участках, пре-
вышающих 40 см длины без специальной 
защиты от УФ-излучения и атмосферных 
осадков.

Данное устройство обозначено специаль-
ной идентификационной меткой: "только 
для конденсационных котлов".

• Конфигурация типа B с открытой камерой 
и с форсированной вытяжкой. Заводские 
настройки котла выполнены по типу “B23”.

 Всасывание воздуха происходит непо-
средственно из помещения, где установ-
лен котел, через специальные отверстия 
на задней стенке котла и дым выводится 
через отдельный дымоход или непосред-
ственно наружу. В данной конфигурации 
котел относится к типу B23 (согласно 
стандартам EN 297 и соответствующим 
действующим нормам).

 С настоящей конфигурацией:
 - всасывание воздуха происходит непо-

средственно из помещения, где установ-
лен прибор;

 - дымоудаление должно быть подсоединено 
к отдельному дымоходу или непосред-
ственно во внешнюю атмосферу.

 - Котлы с открытой камерой типа B не 
должны быть установлены в помещениях, 
где происходит коммерческая, ремеслен-
ная или промышленная деятельность, 
при которой используются продукты, 
производящие пар или летучие вещества 
(например: кислотные пары, клей, краска, 
растворители, горючие вещества и т.д.), а 
также пыль и порошки (например: мелкая 
древесная пыль от обработки дерева, 
угольная пыль, цементная пыль, и т.д.) 
которые могут нанести ущерб компонен-
там аппарата и подвергнуть опасности его 
работу.

• Конфигурация типа С с герметичной ка-

мерой и с форсированной вытяжкой. За-
водские настройки котла относятся к типу 
“B23”, чтобы изменить конфигурацию котла 
на тип “C” (герметичная камера и фор-
сированная вытяжка), необходимо снять 
переходник Ø 80, уголок и уплотнитель на 
крышке котла и установить специальную 
систему вывода газов.

• Соединение посредством удлинителей и 
концентрических колен. Для того, чтобы 
установить удлинители с помощью сцепле-
ния с другими элементами дымоотводящей 
системы, необходимо провести следующие 
операции: Подсоединить концентрическую 
трубу или концентрическое колено с глад-
кой стороны (“папа”) в горловину (“мама”) 
на предварительно установленный элемент 
до упора, при этом достигается соединение 
элементов, входящих в состав комплекта, и 
необходимое уплотнение.

 Внимание! Когда необходимо укоротить 
дымоотводящую трубу и/или концентри-
ческую насадку - удлинитель, необходимо 
иметь в виду, что внутренний дымоход, 
должен всегда на 5 мм выступать относи-
тельно внешнего.

• Примечание. В целях безопасности реко-
мендуется не загораживать даже временно 
вывод всасывания/дымоудаления котла. 

• Примечание. При установке горизон-
тальных каналов необходимо соблюдать 
минимальный уклон каналов 3% в сторону 
котла и устанавливать через каждые 3 метра 
монтажный хомутик с клинышком.

• Максимальное протяжение. Каждый 
отдельный компонент имеет сопротивле-
ние, которое соответствует длине трубы 
в метрах с одинаковым диаметром (параг. 
1.13). На тех установках, где необходимо 
использовать различные виды компонен-
тов, необходимо вычесть из максимально 
допустимой длины комплекта эквивалент-
ную длину дополнительного компонента.

 Например, если необходимо добавить отвод 
90° на концентрическую систему Ø 125, 
необходимо вычесть 1,9 м от максимально 
допустимой длины.

• Позиционирование уплотнителей (чёрного 

цвета) для устройства дымоудаления "зелё-
ной серии". Необходимо обратить внимание 
на установку соответствующих уплотнителей 
(для отводов и удлинителей) (Илл. 1-9):

 - уплотнитель (А) с пазами, используется 
для отводов;

 - уплотнитель (В) без пазов, используется 
для удлинителей;

 Примечание. В том случае, если смазы-
вание компонентов (уже произведённое 
изготовителем) не достаточно, удалить при 
помощи сухой ветоши оставшуюся смазку, 
и затем для упрощения сцепления покрыть 
детали тальком, входящим в комплект. 
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1.12 IMMERGAS FLUE SYSTEMS.
Immergas can supply various solutions for flue-
ing and air supply.

Attention: the boiler must be installed ex-
clusively with an original Immergas “Green 
Range” air intake device and fumes extraction 
system, as required by the standard in force.

The plastic pipes cannot be installed outdoors, 
for lengths longer than 40 cm, without suitable 
protection from UV rays and other atmos-
pheric agents.

This system can be identified by an identifi-
cation mark and special distinctive marking 
bearing the note: “only for condensing boilers”.

• Configuration type B, open chamber and fan 
assisted. The boiler leaves the factory with type 
“B23” configuration.

 Air intake takes place directly from the envi-
ronment in which the boiler is installed via 
relevant slots made in the back of the boiler 
and flue exhaust in the individual flue or to the 
outside. Boiler with this type of configuration 
are classified as type B23 (in accordance with 
standard EN 297 and relative standards in 
force).

 With this configuration:
 - air intake takes place directly from the room 

in which the appliance is installed;
 - the flue exhaust must be connected to its own 

individual flue or channelled directly into the 
external atmosphere.

 - 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 harm-
ful for the components of the appliance and 
jeopardise operation.

• Type C configuration, sealed chamber and 
fan assisted. The boiler leaves the factory with 
"B23" configuration, to change the configuration 
of the boiler to type "C" (sealed chamber and 
fan assisted), disassemble the 80 Ø adapter, the 
bracket and the gasket present on the boiler 
cover and install the designated flue.

• Coupling extension pipes and concentric 
elbows. To install push-fitting extensions with 
other elements of the flue, proceed as follows: 

Install the concentric pipe or elbow with the 
male side (smooth) on the female section 
(with lip seal) to the end stop on the previously 
installed element in order to ensure sealing 
efficiency of the coupling.

 Attention: if the exhaust terminal and/or 
concentric extension pipe needs shortening, 
consider that the internal duct must always 
protrude by 5 mm with respect to the external 
duct.

• N.B.: for safety purposes, do not obstruct the 
boiler intake-exhaust terminal, even temporar-
ily.

• N.B.: when installing horizontal pipes, a min-
imum inclination of 3% must be maintained 
and a section clamp with pin must be installed 
every 3 metres.

• Maximum extension. Each individual compo-
nent has a resistance corresponding to a certain 
length in metres of pipe with the same diameter 
(par. 1.13). With installations that involve using 
various types of parts, deduct the length of 
the added part from the maximum admissible 
length of the kit.

 Example: if you need to add a 90° bend to 
a concentric system 125 Ø you will need to 
deduct 1.9 m from the maximum admissible 
length.

• Positioning of the gaskets (black) for “green 
range” flue extraction systems. Position the 
gasket correctly (for bends and extensions) 
(Fig. 1-9):

 - gasket (A) with notches, to use for bends;
 - gasket (B) without notches, to use for exten-

sions;
 N.B.: if component lubrication (already carried 

out by the manufacturer) is not sufficient, re-
move the residual lubricant using a dry cloth, 
then to ease fitting coat the parts with talc, 
supplied in the kit.
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1.13 ТАБЛИЦІ ЕКВІВАЛЕНТНИХ ДОВЖИН.

ТИП ТРУБОПРОВОДУ Еквівалентна дов-
жина в м труби Ø 80

Труба Ø 80 1 м
Випуск

1,0 м

Комплектний термінал виводу Ø 
80 1 м Випуск

2,6 м

Термінал вивідної системи Ø 80
Випуск

1,6 м

Коліно 90° Ø 80
Випуск

2,1 м

Коліно 45° Ø 80
Випуск

1,3 м

Комплектний термінал вертикаль-
ного виводу Ø 80

Випуск
3 м

ТИП ТРУБОПРОВОДУ
Еквівалентна дов-
жина в м труби Ø 

80/125
Концентрична труба Ø 80/125 1 м

1,0 м

Коліно 90° концентричне Ø 80/125

1,9 м

Коліно 45° концентричне Ø 80/125

1,4 м

Термінал комплектний впуску/випуску 
концентричний горизонтальний Ø 80/125

5,5 м

Термінал впуску/випуску для забору повітря і для відведення 
димових газів-концентричний горизонтальний Ø 80/125

4,7 м

Термінал комплектний впуску/випуску для забору повітря і для 
відведення димових газів- концентричний вертикальний Ø 80/125

3,4 м

Термінал впуску/випуску концентрич-
ний вертикальний Ø 80/125

2,7 м

УС
ТА

Н
О

ВК
А

К
О

РИ
С

ТУ
ВА

Ч
ТЕ

ХН
ІЧ

НЕ
 О

БС
ЛУ

ГО
ВУ

ВА
НН

Я
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1.13 TABLAS DE LOS FACTORES DE LONGITUDES EQUIVALENTES.

TIPO DE CONDUCTO Longitud equivalente 
en m de tubo Ø 80

Tubo Ø 80 1 m
Descarga

1,0 m

Terminal con descarga Ø 80 1 m Descarga

m 2,6

Terminal de descarga Ø 80
Descarga

1,6 m

Codo 90° Ø 80
Descarga

m 2,1

Codo 45° Ø 80
Descarga

1,3 m

Terminal con descarga vertical Ø 80 
Descarga

m 3

TIPO DE CONDUCTO
Longitud equivalente 
en m de tubo concén-

trico Ø 80/125
Tubo concéntrico Ø 80/125 1 m

1,0 m

Codo 90° concéntrico Ø 80/125

1,9 m

Codo 45° concéntrico Ø 80/125

1,4 m

Terminal completo con aspiración-des-
carga concéntrica horizontal Ø 80/125

5,5 m

Terminal completo con aspiración-des-
carga concéntrica horizontal Ø 80/125

4,7 m

Terminal completo con aspiración-des-
carga concéntrica vertical Ø 80/125

m 3,4

Terminal con aspiración-descarga con-
céntrica vertical Ø 80/125

m 2,7
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1.13  TABELE FAKTORA EKVIVALENTNIH DUŽINA.

TIP CEVI
Ekvivalentna dužina 

izražena u m cevi 
Ø 80

Cev Ø 80 m 1
Odvod
m 1,0

Terminal u komletu sa odvodom Ø 80 
m 1 Odvod

m 2,6

Terminal za odvod Ø 80
Odvod
m 1,6

Koleno 90° Ø 80
Odvod
m 2,1

Koleno 45° Ø 80
Odvod
m 1,3

Terminal u kompletu sa odvodom Ø 80
Odvod

m 3

TIP CEVI
Ekvivalenta dužina 

koncentrične cevi izražena 
u metrima Ø 80/125

Koncentrična cev Ø 80/125 m 1
m 1,0

Koncentrično koleno 90° Ø 80/125

m 1,9

Koncentrično koleno 45° Ø 80/125

m 1,4

Koncentrični horizontalni 
terminal za usis-odvod Ø 80/125

m 5,5

Horizontalni koncentrični terminal za 
usis-odvod Ø 80/125

m 4,7

Terminal u kompletu sa vertikalnim 
koncentričnim usisom-odvodom Ø 80/125

m 3,4

Vertikalni koncentrični terminal za usis-
odvod Ø 80/125

m 2,7
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1.13 ТАБЛИЦЫ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ДЛИН.

ТИП ДЫМОХОДА
Длина эквивалент-
ная в метрах трубе 

Ø 80

Труба Ø 80 1 м
Вывод
1,0 м

Полный вывод с дымоудалением Ø 
80 1 м Вывод

2,6 м

Вывод с дымоудалением Ø80
Вывод
1,6 м

Отвод 90° Ø 80
Вывод
2,1 м

Отвод 45° Ø 80
Вывод
1,3 м

Вывод дымоудаления  
вертикальный Ø 80

Вывод
м 3

ТИП ДЫМОХОДА
Эквивалентная длина 
в метрах концентри-

ческой трубе Ø 80/125
Концентрическая труба Ø 80/125 м 1

1,0 м

Отвод 90° концентрический Ø 80/125

1,9 м

Отвод 45° концентрический Ø 80/125

1,4 м

Вывод с концентрическим горизонтальным 
всасыванием/дымоудалением Ø 80/125

5,5 м

Вывод концентрического горизонтального 
всасывания/дымоудаления Ø 80/125

4,7 м

Вывод с концентрическим вертикальным 
всасыванием/дымоудалением Ø 80/125

3,4 м

Вывод концентрического вертикального 
всасывания/дымоудаления Ø 80/125

2,7 м
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1.13 TABLES OF EQUIVALENT LENGTH FACTORS.

DUCT TYPE Equivalent length in 
metres of pipe 80 Ø

Pipe 80 Ø, 1 m
Exhaust

1.0 m

Complete exhaust terminal 80 Ø, 1 m Exhaust

2.6 m

Exhaust terminal 80 Ø
Exhaust

1.6 m

Bend 90° 80 Ø
Exhaust

2.1 m

45° 80 Ø Bend
Exhaust

1.3 m

Terminal complete with vertical  
 

exhaust 80 Ø Exhaust
m 3

DUCT TYPE
Equivalent length in 
m of concentric pipe 

80/125 Ø
Concentric pipe 80/125 Ø m 1

1.0 m

Concentric bend 90° 80/125 Ø

1.9 m

Concentric bend 45° 80/125 Ø

1.4 m

Terminal complete with concentric 
horizontal intake-exhaust 80/125 Ø

5.5 m

Concentric horizontal intake-exhaust 
terminal 80/125 Ø

4.7 m

Terminal complete with concentric verti-
cal intake-exhaust 80/125 Ø

3.4 m

Concentric vertical intake-exhaust 
terminal 80/125 Ø

2.7 m
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Комплект містить:
 1шт. - Адаптер Ø 80/125 (1)
 1шт. - Ущільнювання (2)
 1шт. - Концентричне коліно 90° Ø 80/125 при 

87° (4)
 1шт. - Концентричний термінал забору/від-

воду Ø 80/125 (5)
 1шт. - Кільцева прокладка внутрішня (6)
 1шт. - Кільцева прокладка зовнішня (7)

1.14  УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
КОНЦЕНТРИЧНОГО КОМПЛЕКТУ.

Конфігурація типу С з герметичною каме-
рою і примусовою тягою.

Установка цього терміналу повинна від-
пові-дати вимогам усіх технічних норм та 
чинного законодавства, що в деяких випадках 
дозво-ляють вивід через стіну для котельних 
приладів з конденсатом та низьким рівнем 
NOx.

Розташування терміналу (відповідно до отво-
рів, дверей, сусідніх будівель, проходів і т.п.) 
повинно завжди відповідати нормам чинного 
законодавства та правилам розробки та 
виготовлення машин та обладнання (напр., 
EN 15287) для приладів з максимальною 
одиночною тепловою потужністю не вище 
35 кВт (напр., Victrix Pro 35 1 I при одиночній 
установці), а також для приладів з макси-
мальною одиночною тепловою потужністю 
вище 35 кВт.

Цей вивідний термінал дозволяє забірповітря 
та виведення димових газів безпосередньо 
за межі житла. Горизонталь-ний комплект 
може бути встановлений ззаду, праворуч, 
ліворуч і попереду. Для установки попереду 
необхідно скористуватися патруб-ком та 
концентричним з’єднувальним коліном, при 
цьому забезпечити необхідний простір для 
проведення всіх видів контролю, передба-че-
них законодавством перед введенням в дію.

•  Зовнішнярешітка. Термінал забору/відво-
ду, якщо він встановлений правильно, з 
зовнішнього боку будівлі має естетичний 
вигляд. Перевірити, щоб зовнішня силіко-
нова прокладка була встановлена щільно, 
як належить, на зовнішній стіні.

Горизонтальний комплект забору/ відводу 
Ø80/125. Монтажний комплект (Мал. 1-10): 
встановити адаптер Ø 80/125 (1) на цен-
тральний отвір котла до упору. Послабити 
ущільнення (2) для вільного пере-міщення 
вздовж адаптера (1) до відповідного упору, 
після цього закріпити його до кришки за до-
помогою сталевої пластинки (3), монто-ваної 
раніше. Вставити коліно (4) гладкимкінцем 
(«папа») до упору на адаптер (1). Вставити 
концентричний вивід Ø 80/125 (5) гладким 
кінцем («папа») в розтруб адаптера («мама») 
(4) (з ущільнювальним кільцем) до упору, 
переконавшись, що відповідна кільце-ва 
прокладка вже вставлена як слід всередині 
(6) і ззовні (7), таким чином, буде отримано 
ущільнення і з’єднання складових елементів 
комплекту.

• Максимальна довжина (L MAX) (Мал. 1-11). 
Комплект для цієї конфігурації можна по-
довжити до максимальної довжини 8,0 м для 
Victrix Pro 35 1 I та до 14,5 м для Victrix Pro 
55 1 I, включаючи решітчастий термінал та 
концентричне коліно на виході з котла.

MAКС.
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установці), а також для приладів з макси-
мальною одиночною тепловою потужністю 
вище 35 кВт.

Цей вивідний термінал дозволяє забірповітря 
та виведення димових газів безпосередньо 
за межі житла. Горизонталь-ний комплект 
може бути встановлений ззаду, праворуч, 
ліворуч і попереду. Для установки попереду 
необхідно скористуватися патруб-ком та 
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нова прокладка була встановлена щільно, 
як належить, на зовнішній стіні.
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Ø80/125. Монтажний комплект (Мал. 1-10): 
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• Максимальна довжина (L MAX) (Мал. 1-11). 
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El kit incluye:
 N° 1 - Adaptador Ø 80/125 (1)
 Nº 1 - Junta (2)
 N° 1 - Codo concéntrico Ø 80/125 a 87° (4)
 Nº 1 - Terminal concéntrico asp./descarga Ø 

80/125 (5)
 Nº 1 - Anilla interna (6)
 Nº 1 - Anilla externa (7)

1.14 INSTALACIÓN DE KITS 
HORIZONTALES CONCÉNTRICOS.

Configuración tipo C con cámara estanca y 
tiro forzado.

La instalación de este terminal debe cumplir con 
las prescripciones de todas las leyes y normativas 
vigentes que, en algunos casos, podrían permitir 
la descarga en pared para las calderas de conden-
sación con bajo NOx.

La instalación de este terminal, (en relación a 
distancias de aperturas, edificios que dan a otros, 
zona de tránsito, etc.) debe efectuarse conforme 
a las normativas técnicas vigentes así como a las 
referencias de la buena técnica (ej.: EN 15287) 
para generadores de potencia térmica nominal 
máxima no superior a 35 kW (es.: Victrix Pro 35 
1 I en instalación individual) y también para ge-
neradores de potencia térmica nominal máxima 
superior a 35 kW.

Este terminal permite aspirar el aire y descargar 
los humos directamente al exterior de la vivienda. 
El kit horizontal puede ser montado con salida 
posterior, lateral derecha, lateral izquierda. Para 
la instalación con salida anterior es necesario 
usar el tubo y un codo concéntrico de empalme, 
para garantizar el espacio útil para realizar las 
pruebas requeridas por la ley durante la primera 
puesta en servicio.

• Rejilla externa. El terminal de aspiración/
descarga, si está instalado correctamente, 
aparece desde fuera del edificio, agradable a la 
vista. Compruebe que la anilla de silicona de 
taponamiento externo esté bien colocada hasta 
tocar la pared exterior.

Kit horizontal de aspiración - descarga Ø 
80/125. Montaje del kit (Fig. 1-10): instale el 
adaptador Ø 80/125 (1) en el orificio de la caldera 
hasta el tope. Deslice la junta (2) a lo largo del 
adaptador (1) hasta la ranura, luego fíjela a la tapa 
con la placa de chapa (3) que ha desmontado an-
teriormente. Acople el codo (4) con lado macho 
(liso) hasta llevarlo a tocar con el adaptador (1). 
Monte el tubo terminal concéntrico Ø 80/125 
(5) acoplando su lado macho (liso) con el lado 
hembra del codo (4) (con juntas de labio) apre-
tándolo hasta el fondo, sin olvidar de introducir 
previamente las relativas anillas interna (6) y 
externa (7), de esta forma se conseguirá la unión 
estanca de los elementos del kit.

• Longitud máxima (L MÁX) (Fig. 1-11). El kit 
con esta configuración puede prolongarse hasta 
una medida máx. de 8,0 m para la Victrix Pro 35 
1 I y de 14,5 m para la Victrix Pro 55 1 I, incluido 
el terminal con rejilla y el codo concéntrico que 
sale de la caldera.
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Komplet obuhvata:
 Br° 1 - Adapter Ø 80/125 (1)
 Br° 1 - Zaptivač (2)
 Br° 1 - Koncentrični zavoj Ø 80/125 a 87° (4)
 Br°1 - Koncentrični terminal  

usis /odvod Ø 80/125 (5)
 Br° 1 - Podizač (6)
 Br° 1 - Podizač (7)

1.14 INSTALACIJA HORIZONTALNIH 
KONCENTRIČNIH KOMPLETA.

Konfiguracija tipa C sa zatvorenom komorom 
i prinudnim vučenjem.

Instalacija ovog terminala mora odgovarati 
odredbama svih zakona i propisa na snazi koji 
bi u nekim slučajevima mogli dozvoliti odvod 
na zid za kondenzacijske kotlove sa niskim NOx.

Postavljanje terminala ( zavisno od udaljenosti 
od otvora, građevina sa kojima se suočava, 
gaznim površinama , itd.) se mora uvek obaviti 
u skladu sa onim što predviđaju tehnički propisi 
na snazi kao takođe i pravila dobre tehnike 
(npr.: EN 15287) za generatore maksimalnog 
pojedinačnog nominalnog toplotnog kapaciteta 
ne većeg od 35 kW (npr.: Victrix Pro 35 1 I u 
pojedinačnoj instalaciji) i takođe za generatore 
maksimalnog nominalnog toplotnog kapaciteta 
većeg od 35 kW.

Ovaj terminal omogućuje usis vazduha i odvod 
dima direktno izvan građevine. Horizontalni 
komplet se može instalirati sa zadnjim, bočnim 
desnim i bočnim levim izlazom. Kada je reč o 
prednjoj instalaciji, morate koristiti koncentrično 
koleno na sklapanje na način da se garantuje 
korisni prostor za obavljanje proba propisanih 
zakonom pri prvom puštanju u rad.

• Spoljašnja rešetka. Terminal za usis/odvod , 
ako se pravilno instalira, na spoljašnoj strani 
građevina ima prijatan izgled. Uverite se da 
spoljni silikonski tampon dobro zatvara sve do 
kraja na spoljašnjem zidu.

Horizontalni komplet za usis - odvod Ø80/125. 
Montaža kompleta (Sl. 1-10): instalirajte adapter 
Ø 80/125 (1) na centralni otvor kotla sve do 
kraja. Neka zaptivač (2) klizi duž adaptera (1) 
sve do odgovarajućeg užleba, tada ga pričvrstite 
na poklopac limenom pločicom (3) koju ste 
prethodno uklonili. Ubacite koleno (4) muškom 
stranom (glatkom) sve do kraja na adapter (1). 
Ubacite koncentrični terminal Ø 80/125 (5) sa 
muškom stranom (glatkom) u žensku stranu 
adaptera (4) (sa zaptivačima u obliku usne) sve do 
kraja i uverite se da ste već ubacili odgovarajući 
unutrašnji i spoljašnji podizač, na ovaj način ćete 
omogućiti nepropusnost i spajanje elemenata od 
kojih se sastoji ovaj komplet.

• Maksimalna dužina (L MAX) (Sl. 1-11). 
Komplet se u ovoj konfiguraciji može produžiti 
sve do maks. 8,0 m za Victrix Pro 35 1 I i 14,5 
m za Victrix Pro 55 1 I, uključujući i rešetkasti 
terminal kao i koncentrično koleno na izlazu 
iz kotla.
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В комплект входят:
 N° 1 - Адаптер Ø 80/125 (1)
 N° 1 - Сальник (2)
 N° 1 - Концентрический отвод Ø 80/125 a 

87° (4)
 N° 1 - Концентрический выход всас./ды-

моудаления Ø 80/125 (5)
 N° 1 - Внутренняя шайба (6)
 N° 1 - Внешняя шайба (7)

1.14 УСТАНОВКА 
 КОАКСИАЛЬНОГО 

ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКТА. 

Конфигурация типа С с герметичной каме-
рой и с форсированной вытяжкой.

Установка настоящего вывода должна 
отвечать предписаниям всех законов и 
действующих нормативных требований, ко-
торые могут допускать в некоторых случаях 
дымоотвод через стену для конденсационных 
котлов с низким выбросом оксидов азота.

Установка вывода (в зависимости от рассто-
яния выходов, находящихся вблизи зданий, 
поверхности пола и т.д.) должна быть всегда 
выполнена в соответствии с предписаниями 
технических стандартов, а также общепри-
нятыми правилами техники (например, EN 
15287) для котлов, у которых единая номи-
нальная максимальная тепловая мощность 
не превышает 35 кВт (например, Victrix Pro 
35 1 I в отдельной установке) и для котлов, у 
которых единая номинальная максимальная 
тепловая мощность превышает 35 кВт.

Этот вывод позволяет осуществлять вса-
сывание воздуха и вывод дымовых газов 
непосредственно на улицу. Горизонтальный 
комплект может быть установлен с задним, 
левым или правым боковым выходом. Для 
установки с передним выходом, необходимо 
использовать патрубок с концентрическим 
отводом со сцеплением, чтобы обеспечить 
наличие свободного пространства, необходи-
мого для выполнения требуемых законом ис-
пытаний при первом запуске в эксплуатацию. 

• Внешняя решётка. Вывод всасывания/
дымоудаления при правильной установке 
имеет приятный внешний вид с наружной 
стороны здания. Убедиться, что внешняя 
силиконовая шайба правильно закреплена 
на внешней стене.

Горизонтальный комплект всасывания 
- дымоудаления Ø80/125. Монтажный 
комплект (рис. 1-10): установить адаптер Ø 
80/125 (1) на центральное отверстие котла 
до упора. Провести уплотнитель (2) вдоль 
адаптера (1) до соответствующей канавки, 
затем прикрепить его к крышке посредством 
предварительно снятой пластины из листо-
вого металла (3). Подсоединить отвод (4) с 
гладкой стороны (“папа”), устанавливая до 
упора в адаптер (1). Подсоединить концен-
трический выход Ø 80/125 (5) с гладкой сто-
роны (“папа”), в горловину отвода (“мама”) 
(4) (с сальником с кромкой) до упора, про-
веряя, что подсоединили соответствующую 
внутреннюю (6) и внешнюю (7) шайбу, таким 
образом, достигается соединение элементов, 
входящих в состав комплекта, и необходимое 
уплотнение.

• Максимальная длина (L MAX) (илл. 1-11). 
Комплект с настоящей конфигурацией 
может быть удленён до макс. размера 8,0 м 
для Victrix Pro 35 1 I и 14,5 м для Victrix Pro 
55 1 I, включая вывод с решёткой и концен-
трический изгиб на выходе из котла.
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The kit includes:
 N° 1 - Adaptor Ø 80/125 (1)
 N° 1 - Gasket (2)
 N° 1 - Concentric bend Ø 80/125 a 87° (4)
 1 - Int./exhaust concentric terminal 

80/125 Ø (5)
 N° 1 - Internal ring (6)
 N° 1 - External ring (7)

1.14 CONCENTRIC HORIZONTAL KIT 
INSTALLATION.

Type C configuration, sealed chamber and 
fan assisted.

Installation of this terminal must comply with 
the provisions set forth by all of the legislation 
and regulations in force which may allow, in 
certain cases, wall flue exhaust for low-NOx 
condensing boilers.

The position of the terminal (in terms of dis-
tances from openings, overlooking buildings, 
decking, etc.) must be set up in compliance 
with technical regulations in force as well as the 
references of good technique (ex.: EN 15287) for 
generators with a single maximum nominal heat 
input of 35 kW (ex.: Victrix Pro 35 1 I installed 
individually) and also for generators with a single 
maximum nominal heat input of 35 kW.

This terminal is connected directly to the outside 
of the building for air intake and flue exhaust. The 
horizontal kit can be installed with the rear, right 
side, left side or front outlet. For installation with 
frontal outlet, one must use the fixing plate and 
a concentric bend coupling in order to ensure 
sufficient space to carry out the tests required 
by law upon commissioning.

• External grid. The intake/exhaust terminal, 
if properly installed, is pleasant to look at on 
the outside of the building. Make sure that 
the external silicone sealing plate is properly 
inserted in the wall.

Horizontal intake-exhaust kit Ø 80/125 Kit 
assembly (Fig. 1-10): install the 80/125 Ø adapter 
(1) on the central hole of the boiler fully home. 
Slide the gasket (2) along the adapter (1) up to 
the relevant groove, fix it to the lid using the 
previously disassembled sheet steel plate (3). 
Engage the bend (4) with the male side (smooth) 
until it is fully home on the adapter (1). Fit the Ø 
80/125 (5) concentric terminal pipe with the male 
end (smooth) to the female end of the bend (4) 
(with lip seals) up to the stop; making sure that 
the internal (6) and external wall sealing plates 
(7) have been fitted, this will ensure sealing and 
joining of the elements making up the kit.

• Maximum length (MAX L) (Fig. 1-11). The kit 
with this configuration can be extended up to a 
max. measurement of 8.0 m with Victrix Pro 35 
1 I and 14.5 m for Victrix Pro 55 1 I, including 
the grid-covered terminal and the concentric 
bend on the boiler outlet.
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1.15  УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНИХ 
КОНЦЕНТРИЧНИХ МОНТАЖНИХ 
КОМПЛЕКТІВ

Конфігурація типу С з герметичною каме-
рою і примусовою тягою.

Комплект вертикальних концентричних труб 
забору/відводу. Ця вивідна труба забезпечує 
забір повітря та виведення димових газів без-
посередньо за межі житла у вертикальному 
напрямку.

ПРИМІТКА: вертикальний комплект з 
алю-мінієвою плитою може бути встанов-
лений на терасах і дахах з максимальним 
нахилом 45% (прибл. 25 °) і повинна бути 
дотримана відстань між кінцевою кришкою 
і напівсфе-рою (260 мм). 

Вертикальний комплект з алюмінієвою 
плитою Ø 80/125.
Монтажний комплект (Мал. 1-13): Встанови-
ти адаптер Ø 80/125 (1) на центральний отвір 
котла до упору. Послабити ущільнення (2) для 
вільного переміщення вздовж адаптера (1) до 
відповідного упору, після цього закріпити 
його до кришки за допомогою сталевої плас-
тинки (3), монтованої раніше. Установка фік-
тивної алюмінієвої дахівки/плити: замінити 
плиту алюмінієвим листом (5), задати йому 
таку форму, щоб забезпечити відтік дощової 
води. Зафіксувати на алюмінієвій плиті фіксо-
вану напівсферу (6) і вставити трубу забору/
відводу (7). Вставити концентричний вивід Ø 
80/125 гладким кінцем (6) («папа») в розтруб 
адаптера («мама») (1) (з ущільнювальним 
кільцем) до упору, переконавшись, що кіль-
цеве ущільнення вже вставлене (4), Таким 
чином отримаємо ущільнення і приєднання 
елементів, які входять в комплект.

• Максимальна довжина (L MAX) (Мал. 1-13). 
Комплект для цієї конфігурації можна по-
довжити до максимальної довжини 11,5 м 
для Victrix Pro 35 1 I та до 18,0 м для Victrix 
Pro 55 1 I, включаючи термінал.

Комплект містить:
 1шт. - Адаптер Ø 80/125 (1)
 1шт. - Ущільнювання (2)
 1шт. - Кільцева прокладка (4)
 1шт. - Алюмінієва дахівка/плита (5)
 1шт. - Фіксована напівсфера(6)
 1шт. - Концентричний термінал 

забору/відводу Ø 80/125 (7)
 1шт. - Рухома напівсфера (8)

максим. 45%
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1.15  УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНИХ 
КОНЦЕНТРИЧНИХ МОНТАЖНИХ 
КОМПЛЕКТІВ

Конфігурація типу С з герметичною каме-
рою і примусовою тягою.

Комплект вертикальних концентричних труб 
забору/відводу. Ця вивідна труба забезпечує 
забір повітря та виведення димових газів без-
посередньо за межі житла у вертикальному 
напрямку.

ПРИМІТКА: вертикальний комплект з 
алю-мінієвою плитою може бути встанов-
лений на терасах і дахах з максимальним 
нахилом 45% (прибл. 25 °) і повинна бути 
дотримана відстань між кінцевою кришкою 
і напівсфе-рою (260 мм). 

Вертикальний комплект з алюмінієвою 
плитою Ø 80/125.
Монтажний комплект (Мал. 1-13): Встанови-
ти адаптер Ø 80/125 (1) на центральний отвір 
котла до упору. Послабити ущільнення (2) для 
вільного переміщення вздовж адаптера (1) до 
відповідного упору, після цього закріпити 
його до кришки за допомогою сталевої плас-
тинки (3), монтованої раніше. Установка фік-
тивної алюмінієвої дахівки/плити: замінити 
плиту алюмінієвим листом (5), задати йому 
таку форму, щоб забезпечити відтік дощової 
води. Зафіксувати на алюмінієвій плиті фіксо-
вану напівсферу (6) і вставити трубу забору/
відводу (7). Вставити концентричний вивід Ø 
80/125 гладким кінцем (6) («папа») в розтруб 
адаптера («мама») (1) (з ущільнювальним 
кільцем) до упору, переконавшись, що кіль-
цеве ущільнення вже вставлене (4), Таким 
чином отримаємо ущільнення і приєднання 
елементів, які входять в комплект.

• Максимальна довжина (L MAX) (Мал. 1-13). 
Комплект для цієї конфігурації можна по-
довжити до максимальної довжини 11,5 м 
для Victrix Pro 35 1 I та до 18,0 м для Victrix 
Pro 55 1 I, включаючи термінал.

Комплект містить:
 1шт. - Адаптер Ø 80/125 (1)
 1шт. - Ущільнювання (2)
 1шт. - Кільцева прокладка (4)
 1шт. - Алюмінієва дахівка/плита (5)
 1шт. - Фіксована напівсфера(6)
 1шт. - Концентричний термінал 

забору/відводу Ø 80/125 (7)
 1шт. - Рухома напівсфера (8)

максим. 45%
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1.15 INSTALACIÓN DE KITS 
VERTICALES CONCÉNTRICOS.

Configuración tipo C con cámara estanca y 
tiro forzado.

Kit vertical concéntrico de aspiración y descarga. 
Este terminal permite aspirar el aire y descargar 
los humos directamente al exterior de la vivienda 
en sentido vertical.

IMPORTANTE: el kit vertical con teja de alu-
minio puede ser instalado en terrazas y tejados 
cuya pendiente no supere el 45% (25° aproxi-
madamente) y la altura entre el sombrerete del 
terminal y la semiesfera hueca (260 mm) siempre 
debe ser respetada. 

Kit vertical con teja de aluminio Ø 80/125.
Montaje del kit (Fig. 1-13): Instale el adaptador 
Ø 80/125 (1) en el orificio central de la caldera 
hasta el tope. Deslice la junta (2) a lo largo del 
adaptador (1) hasta la ranura correspondiente, 
luego fíjela a la tapa con la placa de chapa (3) 
que ha desmontado anteriormente. Instalación 
de la falsa teja de aluminio: sustituya las tejas por 
la placa de aluminio (5), perfilándola de manera 
que el agua de lluvia escurra bien. Coloque en 
la teja de aluminio la semiesfera hueca fija (6) 
e introduzca el terminal de aspiración-descarga 
(7). Monte el terminal concéntrico Ø 80/125 
acoplando su lado macho (6) (liso) con el lado 
hembra del adaptador (1) (con juntas de labio) 
apretándolo hasta el fondo, sin olvidarse de colo-
car antes la anilla (4), de esta forma se conseguirá 
la unión estanca de los elementos del kit.

• Longitud máxima (L MÁX) (Fig. 1-13). El kit 
con esta configuración puede prolongarse hasta 
una medida máx. de 11,5 m para la Victrix Pro 
35 1 I y de 18,0 m para la Victrix Pro 55 1 I, 
incluido el terminal.

El kit incluye:
 Nº 1 - Adaptador Ø 80/125 (1)
 Nº 1 - Junta (2)
 Nº 1 - Anilla (4)
 Nº 1 - Teja de aluminio (5)
 Nº 1 - Semiesfera hueca fija (6)
 Nº 1 - Terminal concéntrico asp./

descarga Ø 80/125 (7)
 Nº 1 - Semiesfera hueca móvil (8)
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1.15 INSTALACIJA VERTIKALNIH 
KONCENTRIČNIH KOMPLETA.

Konfiguracija tipa C sa zatvorenom komorom 
i prinudnim vučenjem.

Vertikalni koncentrični komplet za usis i odvod. 
Ovaj terminal omogućuje usis vazduha i odvod 
dima direktno izvan građevine u vertikalnom 
smeru.

NA P OM E NA :  v e r t i k a l n i  k omp l e t  s a 
aluminijumskom pločom omogućuje instalaciju 
na terasama i na krovovima sa maksimalnim 
nagibom od 45% (oko 25°) a visina između 
kape terminala i poluljuske (260 mm) se mora 
uvek poštovati. 

Vertikalni komplet sa aluminijumskom 
pločom Ø 80/125.
Montaža kompleta (Sl. 1-13): Instalirajte adapter 
Ø 80/125 (1) na centralni otvor kotla sve do 
kraja. Neka zaptivač (2) klizi duž adaptera 
(1) sve do odgovarajućeg užleba, tada ga 
pričvrstite na poklopac limenom pločicom 
(3) koju ste prethodno uklonili. Instalacija 
lažne aluminijumske pločice: zamenite ploču 
aluminijumskim limom (5) i oblikujte ga na 
način da u njega utiče kišnica. Postavite na ploču 
od aluminijuma fiksnu poluljusku (6) i umetnite 
terminal za usis-odvod (7). Sklopite koncentrični 
terminal Ø 80/125 sa muškom stranom (6) 
(glatkom) u žensku stranu adaptera (1) (sa 
zaptivačima u obliku usne) sve do kraja, uverite 
se da ste već umetnuli odgovarajući unutrašnji 
i spoljašnji podizač (4), na taj ćete način postići 
zaptivenost i spajanje elemenata od kojih se 
sastoji komplet.

• Maksimalna dužina (L MAX) (Sl. 1-13). 
Komplet se u ovoj konfiguraciji može produžiti 
sve do maks. 11,5 m za Victrix Pro 35 1 I i 18,0 
m za Victrix Pro 55 1 I, uključujući i terminal.

Komplet obuhvata:
 Br° 1 - Adapter Ø 80/125 (1)
 Br° 1 - Zaptivač (2)
 Br° 1 - Podizač (4)
 Br°1 - Aluminijumsku ploču (5)
 Br°1 - Fiksnu poluljusku (6)
 Br°1 - Koncentrični terminal  

usis /odvod Ø 80/125 (7)
 Br°1 - Mobilnu poluljusku (8)
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1.15 УСТАНОВКА 
 КОАКСИАЛЬНОГО 

ВЕРТИКАЛЬНОГО КОМПЛЕКТА.
Конфигурация типа С с герметичной каме-
рой и с форсированной вытяжкой.

Вертикальный концентрический комплект 
всасывания и дымоудаления. Этот вывод 
позволяет осуществлять всасывание воздуха 
и вывод дымовых газов в вертикальном на-
правлении непосредственно на улицу. 

Примечание. Вертикальный комплект с алю-
миниевой черепицей позволяет установку на 
террасы и крыши с максимальным уклоном 
45% (25°) при этом должно быть всегда со-
блюдено расстояние между верхней крышкой 
и полущитом (260 мм). 

Вертикальный комплект с алюминиевой 
черепицей Ø 80/125.
Монтаж комплекта (рис. 1-13): Установить 
адаптер Ø 80/125 (1) на центральное отвер-
стие котла до упора. Провести уплотнитель 
(2) вдоль адаптера (1) до соответствующей 
канавки, затем прикрепить его к крышке 
посредством предварительно снятой пла-
стины из листового металла (3). Установка 
алюминиевой фальш-черепицы: заменить 
черепицу на алюминиевую пластину (5), 
форма должна обеспечивать сток воды. 
Установить на алюминиевой черепице 
стационарный полущит (6) и ввести трубу 
всасывания/дымоудаления (7). Подсоединить 
концентрический выход Ø 80/125 с гладкой 
стороны (“папа”), в горловину переходника 
(“мама”) (1) (с уплотнителями с кромкой) до 
упора, проверяя, что подсоединили шайбу 
(4), таким образом, достигается соединение 
элементов, входящих в состав комплекта, и 
необходимое уплотнение. 

• Максимальная длина (L MAX) (илл. 1-13). 
Комплект с настоящей конфигурацией мо-
жет быть удлинён до макс. размера 11,5 м 
для Victrix Pro 35 1 I и 18,0 м для Victrix Pro 
55 1 I, включая вывод.

В комплект входят:
N° 1 - Адаптер Ø 80/125 (1)
N° 1 - Сальник (2)
N° 1 - Шайба (4)
N° 1 - Алюминиевая черепица (5)
N° 1 - Неподвижный полущит 

(6)
N° 1 - Концентрический выход 

всас./дымоудаления Ø 
80/125 (8)

N° 1 - Подвижный полущит (7)

макс. 45%
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1.15 CONCENTRIC VERTICAL KIT 
INSTALLATION.

Type C configuration, sealed chamber and 
fan assisted.

Concentric vertical intake and exhaust kit. This 
vertical terminal is connected directly to the out-
side of the building for air intake and flue exhaust.

N.B.: the vertical kit with aluminium tile en-
ables installation on terraces and roofs with a 
maximum slope of 45% (approx. 25°) and the 
height between the terminal cap and half-shell 
(260 mm) must always be observed. 

Vertical kit with aluminium tile Ø 80/125.
Kit assembly (Fig. 1-13): install the 80/125 Ø 
adapter (1) on the central hole of the boiler fully 
home. Slide the gasket (2) along the adapter (1) 
up to the relevant groove, Fix it to the lid using 
the previously-disassembled sheet steel plate (3) 
Installation of the fake aluminium tile: replace 
the tiles with the aluminium sheet (5), shaping 
it to ensure that rainwater runs off. Position the 
fixed half-shell (6) on the aluminium tile and 
insert the intake-exhaust pipe (7). Fit the 80/125 
Ø concentric terminal pipe with the male end 
(6) (smooth) to the female end of the adapter 
(1) (with lip gasket) up to the stop; making sure 
that the wall sealing plate (4) has been fitted, this 
will ensure sealing and joining of the elements 
making up the kit.

• Maximum length (MAX L) (Fig. 1-13). The 
kit with this configuration can be extended up 
to a max. measurement of 11.5 m with Victrix 
Pro 35 1 I and 18.0 m with Victrix Pro 55 1 I, 
including the terminal.

The kit includes:
N° 1 - Adaptor Ø 80/125 (1)
N° 1 - Gasket (2)
N° 1 - Ring (4)
N° 1 - Aluminium tile (5)
N° 1 - Fixed half-shell (6)
N° 1 - Int./exhaust concentric 

terminal Ø 80/125 (7)
N° 1 - Mobile half-shell (8)
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Комплект містить:
1шт. - Термінал випуску Ø 80 сталевий 

(1)

Комплект 
містить:

 1шт. - Кільцева 
прокладка 
(1)

 1шт. - Термінал 
випуску Ø 
80 (2)

1.16  УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНИХ 
ТЕРМІНАЛІВ Ø 80.

Конфігурація типу B з відкритою камерою 
і примусовою тягою.

Вертикальний комплект Ø 80 (пластмасові 
матеріали для внутрішнього використан-
ня).
Монтажний комплект (Мал. 1-14): вставити 
термінал Ø 80 (2) в центральний отвір до упо-
ру, переконавшись, що відповідна кільцева 
прокладка (1) вже встановлена.Таким чином 
буде отримано ущільнення і приєднання 
еле-ментів комплекту.

• Максимальна довжина (L MAX) (Мал. 1-15). 
Комплект для цієї конфігурації можна по-
довжити до максимальної довжини 24,0 м 
для Victrix Pro 35 1 I та до 30,0 м для Victrix 
Pro 55 1 I, включаючи термінал. 

При використанні вертикального терміналу 
Ø 80 для прямого виводу продуктів згорання 
слід вкоротити термінал (див. мал. 1-16), в 
цьому випадку також треба вставити кіль-це-
ву прокладку (1) ущільнювання до упору на 
кришку котла.

Вертикальний комплект Ø 80 (сталеві ма-
теріали для зовнішнього використання).
Монтажний комплект (Мал. 1-17): вставити 
термінал Ø 80 (1) в центральний отвір до 
упору.Таким чином отримаємо ущільнення 
і приєднання елементів комплекту.

Термінал Ø 80 із сталі дає можливість уста-
новки котла назовні з прямим виводом; тер-
мінал не можна вкоротити, після установки 
він має довжину 630 мм (Мал. 1-18).
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Комплект містить:
1шт. - Термінал випуску Ø 80 сталевий 

(1)

Комплект 
містить:

 1шт. - Кільцева 
прокладка 
(1)

 1шт. - Термінал 
випуску Ø 
80 (2)

1.16  УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНИХ 
ТЕРМІНАЛІВ Ø 80.

Конфігурація типу B з відкритою камерою 
і примусовою тягою.

Вертикальний комплект Ø 80 (пластмасові 
матеріали для внутрішнього використан-
ня).
Монтажний комплект (Мал. 1-14): вставити 
термінал Ø 80 (2) в центральний отвір до упо-
ру, переконавшись, що відповідна кільцева 
прокладка (1) вже встановлена.Таким чином 
буде отримано ущільнення і приєднання 
еле-ментів комплекту.

• Максимальна довжина (L MAX) (Мал. 1-15). 
Комплект для цієї конфігурації можна по-
довжити до максимальної довжини 24,0 м 
для Victrix Pro 35 1 I та до 30,0 м для Victrix 
Pro 55 1 I, включаючи термінал. 

При використанні вертикального терміналу 
Ø 80 для прямого виводу продуктів згорання 
слід вкоротити термінал (див. мал. 1-16), в 
цьому випадку також треба вставити кіль-це-
ву прокладку (1) ущільнювання до упору на 
кришку котла.

Вертикальний комплект Ø 80 (сталеві ма-
теріали для зовнішнього використання).
Монтажний комплект (Мал. 1-17): вставити 
термінал Ø 80 (1) в центральний отвір до 
упору.Таким чином отримаємо ущільнення 
і приєднання елементів комплекту.

Термінал Ø 80 із сталі дає можливість уста-
новки котла назовні з прямим виводом; тер-
мінал не можна вкоротити, після установки 
він має довжину 630 мм (Мал. 1-18).
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El kit incluye:
N° 1 - Terminal de descarga Ø 80 de acero 

(1)

El kit incluye:
 Nº 1 - Anilla (1)
 Nº 1 - Tubo de 

descarga Ø 
80 (2)

1.16 INSTALACIÓN DE TERMINALES 
VERTICALES Ø 80.

Configuración tipo B con cámara abierta y 
tiro forzado.

Kit vertical Ø 80 (material plástico para 
internos).
Montaje del kit (Fig. 1-14): instale el terminal Ø 
80 (2)en el orificio central de la caldera hasta el 
tope, asegurándose de haber introducido la anilla 
(1), de este modo se consigue la hermeticidad y 
la unión de los elementos que componen el kit.

• Longitud máxima (L MÁX) (Fig. 1-15). El kit 
con esta configuración puede prolongarse hasta 
una medida máx. de 24,0 m para la Victrix Pro 
35 1 I y de 30,0 m para la Victrix Pro 55 1 I, 
incluido el terminal. 

Usando el terminal vertical Ø 80 para descargar 
directamente los productos de la combustión, se 
necesita acortar el terminal (vea cotas fig. 1-16), 
en este caso también debe introducir la anilla 
(1) de retención llevándola hasta el tope en la 
tapa de la caldera.

Kit vertical Ø 80 (de acero para externos).
Montaje del kit (Fig. 1-17): instale el terminal Ø 
80 (1) en el orificio central de la caldera hasta el 
tope, de este modo se consigue la hermeticidad 
y la unión de los elementos que componen el kit.

E terminal Ø 80 de acero permite instalar la 
caldera en el exterior con descarga directa, el 
terminal no puede acortarse y una vez instalado 
tiene una extensión de 630 mm (Fig. 1-18).
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Komplet obuhvata:
 Br° 1 - Terminal za odvod Ø 80 od čelika (1)

Komplet obuhvata:
 Br° 1 - Podizač (1)
 Br° 1 - Terminal za 

odvod Ø 80 
(2)

1.16 INSTALACIJA VERTIKALNIH 
TERMINALA Ø 80.

Konfiguracija tipa B sa otvorenom komorom 
i prinudnim vučenjem.

Vertikalni komplet Ø 80 (plastični materijal za 
unutrašnje prostore).
Montaža kompleta (Sl. 1-14): instalirajte terminal 
Ø 80 (2) na centralni otvor kotla sve do kraja 
i uverite se da ste već postavili podizač (1), 
na taj ćete način postići zaptivenost i spajanje 
elemenata od kojih se sastoji komplet.

• Maksimalna dužina (L MAX) (Sl. 1-15). 
Komplet se u ovoj konfiguraciji može produžiti 
sve do maks. 24,0 m za Victrix Pro 35 1 I i 30,0 
m za Victrix Pro 55 1 I, uključujući i terminal. 

Koristite li vertikalni terminal Ø 80 za direktan 
odvod produkata sagorevanja, morate skratiti 
terminal (vidi visine sl. 1-16), i u tom slučaju se 
mora postaviti podizač (1) za zaptivenost koji se 
mora postaviti sve do kraja na poklopac kotla.

Vertikalni komplet Ø 80 (od čelika za spoljne 
prostore).
Montaža kompleta (Sl. 1-17): instalirajte terminal 
Ø 80 (1) na centralni otvor kotla sve do kraja, 
na taj ćete način postići zaptivenost i spajanje 
elemenata od kojih se sastoji komplet.

Čelični terminalØ 80 omogućuje da se kotao 
instalira napolju i obavi direktan odvod, terminal 
se ne sme skratiti a nakon instalacije će imati 
dimenzije od 630 mm (Sl. 1-18).
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В комплект входят:
N° 1 - Выходная стальная труба дымоу-

даления Ø 80 (1)

В комплект вхо-
дят:

N° 1 - Шайба (1)
N° 1 - Выходная 

труба ды-
моудаления 
Ø 80 (2)

1.16 УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ 
ВЫХОДОВ Ø 80.

Конфигурация типа B с открытой камерой 
и с форсированной вытяжкой.

Вертикальный комплект Ø 80 (пластмасса 
для внутренних помещений).
Монтаж комплекта (рис. 1-14): установить 
выход Ø 80 (2) на центральное отверстие 
котла до упора, убедиться, что предваритель-
но установлена шайба (1), это обеспечивает 
герметичность и соединение элементов, вхо-
дящих в комплект.

• Максимальная длина (L MAX) (илл. 1-15). 
Комплект с настоящей конфигурацией мо-
жет быть удлинён до макс. размера 24,0 м 
для Victrix Pro 35 1 I и 30,0 м для Victrix Pro 
55 1 I, включая вывод. 

С помощью вертикального вывода Ø 80 для 
прямого вывода продуктов горения необ-
ходимо укоротить вывод (смотреть уровни 
илл. 1-16), в этом случае также необходимо 
установить уплотнительную шайбу (1), уста-
навливая до упора крышку котла.

Вертикальный комплект Ø 80 (стальной, 
для наружной установки).
Монтаж комплекта (рис. 1-17): установить 
выход Ø 80 (1) на центральное отверстие 
котла до упора, это обеспечивает герметич-
ность и соединение элементов, входящих в 
комплект.

Стальной выход Ø 80 позволяет выполнить 
наружную установку котла с прямым дымо-
удалением, выход не может быть сокращён, 
и после установки имеет протяжение 630 мм 
(илл. 1-18).
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The kit includes:
N° 1 - Steel 80 Ø exhaust terminal (1)

The kit includes:
N° 1 - Ring (1)
N° 1 - 80 Ø exhaust 

terminal (2)

1.16 INSTALLATION OF VERTICAL 
TERMINALS 80 Ø.

Configuration type B, open chamber and 
forced draught.

80 Ø Vertical kit (plastic for indoor applica-
tions).
Kit assembly (Fig. 1-14): install the 80 Ø terminal 
(2) on the central hole on the boiler up to stop, 
making sure that the wall sealing plates (1) have 
been fitted. This will ensure the sealing efficiency 
of the kit components.

• Maximum length (MAX L) (Fig. 1-15). The 
kit with this configuration can be extended up 
to a max. measurement of 24.0 m with Victrix 
Pro 35 1 I and 30.0 m with Victrix Pro 55 1 I, 
including the terminal. 

Using the Ø 80 vertical terminal for direct dis-
charge of the combustion products, the terminal 
must be shortened (see quotas fig. 1-16). The wall 
sealing plate (1) must also be inserted in this case 
going up to stop on the boiler cover.

80 Ø Vertical kit (steel for outdoor applica-
tions).
Kit assembly (Fig. 1-17): install the 80 Ø terminal 
(1) on the central hole on the boiler up to the 
stop, ensuring the sealing efficiency of the kit 
components.

The 80 Ø steel terminal is used to install the boiler 
outdoors with a direct exhaust. The terminal 
cannot be shortened and once it is installed it 
will extend out by 630 mm (Fig. 1-18).
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Комплект містить:
1шт. - Коліно 90° Ø 80 (1)
1шт. - Термінал випуску Ø 80 (2)
1шт. - Кільцева прокладка вну-

трішня (3)
 1шт. - Кільцева прокладка зовнішня 

(4)

1.17 УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНИХ 
ТЕРМІНАЛІВ Ø 80.

Конфігурація типу B з відкритою камерою 
і примусовою тягою. 

Горизонтальний комплект Ø 80 з відводом 
через стіну.
Монтажний комплект (Мал. 1-19): вста-
новити коліно Ø 80/1 (1) гладким кінцем 
(«папа»)ким) на центральний отвір котла 
до упору. Вставити кінець труби виводу (2) 
гладкимкінцем («папа») в розтруб коліна (1) 
і закрутити до упору, переконавшись, що 
відповідна кільцева прокладка вже вставлена 
всередину (3) та зовні (4).Таким чином отри-
маємо ущільнення і приєднання елементів 
комплекту.

Горизонтальний комплект Ø 80 з відводом 
в димохід. Монтажний комплект (Мал. 1-21): 
встановити коліно Ø 80/1 (1) гладким кін-цем 
(«папа») на центральний отвір котла до упору. 
Вставити кінець труби відводу (2) гладким 
кінцем («папа») в розтрубколіна (1) і закрути-
ти до упору, переконав-шись, що відповідна 
кільцева прокладка вже вставлена всередину 
(3).Таким чином отри-маємо ущільнення і 
приєднання елементів комплекту.

• Максимальна довжина (L MAX) (Мал. 
1-20 та 22). Комплект для цієї конфігурації 
можна подовжити до максимальної довжини 
24,0 м для Victrix Pro 35 1 I та до 30,0 м для 
Victrix Pro 55 1 I, включаючи термінал.

Комплект містить:
1шт. - Коліно 90° Ø 80 (1)
1шт. - Труба випуску Ø 80 (2)
1шт. - Кільцева прокладка 

внутрішня (3)

MAКС.

Мінімальний нахил 1,5 %

MAКС.

УС
ТА

Н
О

ВК
А

К
О

РИ
С

ТУ
ВА

Ч
ТЕ

ХН
ІЧ

НЕ
 О

БС
ЛУ

ГО
ВУ

ВА
НН

Я

Комплект містить:
1шт. - Коліно 90° Ø 80 (1)
1шт. - Термінал випуску Ø 80 (2)
1шт. - Кільцева прокладка вну-

трішня (3)
 1шт. - Кільцева прокладка зовнішня 

(4)

1.17 УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНИХ 
ТЕРМІНАЛІВ Ø 80.

Конфігурація типу B з відкритою камерою 
і примусовою тягою. 

Горизонтальний комплект Ø 80 з відводом 
через стіну.
Монтажний комплект (Мал. 1-19): вста-
новити коліно Ø 80/1 (1) гладким кінцем 
(«папа»)ким) на центральний отвір котла 
до упору. Вставити кінець труби виводу (2) 
гладкимкінцем («папа») в розтруб коліна (1) 
і закрутити до упору, переконавшись, що 
відповідна кільцева прокладка вже вставлена 
всередину (3) та зовні (4).Таким чином отри-
маємо ущільнення і приєднання елементів 
комплекту.

Горизонтальний комплект Ø 80 з відводом 
в димохід. Монтажний комплект (Мал. 1-21): 
встановити коліно Ø 80/1 (1) гладким кін-цем 
(«папа») на центральний отвір котла до упору. 
Вставити кінець труби відводу (2) гладким 
кінцем («папа») в розтрубколіна (1) і закрути-
ти до упору, переконав-шись, що відповідна 
кільцева прокладка вже вставлена всередину 
(3).Таким чином отри-маємо ущільнення і 
приєднання елементів комплекту.

• Максимальна довжина (L MAX) (Мал. 
1-20 та 22). Комплект для цієї конфігурації 
можна подовжити до максимальної довжини 
24,0 м для Victrix Pro 35 1 I та до 30,0 м для 
Victrix Pro 55 1 I, включаючи термінал.

Комплект містить:
1шт. - Коліно 90° Ø 80 (1)
1шт. - Труба випуску Ø 80 (2)
1шт. - Кільцева прокладка 

внутрішня (3)

MAКС.

Мінімальний нахил 1,5 %

MAКС.
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El kit incluye:
 Nº 1 - Codo 90° Ø 80 (1)
 Nº 1 - Terminal de descarga Ø 80 (2)
 Nº 1 - Anilla interna (3)
 Nº 1 - Anilla externa (4)

1.17 INSTALACIÓN DE TERMINALES 
HORIZONTALES Ø 80.

Configuración tipo B con cámara abierta y 
tiro forzado. 

Kit horizontal Ø 80 con descarga en pared.
Montaje del kit (Fig. 1-19): instale el codo Ø 80 
(1) con el lado macho (liso) en el orificio central 
de la caldera hasta el tope. Monte el tubo de 
descarga (2) acoplando su lado macho (liso) con 
el lado hembra del codo (1), apretándolo hasta 
el fondo, sin olvidarse primero de introducir la 
anilla interna (3) y externa (4), de esta forma se 
conseguirá la unión estanca de los elementos 
del kit.

Kit horizontal Ø 80 con descarga en conducto 
de humos. Montaje del kit (Fig. 1-21): instale el 
codo Ø 80 (1) con lado macho (liso) en el orificio 
central de la caldera hasta el tope. Monte el tubo 
de descarga (2) acoplando su lado macho (liso) 
con el lado hembra del codo (1), apretándolo has-
ta el fondo, sin olvidarse primero de introducir la 
anilla interna (3), de esta forma se conseguirá la 
unión estanca de los elementos del kit.

• Longitud máxima (L MÁX) (Fig. 1-20 y 22). El 
kit con esta configuración puede prolongarse 
hasta una medida máx. de 24,0 m para la Victrix 
Pro 35 1 I y de 30,0 m para la Victrix Pro 55 1 
I, incluido el terminal.

El kit incluye:
 Nº 1 - Codo 90° Ø 80 (1)
 Nº 1 - Tubo de descarga Ø 80 (2)
 Nº 1 - Anilla interna (3)

Inclinación mínima 1,5 %
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Komplet obuhvata:
 Br°2 - Koleno 90° Ø 80 (1)
 Br° 1 - Terminal za odvod Ø 80 (2)
 Br° 1 - Unutrašnji podizač (3)
 Br° 1 - Spoljni podizač (4)

1.17 INSTALACIJA HORIZONTALNIH 
TERMINALA Ø 80.

Konfiguracija tipa B sa otvorenom komorom 
i prinudnim vučenjem. 

Horizontalni komplet Ø 80 sa odvodom na zid.
Montaža kompleta (Sl. 1-19): instalirajte koleno 
Ø 80 (1) muškom stranom (glatkom) na centralni 
otvor kotla sve do kraja. Ubacite cev za odvod 
(2) sa muške strane (glatke) u žensku stranu 
kolena (1) sve do kraja, uverite se da ste ubacili 
odgovarajući unutrašnji (3) i spoljni(4) podizač, 
na taj ćete način postići zaptivenost i spajanje 
elemenata od kojih se sastoji ovaj komplet.

Horizontalni komplet Ø 80 sa odvodom 
u dimnjak. Montaža kompleta (Sl. 1-21): 
instalirajte koleno Ø 80 (1) muškom stranom 
(glatkom) na centralni otvor kotla sve do kraja. 
Ubacite cev za odvod (2) sa muške strane (glatke) 
u žensku stranu kolena (1) sve do kraja, uverite 
se da ste ubacili odgovarajući unutrašnji podizač 
(3), na taj ćete način postići zaptivenost i spajanje 
elemenata od kojih se sastoji ovaj komplet.

• Maksimalna dužina (L MAX) (Sl. 1-20 i 22). 
Komplet se u ovoj konfiguraciji može produžiti 
sve do maks. 24,0 m za Victrix Pro 35 1 I i 30,0 
m za Victrix Pro 55 1 I, uključujući i terminal.

Komplet obuhvata:
 Br° 2 - Koleno 90° Ø 80 (1)
 Br° 1 - Terminal za  

odvod Ø 80 (2)
Br° 1 - Podizač (3)

Minimalni nagib 1,5%
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В комплект входят:
N° 1 - Отвод 90° Ø 80 (1)
N° 1 - Выходная труба дымоудале-

ния Ø 80 (2)
N° 1 - Внутренняя шайба (3)
N° 1 - Внешняя шайба (4)

1.17 УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
ВЫХОДОВ Ø 80.

Конфигурация типа B с открытой камерой 
и с форсированной вытяжкой. 

Горизонтальный комплект Ø 80 с выводом 
через стену.
Монтаж комплекта (рис. 1-19): установить 
отвод Ø 80 (1) гладкой стороной ("папа") 
в центральное отверстие котла до упора. 
Подсоединить вывод (2) с гладкой стороны 
(“папа”), в горловину отвода (“мама”) (1) до 
установки в фальц, проверяя, что подсоеди-
нили внутреннюю (3) и внешнюю (4) шайбу, 
таким образом, достигается соединение 
элементов, входящих в состав комплекта, и 
необходимое уплотнение.

Горизонтальный комплект Ø 80 с выводом 
в дымоход. Монтаж комплекта (рис. 1-21): 
установить отвод Ø 80 (1) гладкой стороной 
("папа") в центральное отверстие котла до 
упора. Подсоединить концентрическую трубу 
(2) с гладкой стороны (“папа”), в горловину 
отвода (“мама”) (1) до установки в фальц, 
проверяя, что подсоединили внутреннюю (3) 
шайбу, таким образом, достигается соедине-
ние элементов, входящих в состав комплекта, 
и необходимое уплотнение.

• Максимальная длина (L MAX) (илл. 1-20 и 
22). Комплект с настоящей конфигурацией 
может быть удлинён до макс. размера 24,0 м 
для Victrix Pro 35 1 I и 30,0 м для Victrix Pro 
55 1 I, включая вывод.

В комплект входят:
N° 1 - Отвод 90° Ø 80 (1)
N° 1 - Дымоотводящая  

труба Ø 80 (2)
N° 1 - Внутренняя шайба (3)

МАКС

Минимальный наклон 1,5 %

МАКС
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The kit includes:
N° 1 - Bend 90° Ø 80 (1)
N° 1 - 80 Ø exhaust terminal (2)
N° 1 - Internal ring (3)
N° 1 - External ring (4)

1.17 INSTALLATION OF 80 Ø 
HORIZONTAL TERMINALS.

Configuration type B, open chamber and 
forced draught. 

Ø 80 horizontal kit with wall flue exhaust.
Kit assembly (Fig. 1-19): install the 80 Ø bend (1) 
with the male side (smooth) fully home on the 
central hole of the boiler. Fit the exhaust terminal 
(2) with the male end (smooth) to the female 
end of the bend (1) up to the stop; making sure 
that the internal (3) and external (4) wall sealing 
plate has been fitted. This will ensure sealing and 
joining of the elements making up the kit.

Horizontal kit Ø 80 with exhaust in flue. Kit 
assembly (Fig. 1-21): install the 80 Ø bend (1) 
with the male side (smooth) fully home on the 
central hole of the boiler. Fit the exhaust pipe (2) 
with the male end (smooth) to the female end of 
the bend (1) up to the stop; making sure that the 
internal wall sealing plate (3) has been fitted. This 
will ensure sealing and joining of the elements 
making up the kit.

• Maximum length (MAX L) (Fig. 1-20 and 22). 
The kit with this configuration can be extended 
up to a max. measurement of 24.0 m with Victrix 
Pro 35 1 I and 30.0 m with Victrix Pro 55 1 I, 
including the terminal.

The kit includes:
N° 1 - 90° 80 Ø bend (1)
N° 1 - 80 Ø drain pipe (2)
N° 1 - Internal ring (3)

Minimum gradient 1.5 %

MAX
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1.22 ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 
ГАЗОВОЇ СИСТЕМИ.

Для вводу в експлуатацію системи слід приймати 
до уваги чинні технічні нормативи. Обладнання, а 
з ним і введення газової системи в експлуатацію, 
підрозділяється на три категорії: нове облад-
нання, модифіковане обладнання та відновлене 
обладнання  .
Зокрема, для газових систем нового будівництва 
потрібно:
- відкрити вікна та двері;
- уникати присутності відкритої іскри або вогню;
- провести виведення повітря з трубопроводів;
- перевірити герметичність внутрішньої системи 

згідно вказівок та інструкцій, визначених чин-
ними технічними нормами (для "перевірки на 
герметичність" систем обслуговування одиноч-
них або каскадних генераторів з номінальною 
тепловою продуктивністю більше, ніж 35 кВт 
дотримуватися чинних норм країни установ-
ки).

1.23 ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 
КОТЛА (ВВІМКНЕННЯ).

Для надання Декларації про відповідність, 
передбаченої чинним законодавством, слід ви-
конати наступні заходи у процесі вводу котла в 
експлуатацію (перелічені нижче операції повинні 
виконуватися виключно кваліфікованим персо-
налом і в присутності лише осіб, уповноважених 
на виконання робіт):
- перевірити герметичність системи згідно вка-

зівок, що приведені у чинному нормативі; При 
робочому тиску до 40 мбар можна користува-
тися правилами перевірки, що передбачені тех-
нічними нормами для систем обслуговування 
одиночних пристроїв (або пристроїв каскаду) 
з номінальною тепловою потужністю більше, 
ніж 35 кВт. Для більшого тиску слід керуватися 
чинним законодавством та/або іншими мето-
дами для відповідних параметрів;

- перевірити, щоб газ системи відповідав тому, 
для якого передбачений котел;

-  перевірити, щоб не було ніяких зовнішніх 
факторів, що могли б спричинити утворення 
накопичень конденсату;

- ввімкнути котел та перевірити правильність 
вмикання;

- перевірити, щоб кількість обертів за хвилину 
вентилятора відповідала значенню, вказаному 
в технічному посібнику (Парагр. 3.17);

- перевірити спрацювання захисного пристрою 
на випадок відсутності газу та відповідний 
проміжок часу спрацювання;

- перевірити спрацювання загального вимикача, 
встановленого на лінії перед котлом та на само-
му котлі;

-  переконатися, що концентричний термінал 
забору повітря/відведення димових газів (в разі 
його наявності) не засмічений.

Навіть, якщо лише одна з таких перевірок вия-
вила проблеми, забороняється запускати котел 
в роботу.
Зауваження: початкові перевірки котла мають 
виконуватися досвідченим фахівцем. Гарантія 
на котел починає діяти з дати введенняв екс-
плуатацію.
Сертифікат початкової перевірки та гарантія 
видаються користувачеві.

1.18  ВИВІД ДИМОХОДУ ЧЕРЕЗ КАМІН 
АБО ЧЕРЕЗ ТЕХНІЧНІ ОТВОРИ.

Вивід димоходу є операцією, яка шляхом вве-
дення однієї або декількох спеціальних каналів 
створює систему для виводу продуктів горіння 
газового приладу. Ця система забезпечує канал 
для виводу димових газів через камін, димохід 
або через технічні отвори вже існуючі або заново 
побудова-ні (в тому числі і в нових будівлях). Для 
димоходу слід використовувати канали, визнані 
придатними для цього заводом-виробником, у 
відповідності з методами установки і використан-
ня, як зазначено заводом-виробником, і у відпо-
відності з вимогами норм чинного законодавства.

Система димоходу Immergas Ø 80. Система 
гнучкого трубопроводу Ø 80 екологічно чистої 
серії “Serie Verde” повинна використовуватися 
виключно з конденсаційними котельнимиприла-
дами Immergas.
В будь-якому випадку всі операції з прокладки 
труб повинні здійснюватися з дотриманням 
технічних вимог чинного законодавства; зо-
кре-ма, після завершення робіт та перед пуском 
в експлуатацію повинна бути заповнена та надана 
декларація про відповідність. Також повинні 
бути дотримані всі вказівки та вимоги, зазначені 
у проекті та технічній специфікації у випадках, 
що передбачені нормативами та чинним зако-
нодавством. Система та її компоненти мають 
термін служби, що відповідає чинним нормам 
за наступних умов:

- вони використовуються при помірних умовах 
атмосферного та навколишнього середовища, 
як зазначено чинними нормами (зокрема, нор-
мами щодо: відсутності диму, пилу або газу при 
нормальних термофізичних та хімічних умовах; 
утримання температури в рамках стандартного 
діапазону на протязі доби і т.д.).

- установка та технічне обслуговування здійсню-
ються згідно вказівок та інструкцій виробника 
та вимог чинного законодавства.

- Максимальна довжина вертикального відрізку 
гнучкого трубопроводу Ø 80 дорівнює 24,0 м для 
Victrix Pro 35 1 I та 30,0 м для la Victrix Pro 55 1 
I. Ця довжина включає комплектний термінал 
виводу, 1 м труби Ø 80 виводу, два коліна на 
90° Ø 80 на виході з котельного агрегату для 
підключення до системи трубопроводу та дві 
змінника напрямку гнучкої труби всередині 
каміну/технічного отвору.

1.19 ВИВЕДЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ 
З КОТЕЛЬНИХ ПРИЛАДІВ, 
УСТАНОВЛЕНИХ КАСКАДНИМ 
СПОСОБОМ.

Котли, що встановлені каскадним способом від 2 
до 5 приладів,, можуть з'єднуватися в один канал 
виведення димових газів, що веде до димоходу.
Immergas постачає окремо від котлів відповід-
ну систему виведення димових газів власного 
виробництва.

1.20  ЗАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ 
ОПАЛЕННЯ.

Після виконання приєднання котла перейти до 
заповнення системи. Заповнення виконується 
повільно для забезпечення випуску повітря з 
води через повітревідвідні клапани котла та 
системи опалення.
В котлі вбудовано два автоматичних клапани, 
розташованих на циркуляційному насосі та 
на конденсаційному модулі. Переконатися, що 
кришка послаблена. Відкрити крани «Маєвсько-
го» радіаторів. Закрити крани «Маєвського» 
радіаторів, коли з них тільки потече вода. 

N.B.: під час виконання цих операцій задіяти 
циркуляційний насос на певні інтервали часу, за 
до-помогою головного вимикача на панелі прила-
ду. Випустити повітря з циркуляційного насосу, 
відкрив-ши передню кришку при ввімкненому 
двигуні. Після виконаних дій знову закрутити 
кришку.

Увага: цей котельний прилад не оснащений 
розширювальним баком системи опалення. Для 
гаран-тії правильної роботи котла слід обов’яз-
ково встановити закритий розширювальний 
бак. Розширювальний бак повинен відповідати 
ви-могам чинної європейської директиви. Роз-
міри розширювального бака залежать від тех-
нічних даних системи опалення; встановити бак 
з єм-кістю та характеристиками, що відповідають 
чинним нормам (категорія «R»).

1.21 НАПОВНЮВАННЯ СИФОНУ ДЛЯ 
ЗБОРУ КОНДЕНСАТУ.

При першому вмиканні котла може статися, що 
з виводу конденсату почнуть виходити продукти 
горіння; перевірити, щоб через кілька хвилин 
роботи з виводу конденсату вивід димових газів 
припинився. Це буде означати, що сифон на-
повнився конденсатом до потрібної висоти, що 
запобігає проходженню димових газів.
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з ним і введення газової системи в експлуатацію, 
підрозділяється на три категорії: нове облад-
нання, модифіковане обладнання та відновлене 
обладнання  .
Зокрема, для газових систем нового будівництва 
потрібно:
- відкрити вікна та двері;
- уникати присутності відкритої іскри або вогню;
- провести виведення повітря з трубопроводів;
- перевірити герметичність внутрішньої системи 

згідно вказівок та інструкцій, визначених чин-
ними технічними нормами (для "перевірки на 
герметичність" систем обслуговування одиноч-
них або каскадних генераторів з номінальною 
тепловою продуктивністю більше, ніж 35 кВт 
дотримуватися чинних норм країни установки).

1.23 ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 
КОТЛА (ВВІМКНЕННЯ).

Для надання Декларації про відповідність, перед-
баченої чинним законодавством, слід виконати на-
ступні заходи у процесі вводу котла в експлуатацію 
(перелічені нижче операції повинні виконуватися 
виключно кваліфікованим персоналом і в присутно-
сті лише осіб, уповноважених на виконання робіт):
- перевірити герметичність системи згідно вказівок, 

що приведені у чинному нормативі; При робочому 
тиску до 40 мбар можна користуватися правилами 
перевірки, що передбачені технічними нормами 
для систем обслуговування одиночних пристроїв 
(або пристроїв каскаду) з номінальною тепловою 
потужністю більше, ніж 35 кВт. Для більшого тис-
ку слід керуватися чинним законодавством та/або 
іншими методами для відповідних параметрів;

- перевірити, щоб газ системи відповідав тому, для 
якого передбачений котел;

-  перевірити, щоб не було ніяких зовнішніх фак-
торів, що могли б спричинити утворення нако-
пичень конденсату;

- ввімкнути котел та перевірити правильність 
вмикання;

- перевірити, щоб кількість обертів за хвилину 
вентилятора відповідала значенню, вказаному в 
технічному посібнику (Парагр. 3.17);

- перевірити спрацювання захисного пристрою на 
випадок відсутності газу та відповідний проміжок 
часу спрацювання;

- перевірити спрацювання загального вимикача, 
встановленого на лінії перед котлом та на самому 
котлі;

-  переконатися, що концентричний термінал забору 
повітря/відведення димових газів (в разі його 
наявності) не засмічений.

Навіть, якщо лише одна з таких перевірок виявила 
проблеми, забороняється запускати котел в роботу.
ПРИМІТКА: тільки після того, як усі роботи з 
установки та підготовки до роботи з боку відпо-
відального за установку завершені, уповноважена 
служба технічної допомоги Immergas може безко-
штовно виконати початкову перевірку котлу 
(про яку у пункті 2.1 інструкції), яка є необхід-
ною для активації штатної гарантії Immergas. 
Сертифікат попередньої початкової перевірки 
та гарантія видаються в руки користувачеві.

1.18  ВИВІД ДИМОХОДУ ЧЕРЕЗ КАМІН 
АБО ЧЕРЕЗ ТЕХНІЧНІ ОТВОРИ.

Вивід димоходу є операцією, яка шляхом введення 
однієї або декількох спеціальних каналів створює 
систему для виводу продуктів горіння газового 
приладу. Ця система забезпечує канал для виводу 
димових газів через камін, димохід або через тех-
нічні отвори вже існуючі або заново побудова-ні 
(в тому числі і в нових будівлях). Для димоходу 
слід використовувати канали, визнані придатними 
для цього заводом-виробником, у відповідності з 
методами установки і використання, як зазначено 
заводом-виробником, і у відповідності з вимогами 
норм чинного законодавства.

Система димоходу Immergas Ø 80. Система 
гнучкого трубопроводу Ø 80 екологічно чистої серії 
“Serie Verde” повинна використовуватися виключно 
з конденсаційними котельнимиприладами Immergas.
В будь-якому випадку всі операції з прокладки труб 
повинні здійснюватися з дотриманням технічних 
вимог чинного законодавства; зокре-ма, після 
завершення робіт та перед пуском в експлуатацію 
повинна бути заповнена та надана декларація про 
відповідність. Також повинні бути дотримані всі 
вказівки та вимоги, зазначені у проекті та технічній 
специфікації у випадках, що передбачені норма-
тивами та чинним законодавством. Система та її 
компоненти мають термін служби, що відповідає 
чинним нормам за наступних умов:
- вони використовуються при помірних умовах 

атмосферного та навколишнього середовища, 

як зазначено чинними нормами (зокрема, нор-
мами щодо: відсутності диму, пилу або газу при 
нормальних термофізичних та хімічних умовах; 
утримання температури в рамках стандартного 
діапазону на протязі доби і т.д.).

- установка та технічне обслуговування здійсню-
ються згідно вказівок та інструкцій виробника 
та вимог чинного законодавства.

- Максимальна довжина вертикального відрізку 
гнучкого трубопроводу Ø 80 дорівнює 24,0 м для 
Victrix Pro 35 1 I та 30,0 м для la Victrix Pro 55 1 I. Ця 
довжина включає комплектний термінал виводу, 
1 м труби Ø 80 виводу, два коліна на 90° Ø 80 на 
виході з котельного агрегату для підключення до 
системи трубопроводу та дві змінника напрямку 
гнучкої труби всередині каміну/технічного отвору.

1.19 ВИВЕДЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ 
З КОТЕЛЬНИХ ПРИЛАДІВ, 
УСТАНОВЛЕНИХ КАСКАДНИМ 
СПОСОБОМ.

Котли, що встановлені каскадним способом від 2 
до 5 приладів,, можуть з'єднуватися в один канал 
виведення димових газів, що веде до димоходу.
Immergas постачає окремо від котлів відповід-
ну систему виведення димових газів власного 
виробництва.

1.20  ЗАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ 
ОПАЛЕННЯ.

Після виконання приєднання котла перейти до 
заповнення системи. Заповнення виконується 
повільно для забезпечення випуску повітря з води 
через повітревідвідні клапани котла та системи 
опалення.
В котлі вбудовано два автоматичних клапани, 
розташованих на циркуляційному насосі та 
на конденсаційному модулі. Переконатися, що 
кришка послаблена. Відкрити крани «Маєвського» 
радіаторів. Закрити крани «Маєвського» радіато-
рів, коли з них тільки потече вода. 

N.B.: під час виконання цих операцій задіяти 
циркуляційний насос на певні інтервали часу, за 
до-помогою головного вимикача на панелі прила-
ду. Випустити повітря з циркуляційного насосу, 
відкрив-ши передню кришку при ввімкненому дви-
гуні. Після виконаних дій знову закрутити кришку.

Увага: цей котельний прилад не оснащений 
розширювальним баком системи опалення. Для 
гаран-тії правильної роботи котла слід обов’яз-
ково встановити закритий розширювальний 
бак. Розширювальний бак повинен відповідати 
ви-могам чинної європейської директиви. Розміри 
розширювального бака залежать від технічних да-
них системи опалення; встановити бак з єм-кістю 
та характеристиками, що відповідають чинним 
нормам (категорія «R»).

1.21 НАПОВНЮВАННЯ СИФОНУ ДЛЯ 
ЗБОРУ КОНДЕНСАТУ.

При першому вмиканні котла може статися, що 
з виводу конденсату почнуть виходити продукти 
горіння; перевірити, щоб через кілька хвилин 
роботи з виводу конденсату вивід димових газів 
припинився. Це буде означати, що сифон на-
повнився конденсатом до потрібної висоти, що 
запобігає проходженню димових газів.

1.22 ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 
ГАЗОВОЇ СИСТЕМИ.

Для вводу в експлуатацію системи слід приймати 
до уваги чинні технічні нормативи. Обладнання, а 
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1.22  PUESTA EN SERVICIO DE LA 
INSTALACIÓN DE GAS.

Para la puesta en servicio de la instalación es 
necesario remitirse a la normativa vigente. Esta 
subdivide las instalaciones y las operaciones de 
puesta en servicio en tres categorías: instalacio-
nes nuevas, instalaciones modificadas e instala-
ciones puestas de nuevo en servicio.
En particular, para instalaciones de gas nuevas, 
se debe: 
- abrir puertas y ventanas;
- evitar chispas y llamas desnudas;
- purgar el aire contenido en las tuberías;
- comprobar que la instalación interna sea es-

tanca según las indicaciones que aportan las 
normativas técnicas vigentes (para la “prueba 
de estanqueidad” de instalaciones alimentadas 
con generadores individuales o en cascada de 
potencia térmica superior a los 35 kW, consulte 
las normativas locales específicas).

1.23 PUESTA EN SERVICIO DE LA 
CALDERA (ENCENDIDO).

Para que se entregue la Declaración de Confor-
midad prevista por las normativas vigentes, debe 
cumplirse lo siguiente: para la puesta en servicio 
de la caldera (las operaciones que se indican 
a continuación deben ser efectuadas solo por 
personal cualificado y solo en presencia de los 
operarios encargados de los trabajos):
- controlar la estanqueidad de la instalación 

interna de acuerdo con lo dictado por las 
normativas vigentes. Hasta presiones de funcio-
namiento de 40 mbar, se puede usar el método 
de prueba de las normativas técnicas vigentes 
incluso para instalaciones alimentadas con 
aparatos individuales (o aparatos en cascada) 
de potencia térmica nominal superior a 35 
kW. Para presiones superiores debe consultar 
la legislación vigente y/u otros métodos con 
eficacia comprobada;

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

- comprobar que no existan causas externas 
que puedan provocar formación de bolsas de 
combustible;

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

- comprobar que el n° de revoluciones del ven-
tilador sea el que se indican el manual (Apar. 
3.17);

- 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 de los interrup-
tores generales situados en un tramo eléctrico 
anterior de la caldera y en la caldera;

- comprobar que el terminal concéntrico de 
aspiración/descarga (si está presente) no esté 
obstruido.

Si el resultado de uno solo de estos controles 
fuera negativo, no ponga la caldera en servicio.
IMPORTANTE: solo cuando el instalador termine 
las operaciones de puesta en servicio y de puesta en 
obra, el servicio de Asistencia Técnica Autorizado 
Immergas podrá realizar gratuitamente el control 
inicial de la caldera (indicado en el punto 2.1 del 
manual) que es necesario para hacer efectiva la 
garantía convencional Immergas. El certificado de 
control y garantía se entrega al usuario.

1.18 CANALIZACIÓN DE CHIMENEAS O 
DE ABERTURAS TÉCNICAS.

La canalización es una operación mediante la 
cual se instalan uno o más conductos y se confor-
ma un nuevo sistema para evacuar los productos 
de la combustión de un aparato de gas, a partir 
de una chimenea, de un conducto de salida de 
humos o de una abertura técnica ya existente 
(incluso en edificios nuevos). Para la canalización 
de humos deben utilizarse conductos declarados 
idóneos por el fabricante, siguiendo las modali-
dades (de instalación y uso) del fabricante y las 
especificaciones de las normas vigentes.

Sistema para canalización Immergas Ø 80 . El 
sistema de canalización Ø 80 flexible “Serie Verde” 
debe usarse solo con calderas de condensación 
Immergas.
En cualquier caso, las operaciones de canali-
zación deben respetar las indicaciones de la 
normativa y de la legislación técnica vigente; 
en particular, se debe compilar la declaración 
de conformidad, al terminar los trabajos y en 
correspondencia con la puesta en servicio del 
sistema canalizado. También se deben seguir 
las indicaciones del proyecto o de la relación 
técnica en los casos previstos por la normativa 
y por la legislación técnica vigente. El sistema 
o los componentes del sistema tienen una vida 
técnica conforme con las normativas vigentes, 
siempre que: 

- se utilice en condiciones atmosféricas y am-
bientales medias, según la normativa vigente 
y particularmente según las normativas en 
cuanto a: ausencia de humos, polvos o gas 
capaces de alterar las condiciones normales 
termofísicas o químicas, subsistencia de tempe-
raturas comprendidas en el intervalo estándar 
de variación diaria, etc.);

-  la instalación y el mantenimiento se realicen 
según las indicaciones del fabricante y según 
las prescripciones de la normativa vigente;

- la longitud máxima de recorrido del tramo ver-
tical canalizado Ø 80 flexible es de 24,0 m para 
la Victrix Pro 35 1 I y de 30,0 m para la Victrix 
Pro 55 1 I. Esta longitud se obtiene calculando 
el terminal incluida la descarga, 1m de tubo Ø 
80 en descarga, los dos codos de 90° Ø 80 en 
salida de la caldera para conectarse al sistema 
de canalización y dos cambios de dirección 
del tubo flexible dentro de la chimenea/anilla 
técnica.

1.19 SALIDA DE HUMOS CON 
CALDERAS EN CASCADA.

Las caldera instaladas en cascada compuestas de 
2 a 5 generadores, pueden tener colectores a un 
solo conducto de salida de humos, que termina 
en la descarga de humos
Immergas suministra, a parte de las calderas, 
un sistema de descarga de humos adecuado y 
original.

1.20  LLENADO DE LA INSTALACIÓN.
Cuando haya conectado la caldera, llene la 
instalación. El llenado debe ser efectuado lenta-
mente 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 lleva incorporada dos purgadores 
automáticos colocados en el circulador y en el 
módulo de condensación. Controle que el tapón 
esté aflojado. Abra las válvulas de purga de los 
radiadores. Las válvulas de purga de los radia-
dores se deben cerrar cuando por las mismas 
sale sólo agua. 

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. Purgue la bomba 
de circulación desenroscando el tapón anterior y 
manteniendo el motor en funcionamiento. Cierre 
el tapón cuando haya finalizado la operación.

Atención: esta caldera no lleva vaso de expan-
sión en la instalación. Es obligatorio instalar un 
vaso de expansión cerrado, para garantizar el 
funcionamiento correcto de la caldera. El vaso de 
expansión debe cumplir con la directiva europea 
en vigor. Las dimensiones del vaso de expansión 
dependen de los datos sobre la instalación de 
calefacción, instale un vaso que responda a las 
capacidades y a los requisitos que exigen las 
normativas vigentes (anexo "R").

1.21  LLENADO DEL SIFÓN 
DE RECOGIDA DE LA 
CONDENSACIÓN.

Puede suceder que con el primer encendido de 
la caldera salgan productos de la combustión 
de la descarga del condensado, compruebe que 
después de algunos minutos de funcionamiento 
no salgan más. Esto significa que el sifón se ha 
llenado de una altura de condensación correcta 
que no permite el paso de los humos.
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1.22  PUŠTANJE U RAD UREĐAJA NA 
GAS.

Što se tiče puštanja uređaja u rad morate 
pogledati tehničke propise na snazi. On deli 
uređaje i znači operacije puštanja u rad u tri 
kategorije: novi uređaji, modifikovani uređaji, 
ponovo aktivirani uređaji.
Naročito kada je reč o novorealizovanim 
uređajima na gas, potrebno je:
-  otvoriti prozore i vrata;
-  izbegavati stvaranje varnica i otvorenog 

plamena;
-  obaviti pražnjenje vazduha iz cevi;
- proverite zaptivenost unutrašnjeg uređaja u 

skladu sa indikacijama koje prilažu tehnički 
propisi na snazi (za “probu zaptivenosti” 
uređaja služenih pojedinačnim generatorima 
ili onim kaskadnim nominalnog toplotnog 
kapaciteta većeg od 35 kW, pogledajte lokalne 
propise na snazi.

1.23  PUŠTANJE U RAD KOTLA 
(UKLJUČIVANJE).

Da bi se mogla izdati Izjava o Prikladnosti koju 
predviđaju zakoni na snazi morate se pridržavati 
sledećih pravila prilikom puštanja u rad kotla 
(operacije navedene u nastavku mora obavljati 
isključivo kvalifikovano i stručno osoblje i u 
prisustvu samo ljudi zaduženih za radove):
-  proveriti zaptivenost sistema u skladu sa 

indikacijama priloženim važećim standardima.
Sve do pritiska od 40 mbara se može koristiti 
metoda probe predviđena tehničkim propisima 
na snazi za uređaje koji koriste pojedinačni 
aparat (ili kaskadne aparate) nominalnog 
toplotnog kapaciteta većeg od 35 kW. Za veće 
pritiske, morate konsultovati zakone na snazi 
i/ili ostale metode isprobane efikasnosti;

-  uverite se da se korišćeni gas podudara sa onim 
za koji je kotao pripremljen;

-  uverite se da nema spoljnih uzroka koji bi mogli 
dovesti do nakupljanje goriva;

-  uključite kotao i uverite se u pravilno uključenje;

-  uverite se da je broj obrtaja ventilatora onaj 
naveden u knjižici (Pogl. 3.17);

-  proverite intervenciju bezbednosnih uređaja 
u slučaju da nema gasa i odgovarajuće vreme 
intervencije;

-  uverite se u intervenciju opšteg prekidača koji 
se nalazi na početnom delu kotla i na samom 
kotlu;

-  proverite da koncentrični terminal za usis/
odvod (ako ga ima) nije začepljen.

Ako samo i jedna kontrola od ovih bude 
negativna, kotao se ne sme puštati u rad.
PAŽNJA: samo posle operacija puštanja u rad 
od strane instalatera, Ovlašćena tehnička služba 
poduzeća Immergas, može da besplatno izvrši 
početnu proveru kotla (prema tačci 2.1 knjižice) 
koja je potrebna da se aktivira standardna 
garancija Immergas-a. Korisniku se izdaje Potvrda 
o proveri i garancija.

1.18  POVEZIVANJE CEVIMA KAMINA 
ILI TEHNIČKIH OTVORA.

Povezivanje cevima je operacija kojom se uz 
pomoć prikladnih cevi realizuje sistem za 
izbacivanje produkata sagorevanja aparata na 
gas a sastoji se od kombinacije cevi i kamina, 
dimnjaka ili već postojećeg tehničkog otvora 
ili onog novoizgrađenog (čak i na novim 
građevinama). Za ovo možete koristiti cevi za 
koje je izjavljeno da su prikladne u tu svrhu 
od strane proizvođača na način da sledite 
način (instalacije i korišćenja) koje navodi sam 
proizvođač i zahteve standarda. 

Sistem povezivanja cevima firme Immergas Ø 
80. Fleksibilni sistem cevi Ø 80 “Zelene Serije” se 
mora koristiti samo sa kondenzacijskim kotlovima 
firme Immergas.
U svakom slučaju, operacije postavljanje cevi 
moraju poštovati propise sadržane u propisima 
i tehničkim zakonima na snazi; naročito se 
na kraju radova i na kraju radova postavljanja 
sistema cevi mora popuniti izjava o prikladnosti. 
Sem toga, morate se pridržavati indikacija 
navedenih u projektu ili tehničkom izveštaju, u 
slučajevima predviđenim propisima i tehničkim 
zakonima na snazi. Sistemi ili komponente 
sistema imaju tehničke karakteristike u skladu 
sa propisima na snazi pod uslovom da:

-  se koriste u osrednjim atmosferskim i 
klimatskim uslovima koje određuje propis na 
snazi (naročito propisi u pogledu; nepostojanja 
dima, prašine ili gasa koji menjaju normalne 
hemijske ili termofizičke uslove; i da je 
temperatura u okvirima standardnih dnevnih 
varijacija, itd.);

-  se instalacija i održavanje obavljaju u skladu sa 
indikacijama koje prilaže proizvođač i u skladu 
sa odredbama propisa na snazi;

- maksimalna dužina vertikalnog dela fleksibilne 
cevi Ø 80 je jednaka 24,0 m za Victrix Pro 35 
1 I i 30,0 m za Victrix Pro 55 1 I. Ta dužina se 
postiže uzimajući u obzir kompletan terminal 
za odvod, 1m odvodne cevi Ø 80, dva kolena 
90° Ø 80 na izlazu iz kotla koje se spajaju na 
sistem cevi i dve promene smera fleksibilne cevi 
unutar kamina/tehničkog otvora.

1.19 ODVOD DIMA KASKADNIH 
KOTLOVA.

Instalirani kaskadni kotlovi koji se sastoje od 2 
do 5 generatora se mogu spojiti u jednu jedinu 
cev za odvod dima koja vodi u dimnjak.
Firma Immergas isporučuje odvojeno prikladan 
i originalan sistem za odvod dima.

1.20 PUNJENJE UREĐAJA.
Nakon što povežete kotao, pređite na punjenje 
uređaja. Punjenje se mora obavljati polako na 
način da se mehurići vazduha koji se nalaze u 
vodi oslobode i izađu kroz oduške kotla i uređaja 
za grejanje.
Kotao ima ugrađena dva automatska ventila 
za odušku postavljena na cirkulatoru i na 
kondenzacijskom modulu. Proverite da je 
kapica olabavljena. Otvorite ventile za odušku 
radijatora. Ventili za odušku radijatora se moraju 
zatvoriti kada iz njih bude izlazila samo voda. 

Upozorenje: tokom ovih zahvata na intervale 
pokrenite pumpu za cirkulisanje koristeći glavni 
prekidač na kontrolnoj tabli. Izbacite vazduh iz 
pumpe odvrtanjem prednjeg čepa dok motor radi. 
Stegnite čep posle operacije.

Pažnja: ovaj kotao nije opremljen ekspanzionim 
sudom na uređaju. Obavezno instalirajte 
zatvoreni ekspanzioni sud da biste garantovali 
pravilan rad kotla. Ekspanzioni sud mora biti 
u skladu sa evropskim standardom na snazi. 
Dimenzije ekspanzionog suda zavise od podataka 
koji se odnose na uređaj za grejanje, instalirajte 
sud čiji kapacitet odgovara rekvizitima koje 
zahtevaju propisi na snazi (zbirka "R").

1.21  PUNJENJE SIFONA ZA 
SAKUPLJANJE KONDENZACIJE.

Prilikom prvog uključivanja kotla može se desiti 
da iz odvoda za kondenzaciju izađu produkti 
sagorevanja, uverite se nakon rada od nekoliko 
minuta da iz odvoda za kondenzaciju više ne 
bude izlazio kondenzacijski dim. Tako nešto 
znači da će se sifon napuniti do pravilne visine 
kondenzacije na način da ne dozvoljava prolaz 
dima.
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1.22 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОВОЙ 
УСТАНОВКИ.

Для подключения установки необходимо учи-
тывать требования действующих технических 
стандартов. Системы, и следовательно операции 
по запуску, делятся на три категории: новые уста-
новки, модифицированные установки и заново 
подключенные установки.
В частности, для газовых систем нового исполне-
ния, следует:
- открыть окна и двери;
- предотвратить наличие искр и открытого огня;
- приступить к выдуванию воздуха, находящегося 

в трубопроводе;
- проверить герметичность внутренней системы, 

согласно указаниям действующих технических 
стандартов (“испытания на герметичность” 
установок с отдельными генераторами или в 
каскадном режиме с номинальной максимальной 
тепловой мощностью свыше 35 кВт, должны быть 
выполнены в соответствии с местными норма-
тивными требованиями в данной отрасли).

1.23 ВВОД КОТЛА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
(ВКЛЮЧЕНИЕ).

Для получения Декларации о Соответствии, 
предусмотренной действующими нормативными 
требованиями, необходимо соблюдать следующие 
условия при вводе котлов в эксплуатацию (приве-
дённые ниже операции должны быть проведены 
только персоналом с профессиональной квали-
фикацией и без посторонних лиц):
- проверить герметичность внутренней системы, 

согласно указаниям действующих стандартов; 
До рабочего давления 40 мбар, может быть ис-
пользован способ испытания, предусмотренный 
действующими нормативными требованиями 
для установок, обслуживаемых одним котлом 
(или каскадной установкой) с номинальной 
тепловой мощностью свыше 35 кВт. Для более 
высокого давления необходимо придерживаться 
действующих норм и/или других эффективных 
методов;

- проверить соответствие используемого газа тому, 
на который настроен котел;

- проверить, что отсутствуют внешние факторы, 
которые могут привести к образованию накопле-
ний не сгоревшего топлива;

- включить котел и проверить правильность за-
жигания;

- проверить, что количество оборотов вентилято-
ра, соответствует указанному в брошюре (Параг. 
3.17);

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

-  проверить действие электровыключателя, уста-
новленного перед котлом;

- проверить, что концентрический выход всасы-
вания/дымоудаления (если имеется в наличии), 
не загорожен.

Если всего одна из этих проверок имеет негатив-
ный результат, котёл не может быть допущен к 
эксплуатации.
Примечание: только по завершении операции по 
запуску в эксплуатацию, выполняемой установщи-
ком, уполномоченная служба технической помощи 
Immergas может бесплатно провести начальную 
проверку котла (о которой в пункте 2.1 инструк-
ции), необходимую для приведения в действие 
гарантии Immergas Пользователю оставляются 
сертификат проверки и гарантия..

1.18 ПРОКЛАДКА ДЫМОХОДА ИЛИ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОТВЕРСТИЯ.

Прокладка труб - это операция, с помощью ко-
торой, устанавливая один или несколько специ-
альных каналов, выполняется система вывода 
продуктов сгорания газового агрегата, состоящая 
из совокупности канала для проведения трубы ды-
моотвода, дымохода или технического отверстия, 
уже существующего или нового исполнения (также 
в зданиях новой постройки). Для проведения тру-
бопровода, должны быть использованы каналы, 
которые изготовитель указал как подходящие для 
этих целей, используя метод установки и примене-
ния, указанные производителем, а также придер-
живаясь действующих нормативных требований.

Система для проведения труб Immergas Ø 80. 
Система гибких труб Ø 80 “Зелёной серии” должна 
быть использована только с конденсационными 
котлами Immergas.
В любом случае, операции по проведению труб 
должны соответствовать предписаниям норма-
тивных требований и действующему техническому 
законодательству; в частности, по окончании работ 
и при вводе в эксплуатацию трубопровода, долж-
на быть заполнена декларация о соответствии. 
Должны также соблюдаться указания проекта или 
технического отчёта, в случаях, предусмотренны-
ми нормативными требованиями и действующим 
техническим законодательством. Система и компо-
ненты системы имеют срок службы, соответству-

ющий действующим нормативным требованиям, 
в том случае если:
-  установлена при средних атмосферных условиях 

и условиях окружающей среды согласно действу-
ющим нормативным требованиям (в частности 
согласно стандартам по отсутствию дымов, пыли 
или газов, влияющих на нормальные термофи-
зические или химические условия, наличию 
температур, входящих в стандартный интервал 
ежедневных температурных перепадов и т.д.).

- Установка и техобслуживание проводятся соглас-
но указаниям, предоставленным изготовителем 
и согласно предписаниям действующих норма-
тивных требований.

- Максимальная длина вертикального отрезка, с 
гибкой трубой Ø 80 равняется 24,0 м для Victrix 
Pro 35 1 I и 30,0 для Victrix Pro 55 1 I. Данный 
результат получен с учётом выхода с дымоуда-
лением, 1 м трубы Ø 80 на дымоудалении, двух 
изгибов 90° Ø 80 на выходе из котла для под-
ключения к системе трубопровода и двух смен 
направления гибкой трубы внутри дымохода/
технического отверстия.

1.19 ВЫВОД ДЫМОУДАЛЕНИЯ ПРИ 
КАСКАДНОЙ УСТАНОВКИ КОТЛОВ.

Котлы, установленные каскадно, в составе от 2 
до 5 генераторов, могут быть подключены через 
коллектор в одну дымоотводящую трубу.
Immergas предоставляет отдельно от котлов под-
ходящую и оригинальную систему дымоотвода.

1.20 ЗАПОЛНЕНИЕ УСТАНОВКИ.
После подключения котла, приступить к заполне-
нию установки. Заполнение должно происходить 
медленно, давая, таким образом, возможность 
выйти пузырькам воздуха через воздухоотводчики 
котла и системы отопления.
В котле встроены два автоматических воздухо-
отводчика, установленные на циркуляционном 
насосе и на модуле конденсации. Проверить, что 
заглушка ослаблена. Открыть клапаны для выхода 
воздуха на радиаторах. Клапаны для выхода воз-
духа на радиаторах следует закрыть, когда из них 
выходит только вода. 

Примечание. Во время этих операций подключить 
на определенные интервалы циркуляционный на-
сос, с помощью общего выключателя на приборном 
щитке. Выпустить воздух из циркуляционного 
насоса, откручивая верхнюю заглушку и оставляя 
включенным двигатель. Закрутить колпачок в 
конце операции.

Внимание! Настоящий котёл не оснащён расши-
рительным баком системы отопления. Необходи-
мо установить закрытый расширительный бак, 
чтобы гарантировать правильную работу котла. 
Расширительный бак должен соответствовать 
действующей европейской директиве. Размеры 
расширительного бака зависят от различных 
параметров отопительной системы, необходимо 
установить расширительный бак, ёмкость кото-
рого соответствует требованиям действующих 
стандартов. (сборник "R").

1.21 ЗАПОЛНЕНИЕ СИФОНА ДЛЯ СБОРА 
КОНДЕНСАТА.

При первом включении котла из канала слива 
конденсата могут выходить продукты сгорания, 
необходимо убедиться, что после нескольких 
минут работы, из канала слива конденсата больше 
не выходят продукты сгорания. Это означает, что 
сифон наполнен конденсатом до правильного 
уровня,препятствуя прохождению дыма.
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1.22 GAS SYSTEM START-UP.
To start up the system, refer to the technical 
standard in force: This divides the systems and 
therefore the start-up operations into three 
categories: new systems, modified systems, 
re-activated systems.
In particular, for new gas systems:
- open windows and doors;
- avoid presence of sparks or open flames;
- bleed all air from the pipelines;
- check the seal of the internal system by follow-

ing the instructions provided by the technical 
regulations in force (refer to the pertaining lo-
cal regulations for the "sealing test" on systems 
served by single or cascade generators with a 
nominal thermal capacity greater than 35 kW.

1.23 BOILER START UP (IGNITION).
In order to issue the Declaration of Conformity 
required by the regulations in force, one must 
fulfil the following requirements to commission 
the boiler (the operations listed below must only 
be performed by qualified personnel and in the 
presence of staff only):
- check that the internal system is properly sealed 

according to the specifications set forth by 
regulations in force; Up to operating pressures 
of 40 mbar it is also possible to use the testing 
method adopted by the technical regulations 
in force for systems served by single appliances 
(or in cascade set-up), with nominal thermal 
capacities greater than 35 kW. For greater pres-
sure levels you will need to refer to legislation 
in force and/or other effectively tried and tested 
methods;

- make sure that the type of gas used corresponds 
to boiler settings;

- check that there are external factors that may 
cause the formation of fuel pockets;

- switch the boiler on and check correct ignition;

- make sure the fan rpm matches the value pro-
vided in the book (Par. 3.17);

- ensure that the safety device intervenes in the 
event of gas supply failure and check the relative 
intervention time;

- check activation of the main switch located 
upstream from the boiler and in the boiler;

- check that the intake/exhaust concentric ter-
minal (if fitted) is not blocked.

The boiler must not be started up even if only 
one of the checks should be negative.
N.B.: The Immergas Authorised After-sales Centre 
can carry out the initial boiler check (point 2.1) 
required to activate the warranty of Immergas 
solely upon completion of commissioning by an 
installer. The test certificate and warranty is issued 
to the user.

1.18 FLUE DUCT SYSTEMS FOR VOIDS 
AND CHIMNEYS.

Flue ducts may be installed in suitable voids or 
chimneys provided that the relevant building 
regulations permit this.  Flue ducting systems 
must be installed in strict accordance with the 
manufacturers instructions.

Immergas ducting system Ø 80 . The "Green 
Series" 80 Ø flexible ducting system must only be 
used with Immergas condensing boilers.
In any case, ducting operations must respect 
the provisions contained in the standard and in 
current technical regulations; in particular, the 
declaration of conformity must be compiled at 
the end of work and on commissioning of the 
ducted system. The instructions in the project 
or technical report must likewise be followed, in 
cases provided for by the standard and current 
technical regulations. The system or components 
of the system have a technical life complying with 
current standards, provided that:
- it is used in average atmospheric and envi-

ronmental conditions, according to current 
regulations (in particular, by the standards 
regarding: absence of combustion products, 
dusts or gases that can alter the normal ther-
mophysical or chemical conditions; existence 
of temperatures coming within the standard 
range of daily variation, etc.).

- Installation and maintenance must be per-
formed according to the indications supplied 
by the manufacturer and in compliance with 
the provisions in force.

- The max. possible length of the 80 Ø flexible 
ducting vertical section is equal to 24.0 m for 
Victrix Pro 35 1 I and 30.0 m for Victrix Pro 
55 1 I. This length is obtained considering the 
complete exhaust terminal, 1m of 80 Ø pipe 
in exhaust, two 90° 80 Ø bends at the boiler 
outlet to connect to the ducting system and two 
direction changes of the flexible tube inside the 
flue/technical slot.

1.19 FLUE EXHAUST WITH BOILERS IN 
CASCADE.

The boilers installed in cascade composed of 
any number between 2 and 5 boilers, can be 
manifolded to a unique flue exhaust pipe, which 
flows into a flue.
Immergas supplied an appropriate and original 
flue exhaust system separately to the boilers.

1.20 SYSTEM FILLING.
When the boiler has been connected, fill the sys-
tem. Filling is performed at low speed to ensure 
release of air bubbles in the water via the boiler 
and heating system vents.
The boiler incorporates two automatic vent 
valves fitted on the circulator pump and on the 
condensing module. Check if the cap is loose. 
Open the radiator vent valves. Close radiator 
vent valves when only water escapes from them. 

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.

Attention: this boiler is not equipped with an 
expansion vessel on the system. It is mandatory 
to install a closed expansion vessel to guarantee 
correct boiler operation. The expansion vessel 
must comply with the European Standards in 
force. The dimensions of the expansion vessel 
depend on the data relative to the central heating 
system. Install a vessel whose capacity responds 
to the requisites of the Standards in force (''R'' 
collection).

1.21 CONDENSATE TRAP FILLING.
On first lighting of the boiler combustion prod-
ucts may come out the condensate drain; after a 
few minutes’ operation check that this no longer 
occurs. This means that the trap is filled with 
condensate to the correct level preventing the 
passage of combustion products.
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1.25 КОМПЛЕКТИ В НАЯВНОСТІ ЗА 
ЗАПИТОМ.

• Комплект терморегулятора каскаду та зони.
• Комплект для закріплення терморегулятора 

на стіні.
• Комплект управління зони.
• Комплект модульного термостату примі-

щення.
• Комплект зовнішнього датчика.
• Комплект датчика подачі системи.
• Комплект зовнішнього датчика води для 

домашнього вжитку для бойлера.
• Комплект проти замерзання -15 °C.
• Комплект патрубків безпеки для одиночно-

го котла.
• Комплект патрубків безпеки для каскадних 

котлів.
• Комплект триходового клапана для підклю-

чення до Блоку зовнішнього бойлера.

Доступна висота напору 

Продуктивність (л/год)
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1.24 ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС.
Котельні прилади серії “Victrix Pro 1 I” по-
стачаються з вбудованим циркуляційним 
насосом з електричним регулюванням швид-
кості на три положення. З циркуляційним 
насосом, встановленим на першу швидкість, 
котел не працює як треба. Для оптимальної 
роботи котельного приладу на нових систе-
мах (монотруба та модулі) рекомендується 
використовувати циркуляторний насос, 
встановлений на максимальну швидкість. 
Насос вже оснащений конденсатором.

Розблокування насосу в разі необхідності. 
Якщо після тривалого простою циркуляцій-
ний насосблокується, необхідно відкрутити 
передню заглушку та прокрутити викруткою 
вал двигуна. Зробіть це з особливою обереж-
ністю, щоб не пошкодити.

Умовні позначення:
 A = Доступний напір у системі опалення при максимальній швидкості
 В = Доступний напір у системі опалення при другій швидкості

• Комплект гідравлічного розділювача для 
одиночного котла.

• Комплект гідравлічних колекторів для під-
ключення двох котлів каскадним способом.

• Комплект гідравлічного колектора для 
додаткового котла до каскаду.

• Комплект колектора виведення димових 
газів з засувками для двох котлів у каскаді.

• Комплект колектора виведення димових 
газів з засувкою для додаткового котла до 
каскаду.

• Комплект горизонтальний концентричний 
Ø80/125.

• Комплект вертикальний концентричний 
Ø80/125.

• Горизонтальний комплект Ø 80 з виводом 
в димохід.

• Горизонтальний комплект Ø 80 з виводом 
через стіну.

• Комплект вертикальний концентричний 
Ø80.

Всі описані вище комплекти постачаються 
разом з інструкціями з монтажу та експлу-
атації.
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1.25 КОМПЛЕКТИ В НАЯВНОСТІ ЗА 
ЗАПИТОМ.

• Комплект терморегулятора каскаду та зони.
• Комплект для закріплення терморегулятора 

на стіні.
• Комплект управління зони.
• Комплект модульного термостату примі-

щення.
• Комплект зовнішнього датчика.
• Комплект датчика подачі системи.
• Комплект зовнішнього датчика води для 

домашнього вжитку для бойлера.
• Комплект проти замерзання -15 °C.
• Комплект патрубків безпеки для одиночно-

го котла.
• Комплект патрубків безпеки для каскадних 

котлів.
• Комплект триходового клапана для підклю-

чення до Блоку зовнішнього бойлера.

Доступна висота напору 
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1.24 ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС.
Котельні прилади серії “Victrix Pro 1 I” по-
стачаються з вбудованим циркуляційним 
насосом з електричним регулюванням швид-
кості на три положення. З циркуляційним 
насосом, встановленим на першу швидкість, 
котел не працює як треба. Для оптимальної 
роботи котельного приладу на нових систе-
мах (монотруба та модулі) рекомендується 
використовувати циркуляторний насос, 
встановлений на максимальну швидкість. 
Насос вже оснащений конденсатором.

Розблокування насосу в разі необхідності. 
Якщо після тривалого простою циркуляцій-
ний насосблокується, необхідно відкрутити 
передню заглушку та прокрутити викруткою 
вал двигуна. Зробіть це з особливою обереж-
ністю, щоб не пошкодити.

Умовні позначення:
 A = Доступний напір у системі опалення при максимальній швидкості
 В = Доступний напір у системі опалення при другій швидкості

• Комплект гідравлічного розділювача для 
одиночного котла.

• Комплект гідравлічних колекторів для під-
ключення двох котлів каскадним способом.

• Комплект гідравлічного колектора для 
додаткового котла до каскаду.

• Комплект колектора виведення димових 
газів з засувками для двох котлів у каскаді.

• Комплект колектора виведення димових 
газів з засувкою для додаткового котла до 
каскаду.

• Комплект горизонтальний концентричний 
Ø80/125.

• Комплект вертикальний концентричний 
Ø80/125.

• Горизонтальний комплект Ø 80 з виводом 
в димохід.

• Горизонтальний комплект Ø 80 з виводом 
через стіну.

• Комплект вертикальний концентричний 
Ø80.

Всі описані вище комплекти постачаються 
разом з інструкціями з монтажу та експлу-
атації.
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1.25 KITS DISPONIBLES BAJO PEDIDO.
• Kit termorregulador de cascada y zonas.
• Kit de soporte para fijación de termorregulador 

en pared.
• Kit gestor de zona.
 Kit termostato ambiente modulador.
• Kit sonda exterior.
• Kit sonda de impulsión de la instalación.
• Kit sonda sanitario para hervidor externo.
• Kit antihielo con resistencia -15 °C.
• Kit bloques de dispositivos de seguridad de la 

caldera individual.
• Kit bloques de dispositivos de seguridad de las 

calderas en cascada.
• Kit válvula de tres vías para combinar con 

acumulador externo.

Columna de agua disponible en la instalación.
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1.24 BOMBA DE CIRCULACIÓN.
Las calderas modelo “Victrix Pro 1 I” están 
equipadas con un circulador incorporado con 
regulador eléctrico de velocidad de tres posicio-
nes. Con el circulador en la primera velocidad la 
caldera no funciona correctamente. Para obtener 
el funcionamiento óptimo de la caldera en las 
instalaciones nuevas (monotubo y modular) 
se aconseja poner la bomba de circulación a 
la máxima velocidad. El circulador dispone de 
condensador.

Posible 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 des-
tornillador el eje motor. Efectuar esta operación 
con mucho cuidado para no dañar este último.

Leyenda: 
 A = Columna de agua disponible en la instalación a la máxima velocidad 
 B = Columna de agua disponible en la instalación en la segunda velocidad

• Kit colector hidráulico de caldera individual.
• Kit de colectores hidráulicos de conexión con 

dos calderas en cascada.
• Kit de colector hidráulico de caldera adicional 

en cascada.
• Kit de colector de salida de humos con com-

puertas con dos calderas en cascada.
• Kit de colector de salida de humos con com-

puerta con caldera adicional en cascada.
• Kit horizontal concéntrico Ø80/125.
• Kit vertical concéntrico Ø80/125.
• Kit horizontal Ø80 con descarga del tubo de 

humos.
• Kit terminal horizontal Ø80 con descarga en 

pared.
• Kit terminal vertical Ø80.
Los kits anteriores se suministran junto con 
el manual de instrucciones para su montaje y 
utilización.
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1.25  DODATNI KOMPLETI DOSTUPNI 
NA ZAHTEV.

• Komplet kaskadnog i zonskog regulatora.
• Komplet za pričvršćivanje regulatora na zid.
• Komplet zonskog upravljača.
• Komplet prostornog modulacijskog termostata.
• Komplet spoljne sonde.
• Komplet polazne sonde uređaja.
• Komplet sanitarne sonde za spoljni uređaj za 

ključanje.
• Komplet protiv zamrzavanja sa izdržljivošću 

do -15 °C.
• Komplet za bezbednost pojedinačnog kotla.
• Komplet za bezbednost kaskadnih kotlova.
• Komplet trokrakog ventila za kombinaciju sa 

Spoljnom jedinicom za ključanje.

Raspoloživa prevalencija uređaja.
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1.24  PUMPA ZA CIRKULACIJU.
Kotlovi serije "Vicrtix Pro 1 I" se prilažu sa 
ugrađenom pumpom za cirkulaciju i električnim 
regulatorom brzine u tri pozicije. Kada je pumpa 
u prvoj brzini, kotao ne radi pravilno. Da bi 
kotao mogao optimalno raditi, savetuje se na 
novim uređajima (jednocevnim i modul) koristiti 
pumpu za cirkulaciju na maksimalnoj brzini. 
Pumpa je već opremljena kondenzatorom.

Eventualna deblokada pumpe. Ako se nakon 
dužeg perioda neaktivnosti pumpa blokira, 
morate odviti prednji čep i okrenuti odvijačem 
osovinu motora. Pažljivo obavite ovu operaciju 
da ne bi došlo do oštećenja iste.

Objašnjenja:
 A = Raspoloživa prevalencija uređaja na maksimalnoj brzini 
 B = Raspoloživa prevalencija uređaja na drugoj brzini

• Komplet hidraulični osigurač pojedinačnog 
kotla.

• Komplet hidrauličnih kolektora za povezivanje 
sa dva kaskadna kotla.

• Komplet dodatnog hidrauličnog kolektora 
kaskadnog kotla.

• Komplet kolektora za odvod dima sa zaklopima 
i dva kaskadna kotla.

• Komplet kolektora za odvod dima sa zaklopima 
i jednim kaskadnim kotlom.

• Horizontalni koncentrični komplet Ø80/125.
• Vertikalni koncentrični komplet Ø80/125.
• Horizontalni komplet Ø80 sa odvodom u 

dimnjak.
• Komplet horizontalnog terminala Ø80 sa 

odvodom na zid.
• Komplet vertikalnog terminala Ø80.
Gore navedeni kompleti se prilažu zajedno 
sa listom sa uputstvima o njihovoj montaži i 
korišćenju.
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1.25 КОМПЛЕКТЫ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ЗАКАЗУ.

• Блок каскадного и зонного регулирования.
• Комплект для настенного крепления блока.
• Блок управления зоной.
• Блок управления зоной упрощенный.
• Датчик уличной температуры (внешний 

датчик).
• Комплект датчика подачи установки.
• Комплект сантехнического датчика для 

внешнего водонагревателя.
• Комплект против замерзания с нагреватель-

ным элементом -15 °C.
• Группа безопасности для
 отдельного котла.
• Группа безопасности каскада котлов.
• Комплект гидравлического разделителя 

отдельного котла.

Напор, достигаемый в системе.

Производительность (л/ч)
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1.24 ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС.
Котлы серии “Victrix Pro 1 I” поставляются 
со встроенным циркуляционным насосом 
с электрическим трёхпозиционным регуля-
тором скорости. Когда на циркуляционном 
насосе установлена первая скорость, котел 
не работает в нормальном режиме. Для 
оптимальной работы котла рекомендуется 
использовать циркуляционный насос на 
максимальной скорости. Циркуляционный 
насос уже оснащён конденсатором.

Разблокировка насоса. Если, после долгого 
простоя насос оказывается заблокирован-
ным, необходимо отвинтить переднюю 
крышку и повернуть при помощи отвертки 
вал двигателя. Эту операцию следует выпол-
нять с крайней осторожностью, чтобы не 
повредить насос.

Условные обозначения:
 A = Напор, достигаемый в системе на максимальной скорости
 В = Напор, достигаемый в системе на второй скорости

• Комплект гидравлических коллекторов с 
двумя котлами в каскаде.

• Комплект гидравлического коллектора 
дополнительного котла в каскаде.

• Комплект коллектора дымоотвода с заслон-
кой с двумя котлами в каскаде.

• Комплект коллектора дымоотвода с заслон-
ками с дополнительным котлом в каскаде.

• Горизонтальный концентрический ком-
плект Ø80/125.

• Вертикальный концентрический комплект 
Ø80/125.

• Горизонтальный комплект Ø 80 с выводом 
дымов в дымоход.

• Выводной горизонтальный комплект Ø80 
с выводом дымов через стену.

• Комплект вертикального вывода Ø80.
Вышеуказанные комплекты предоставляются 
вместе с инструкциями для установки и 
эксплуатации.
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1.25 KITS AVAILABLE ON REQUEST.
• Cascade and zones heat adjuster kit.
• Support kit for fixing the heat adjuster to the 

wall.
• Zone manager kit.
• Modulating room thermostat kit.
• External probe kit.
• System flow probe kit.
• DHW probe kit for external storage tank.
• Anti-freeze with -15 °C resistance kit.
• Individual boiler safety devices stub pipes kit.
• Boilers in cascade safety devices stub pipes kit.
• Three-way valve kit for coupling external stor-

age tank unit.
• Individual boiler hydraulic manifold kit.

Head available to the system.

Flow rate (l/h)
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1.24 CIRCULATION PUMP.
The “Victrix Pro 1 I” series boilers are supplied 
with a built-in circulation pump with 3-position 
electric speed control. The boiler does not oper-
ate 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 circulation pump is already fitted 
with a capacitor.

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.

Key:
 A = Head available to the system at maximum speed
 B = Head available to the system at second speed

• Hydraulic connection manifolds kit with two 
boilers in cascade.

• Additional boiler in cascade hydraulic manifold 
kit.

• Flue exhaust manifold kit with flue adjusting 
devices with two boilers in cascade.

• Flue exhaust manifold kit with flue adjusting 
device with additional boiler in cascade.

• Ø80/125 horizontal concentric kit.
• Ø80/125 vertical concentric kit.
• Ø 80 horizontal kit with flue exhaust.
• 80 Ø horizontal terminal kit with wall flue 

exhaust.
• Ø80 vertical terminal kit.
The above-mentioned kits are supplied complete 
with instructions for assembly and use.
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1.26 СКЛАДОВІ КОТЕЛЬНОГО ПРИЛАДУ.

Умовні позначення:
 1 - Електронна плата
 2 - Газовий клапан
 3 - Газова форсунка
 4 - Рукав з установленою трубкою Вентурі
 5 - Вентилятор
 6 - Датчик NTC подачі системи
 7 - Запобіжний термостат перегріву
 8 - Електрод контролю полум’я
 9 - Кришка колектора
 10 - Кришка конденсаційного модуля
 11 - Трансформатор розпалу
 12 - Електрод розпалу
 13 - Датчик димових газів
 14 - Клапан випуску повітря конденсаційного модуля
 15 - Капюшон димових газів

 16 - Штуцери пробовідбірників (повітря A) - (димові гази F)
 17 - Плавкий запобіжник теплообмінника
 18 - Клапан ручного випуску повітря
 19 - Конденсаційний модуль
 20 - 
 21 - Пальник
 22 - Труба забору повітря
 23 - Датчик NTC зворотньої лінії системи
 24 - Пристрій для виміру протоку системи
 25 - Клапан випуску повітря 
 26 - Циркуляційний насос
 27 - Сифон конденсату
 28 - Колектор подачі
 29 - Запобіжний клапан 4 бар
 30 - Газовий клапан
 31 - Трубопровід зливу
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1.26 СКЛАДОВІ КОТЕЛЬНОГО ПРИЛАДУ.

Умовні позначення:
 1 - Електронна плата
 2 - Газовий клапан
 3 - Газова форсунка
 4 - Рукав з установленою трубкою Вентурі
 5 - Вентилятор
 6 - Датчик NTC подачі системи
 7 - Запобіжний термостат перегріву
 8 - Електрод контролю полум’я
 9 - Кришка колектора
 10 - Кришка конденсаційного модуля
 11 - Трансформатор розпалу
 12 - Електрод розпалу
 13 - Датчик димових газів
 14 - Клапан випуску повітря конденсаційного модуля
 15 - Капюшон димових газів

 16 - Штуцери пробовідбірників (повітря A) - (димові гази F)
 17 - Плавкий запобіжник теплообмінника
 18 - Клапан ручного випуску повітря
 19 - Конденсаційний модуль
 20 - Запобіжний термостат теплообмінника (ручного 

відновлення)
 21 - Пальник
 22 - Труба забору повітря
 23 - Датчик NTC зворотньої лінії системи
 24 - Пристрій для виміру протоку системи
 25 - Клапан випуску повітря 
 26 - Циркуляційний насос
 27 - Сифон конденсату
 28 - Колектор подачі
 29 - Запобіжний клапан 4 бар
 30 - Газовий клапан
 31 - Трубопровід зливу
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1.26 COMPONENTES DE LA CALDERA.

Leyenda: 
 1 - Tarjeta electrónica
 2 - Válvula de gas
 3 - Inyector de gas
 4 - Manguito con alojamiento para tubo venturi
 5 - Ventilador de aire
 6 - Sonda NTC de regulación de la impulsión de la instalación
 7 - Termostato de seguridad de sobretemperatura
 8 - electrodo de detección
 9 - Tapa del colector
 10 - Tapa del módulo de condensación
 11 - Encendedor
 12 - electrodo de encendido
 13 - Sonda de humos
 14 - Válvula de purga de aire módulo de condensación
 15 - Campana de humos

 16 - Toma de análisis (aire A) - (humos F)
 17 - Termofusible de seguridad del intercambiador
 18 - Purgador manual
 19 - Módulo de condensación
 20 - Termostato de seguridad del intercambiador (con rear-

me manual)
 21 - Quemador
 22 - Tubo de aspiración del aire
 23 - Sonda NTC de regulación del retorno de la instalación
 24 - Medidor de caudal de la instalación
 25 - Purgador 
 26 - Circulador
 27 - Sifón de la condensación
 28 - Colector de impulsión
 29 - Válvula de seguridad 4 bares
 30 - Llave del gas
 31 - Embudo de descarga
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1.26  DELOVI KOTLA.

Objašnjenja:
 1 - Elektronska kartica
 2 - Ventil za gas
 3 - Gasna mlaznica
 4 - Naglavak sa sedištem za venturi
 5 - Ventilator za vazduh
 6 - Sonda NTC za podešavanje polaznog dela uređaja
 7 - Bezbednosni termostat za previsoku temperaturu
 8 - Svećica za detekciju
 9 - Poklopac kolektora
 10 - Poklopac kondenzacijskog modula
 11 - Upaljač
 12 - Svećica za uključivanje
 13 - Sonda za dim
 14 - Ventil za odušku kondenzacijskog modula
 15 - Aspirator dima

 16 - Bunarčići za uzimanje (vazduha A) - (dima F)
 17 - Toplotni osigurač izmenjivača
 18 - Ventil za ručnu odušku vazduha
 19 - Kondenzacijski modul
 20 - Bezbednosni termostat izmenjivača (sa ručnim 

pokretanjem)
 21 - Gorionik
 22 - Cev za usis vazduha
 23 - Sonda NTC za prilagođavanje povratnog dela uređaja
 24 - Merač kapaciteta uređaja
 25 - Ventil oduška vazduha 
 26 - Cirkulator
 27 - Sifon za kondenzaciju
 28 - Polazni kolektor
 29 - Bezbednosni ventil 4 bar
 30 - Slavina za gas
 31 - Levak za odvod
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1.26 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОТЛА.

Условные обозначения:
 1 - Электронная плата
 2 - Газовый клапан
 3 - Газовое сопло
 4 - Патрубок с гнездом для трубки Вентури
 5 - Вентилятор
 6 - Датчик NTC подачи
 7 - Предохранительный термостат
 8 - Электрод контроля пламени
 9 - Крышка коллектора
 10 - Кожух конденсационного модуля
 11 - Блок розжига
 12 - Электрод розжига
 13 - Датчик дымов
 14 - Воздухоотводчик конденсационного модуля
 15 - Вытяжной кожух

 16 - Впускные отверстия (воздух A) - (дым F)
 17 - Тепловой плавкий предохранитель  

теплообменника
 18 - Клапан ручного стравливания воздуха
 19 - Конденсационный модуль
 20 - Предохранительный термостат теплообмен-

ника (ручного восстановления
 21 - Горелка
 22 - Труба всасывания воздуха
 23 - Датчик NTC возврата
 24 - Автоматический воздухоотводчик насоса
 25 - Автоматический воздухоотводчик насоса 
 26 - Циркуляционный насос
 27 - Сифон контура слива конденсата
 28 - Коллектор подачи
 29 - Предохранительный клапан 4 бар
 30 - Газовый кран
 31 - Сливная воронка
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1.26 BOILER COMPONENTS.

Key:
 1 - P.C.B.
 2 - Gas valve
 3 - Gas nozzle
 4 - Sleeve with seats for Venturi
 5 - Air fan
 6 - System flow regulation NTC probe
 7 - Overheating safety thermostat
 8 - Detection electrode
 9 - Manifold cover
 10 - Condensation module cover
 11 - Igniter
 12 - Ignition electrode
 13 - Flue probe
 14 - Condensing module air vent valve
 15 - Fumes hood

 16 - Sample points (air A) - (flue gas F)
 17 - Heat exchanger safety thermal fuse
 18 - Manual air vent valve
 19 - Condensation module
 20 - Heat-exchanger safety thermostat (manual reset)
 21 - Burner
 22 - Air intake pipe
 23 - System return regulation NTC probe
 24 - System flow meter
 25 - Vent valve 
 26 - Pump
 27 - Condensate trap
 28 - Flow manifold
 29 - 4 bar safety valve
 30 - Gas cock
 31 - Draining funnel.
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1.27 ГІДРАВЛІЧНА СХЕМА З ОПЦІЯМИ.

Умовні позначення:
 1 - Котел
 2 - Гніздо для термометра
 3 - Запобіжне реле мінімального тиску
 4 - Гніздо для відсічного клапану подачі газу
 5 - Манометр
 6 - Спіраль амортизаційна
 7 - Відсічний клапан для підключення манометра
 8 - Термометр
 9 - Термостат ручної активації
 10 - Під'єднання розширювального бака
 11 - Реле тиску ручної активації
 12 - Клапан відсікання подачі газу
 13 - Розширювальний бак
 14 - Триходовий клапан підключення бойлера
 15 - Гідравлічний розділювач
 16 - Фільтр з латуні для відбору бруду та домішок

Увага: відображіючі елементи автоматичних 
термічних вимикачів, регулювання, блоку-
вання, термометру (не включаються в серійну 
поставку з котлом) слід встановлювати як 
описано в інструкціях до приладів у відпо-
відності з положеннями збірника "R". Якщо 
котли не встановлені каскадним способом 
згідно з інструкціями та з використанням 
комплектів виробництва Immergas, відобра-
жіючі елементи повинні бути встановлені 
на трубопроводах подачі системи опалення, 

занурені в потік води не далі, ніж за 0,5 метрів 
від котла.
Котли повинні бути встановлені з конфігу-
раціями та з застосуванням комплектів для 
каскадного підключення та безпеки вироб-
ництва Immergas. Immergas S.p.a. відхиляє 
будь-яку відповідальність за випадки, коли 
при установці були використані пристрої та 
комплекти іншого виробника замість ори-
гінальних від Immergas або коли вони були 
використані невірно.
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1.27 ГІДРАВЛІЧНА СХЕМА З ОПЦІЯМИ.

Умовні позначення:
 1 - Котел
 2 - Гніздо для термометра
 3 - Запобіжне реле мінімального тиску
 4 - Гніздо для відсічного клапану подачі газу
 5 - Манометр
 6 - Спіраль амортизаційна
 7 - Відсічний клапан для підключення манометра
 8 - Термометр
 9 - Термостат ручної активації
 10 - Під'єднання розширювального бака
 11 - Реле тиску ручної активації
 12 - Клапан відсікання подачі газу
 13 - Розширювальний бак
 14 - Триходовий клапан підключення бойлера
 15 - Гідравлічний розділювач
 16 - Фільтр з латуні для відбору бруду та домішок

Увага: відображіючі елементи автоматичних 
термічних вимикачів, регулювання, блоку-
вання, термометру (не включаються в серійну 
поставку з котлом) слід встановлювати як 
описано в інструкціях до приладів у відпо-
відності з положеннями збірника "R". Якщо 
котли не встановлені каскадним способом 
згідно з інструкціями та з використанням 
комплектів виробництва Immergas, відобра-
жіючі елементи повинні бути встановлені 
на трубопроводах подачі системи опалення, 

занурені в потік води не далі, ніж за 0,5 метрів 
від котла.
Котли повинні бути встановлені з конфігу-
раціями та з застосуванням комплектів для 
каскадного підключення та безпеки вироб-
ництва Immergas. Immergas S.p.a. відхиляє 
будь-яку відповідальність за випадки, коли 
при установці були використані пристрої та 
комплекти іншого виробника замість ори-
гінальних від Immergas або коли вони були 
використані невірно.
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1.27 ESQUEMA HIDRÁULICO CON COMPONENTES OPCIONALES.

Leyenda: 
 1 - Generador
 2 -  Depósito porta-termómetro
 3 - Presostato de seguridad de mínima
 4 - Sonda para bulbo de la válvula de corte de combustible
 5 - Manómetro
 6 - Bucle amortiguador
 7 - Llave portamanómetro
 8 - Termómetro
 9 - Termostato de rearme manual
 10 - Conexión para vaso de expansión
 11 - Presostato de rearme manual
 12 - Válvula de corte de combustible
 13 - Vaso de expansión 
 14 - Válvula de tres vías para conexión a acumulador
 15 - Colector hidráulico/mezclador
 16 - Filtro de latón para recogida de lodos

Atención: los elementos sensibles de los inte-
rruptores térmicos automáticos de regulación y 
de bloqueo y del termómetro (no suministrados 
de serie con el generador) deberán colocarse 
como se describe en las instrucciones de instala-
ción conforme a las disposiciones de la recopila-
ción "R". En caso de que los generadores no estén 
instalados en cascada según las instrucciones y 
los kits originales Immergas, los elementos sen-
sibles deben instalarse en la tubería de impulsión 
a la instalación de calefacción, sumergidos en la 

corriente de agua y a no más de 0,5 metros de la 
salida del generador.
Las calderas deben instalarse en las configura-
ciones y con los kits de cascada y de seguridad 
originales Immergas. Immergas S.p.a. se exime 
de cualquier responsabilidad en caso de que el 
instalador no use los dispositivos y los kits origi-
nales Immergas o los use de forma inadecuada.
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1.27 HIDRAULIČNA ŠEMA SA OPCIJAMA.

Objašnjenja:
 1 - Generator
 2 - Bunar držač termometra
 3 - Sigurnosni merač pritiska minimuma
 4 - Sonda za ventil za presretanje goriva
 5 - Manometar
 6 - Jež amortizer
 7 - Slavina držač manometra
 8 - Termometar
 9 - Termostat sa ručnim resetovanjem
 10 - Priključak ekspanzionog suda
 11 - Merač pritiska sa ručnim resetovanjem
 12 - Ventil za zatvaranje goriva
 13 - Ekspanzioni sud 
 14 - Trokraki ventil za povezivanje na bojler
 15 - Hidraulični kolektor/mikser
 16 - Filter od mesinga za skupljanje blata

Pažnja: senzibilni elementi automatskih 
toplotnih prekidača za regulaciju i blokadu 
i oni termometra ( ne prilažu se serijski sa 
generatorom) se moraju srediti na način opisan u 
uputstvima za instalaciju u skladu sa odredbama 
zbirke "R". Kada generatori ne budu instalirani 
kaskadno u skladu sa uputstvima i originalnim 
kompletom firme Immergas, senzibilni elementi 
se moraju instalirati na polaznu cev uređaja za 
grejanje, uronjeni u vodotok za ne više od 0,5 
metra od izlaza iz generatora.

kotlovi se moraju instalirati u konfiguraciji i 
sa originalnim kaskadnim kompletima firme 
Immergas. Firma Immergas S.p.a. otklanja sa 
sebe bilo koju odgovornost ako instalater ne 
bude koristio originalne uređaje i komplete firme 
Immergas ili ih bude neprikladno koristio.
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1.27 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА С ОПЦИЯМИ.

Условные обозначения:
 1 - Котел
 2 - Отверстие для термометра
 3 - Защитное реле минимального давления
 4 - Зонд для шарика запорного вентиля горючего
 5 - Манометр
 6 - Амортизатор гидравлического удара
 7 - Кран манометра
 8 - Термометр
 9 - Термостат ручного восстановления
 10 - Крепление для расширительного бака
 11 - Реле давления ручного восстановления
 12 - Запорный вентиль горючего
 13 - Расширительный бак
 14 - Трёхходовый клапан подключения водонагревателя
 15 - Гидравлический коллектор/смеситель
 16 - Латунный фильтр для сбора илистых отложений

Внимание! Чувствительные элементы авто-
матических тепловых выключателей настрой-
ки, блокирования и термометра (не входят 
в стандартное оснащение котла) должны 
быть расположены согласно инструкциям, 
в соответствии с предписаниями сборника 
"R". Если котлы не установлены в каскад 
согласно инструкциям и с оригинальными 
комплектами Immergas, чувствительные 
элементы должны быть установлены на 
трубопроводе подачи системы отопления, 

погружённые в воду не далее 0,5 метров от 
выхода генератора.
Котлы должны быть установлены с конфи-
гурациями и с собственными каскадными и 
предохранительными комплектами произ-
водства Immergas. Компания Immergas S.p.a. 
снимает с себя всякую ответственность, если 
монтажник не использует оригинальных 
комплектов Immergas или использует их не 
по назначению.
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1.27 HYDRAULIC DIAGRAM WITH OPTIONAL.

Key:
 1 - Generator
 2 - Manometer pocket
 3 - Minimum pressure switch
 4 - Probe for fuel shut-off valve bulb
 5 - Manometer
 6 - Damper coil
 7 - Manometer-holder cock
 8 - Thermometer
 9 - Manual rearm thermostat
 10 - Attachment for expansion vessel
 11 - Manual rearm pressure switch
 12 - Fuel shut-off valve
 13 - Expansion vessel
 14 - Boiler connection 3-way valve
 15 - Hydraulic manifold/mixer
 16 - Slurry collection brass filter

Attention: the sensitive elements of the automat-
ic regulation and block circuit breaker switches 
and of the thermometer (not supplied as standard 
with the boiler) must be set-up as described in 
the installation instructions in compliance with 
the provisions of the "R" collection. Whenever the 
generators are not installed in cascade according 
to the instructions and the Immergas original 
kits, the sensitive elements must be installed on 
the flow piping to the central heating system, 
immersed in the current of water at not more 

than 0.5 metres from the boiler outlet.
the boilers must be installed in the configurations 
and with their own original Immergas cascade 
and safety kits. Immergas S.p.a. declines all 
liability whenever the installer does not use the 
devices and Immergas original kits or uses them 
improperly.
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1.28 ПРИКЛАДИ ВАРІАНТІВ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОДИНОЧНОГО КОТЕЛЬНОГО ПРИЛАДУ.
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1.28 ПРИКЛАДИ ВАРІАНТІВ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОДИНОЧНОГО КОТЕЛЬНОГО ПРИЛАДУ.
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1.28 EJEMPLOS DE INSTALACIÓN DE CALDERA INDIVIDUAL.
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1.28 ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ ОТДЕЛЬНОГО КОТЛА.
Ус

ло
вн

ые
 о

бо
зн

ач
ен

ия
:

 
1 

- 
Ко

т
ел

 
2 

- 
Ка

ск
ад

ны
й 

ре
гу

ля
т

ор
 и

 зо
н

 
3 

- 
Уп

ра
вл

ен
ие

 зо
но

й
 

4 
- 

М
од

ул
ир

уе
мы

й 
т

ер
мо

ст
ат

 п
ом

ещ
ен

ия
 

5 
- 

Вн
еш

ни
й 

зо
нд

 
6 

- 
Да

т
чи

к 
т

ем
пе

ра
т

ур
ы

 зо
ны

 1
 (C

M
I-

1)
 

7 
- 

Да
т

чи
к 

т
ем

пе
ра

т
ур

ы
 зо

ны
 2

 (C
M

I-
2)

 
8 

- 
О

бщ
ий

 д
ат

чи
к 

по
да

чи
 

9 
- 

Те
мп

ер
ат

ур
ны

й 
да

т
чи

к 
во

до
на

гр
ев

ат
ел

я
 1

0 
- 

Кл
ап

ан
 см

ес
ит

ел
я 

зо
ны

 1
 (C

M
I-

1)
 1

1 
- 

Кл
ап

ан
 см

ес
ит

ел
я 

зо
ны

 2
 (C

M
I-

2)
 1

2 
- 

Н
ас

ос
 си

ст
ем

ы
 о

т
оп

ле
ни

я 
зо

ны
 1

 (C
M

I-
1)

 1
3 

- 
Н

ас
ос

 си
ст

ем
ы

 о
т

оп
ле

ни
я 

зо
ны

 2
 (C

M
I-

2)
 1

4 
- 

Н
ас

ос
 п

ря
мо

й 
си

ст
ем

ы
 зо

ны
 3

 (C
D

)

 1
5 

- 
Н

ас
ос

 п
ит

ан
ия

 в
од

он
аг

ре
ва

т
ел

я
 1

6 
- 

П
ре

до
хр

ан
ит

ел
ьн

ый
 т

ер
мо

ст
ат

 зо
ны

 1
 (C

M
I-

1)
 1

7 
- 

П
ре

до
хр

ан
ит

ел
ьн

ый
 т

ер
мо

ст
ат

 зо
ны

 2
 (C

M
I-

2)
 1

9 
- 

Ш
ар

ик
 за

по
рн

ог
о 

ве
нт

ил
я 

го
рю

че
го

 2
0 

- 
Кр

ан
 м

ан
ом

ет
ра

 2
1 

- 
Те

рм
ом

ет
р

 2
2 

- 
Те

рм
ос

т
ат

 р
уч

но
го

 в
ос

ст
ан

ов
ле

ни
я

 2
3 

- 
Ре

ле
 д

ав
ле

ни
я 

ру
чн

ог
о 

во
сс

т
ан

ов
ле

ни
я

 2
4 

- 
Кр

еп
ле

ни
е д

ля
 р

ас
ш

ир
ит

ел
ьн

ог
о 

ба
ка

 2
5 

- 
Ра

сш
ир

ит
ел

ьн
ый

 б
ак

 2
6 

- 
 К

ол
ле

кт
ор

/с
ме

си
т

ел
ь

 2
7 

- 
Вн

еш
ни

й 
во

до
на

гр
ев

ат
ел

ь
 2

8 
- 

За
по

рн
ый

 в
ен

т
ил

ь 
го

рю
че

го
 2

9 
- 

За
по

рн
ый

 в
ен

т
ил

ь
 3

0 
- 

Ф
ил

ьт
р 

ус
т

ан
ов

ки
 д

ля
 сб

ор
а 

ил
ис

т
ы

х 
от

ло
ж

ен
ий

 3
1 

- 
О

т
ве

рс
т

ие
 д

ля
 т

ер
мо

ме
т

ра
 3

2 
- 

А
мо

рт
из

ат
ор

 ги
др

ав
ли

че
ск

ог
о 

уд
ар

а
 3

3 
- 

М
ан

ом
ет

р
 3

4 
- 

Ре
ле

 м
ин

им
ал

ьн
ог

о 
да

вл
ен

ия

Зо
на

 1
Зо

на
 2

Зо
на

 3

IN
ST

A
LL

ER
U

SE
R

M
A

IN
TE

N
A

N
CE

 T
EC

H
N

IC
IA

N

1.28 INSTALLATION EXAMPLES OF INDIVIDUAL BOILER.
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2  ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУ-
АТАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ

2.1 ВИКОРИСТАННЯ ЗА 
ПРИЗНАЧЕННЯМ.

Котли опалювальні газові Immergas скон-
струйовані відповідно загальновизнаних 
правил техніки безпеки. При неналежному 
використанні або використанні не за при-
значенням, 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 опа-
лення та підігріву сантехнічної води. Інше 
використання, або таке, що виходить за його 
межі, важається використанням не за призна-
ченням. За можливі ушкодження в наслідок 
використання не за призначенням виробник/
постачальник відповідальності не несе. Весь 
ризик лежить тільки на користувачі.
До використання за призначенням належить 
також дотримання правил безпеки, що зазна-
чені в посібнику з експлуатації й монтажу, 
а також всієї іншої діючої документації, і 
приписів щодо виконання оглядів і техоб-
слуговування.
Увага!
Будь-яке неправильне використання за-
боронене.

2.2 ПРАВИЛА ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ 
ТА ЗБЕРІГАННЯ.

Котли опалювальні газові ТМ Immergas 
повинні транспортуватись в оригінальній 
упаковці відповідно до правил, що зазначені 
на упаковці за допомогою міжнародних стан-
дартизованих піктограм.
Температура зовнішнього повітря при тран-
спортуванні повинна бути від - 40 до +40 °С. 
Так як всі котли проходять контроль функ-
ціонування, 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 побу-
тових 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 зако-
ном діючих внутрішньодержавних приписів.

2.4 ПРИБИРАННЯ, ЧИСТКА ТА 
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Увага: теплові системи підлягають періо-
дич-ному технічному обслуговуванню (з 
цього приводу див. в даному посібнику 
розділ для техніка, відповідний пункт з 
“контролю та щорічного технічного обслу-
говування приладу”) та регулярній перевірці 
енерге-тичної ефективності згідно чинних 
загаль-нонаціональних, регіональних та 
місцевих нормативів.
Це дозволяє зберегти незмінними характери-
стики безпеки, ефективності та роботи котла.
Ми радимо укласти річні контракти з очи-
щення та технічного обслуговування котла 
з місцевим фахівцем.

2.5 ПРОВІТРЮВАННЯ ТА 
ВЕНТИЛЯЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ 
УСТАНОВКИ.

Необхідно ознайомитися з розділом "Прові-
трювання та вентиляція приміщень установ-
ки" цього посібника і завжди дотримуватися 
вказівок та вимог відповідних нормативів та 
чинного законодавства.

2.6 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ.
Забороняється користуватися котлом дітям 
та недосвідченим особам.
З метою безпеки слідкуйте, щоб концентрич-
ний термінал для забору повітря/відведення 
димових газів (в разі його наявності) ніколи 
не був закритий, навіть тимчасово.
У разі тимчасової дезактивації котла слід:
a) зпорожнити гідросистему, якщо не пе-

редбачено використання засобів проти 
замерзання;

б) відключити подачу електричного, водя-
ногота газового живлення.

N.B.: у разі виконання робіт з технічного об-
слуговування котельного приладу, при яких 
необхідно закрити один або кілька кранів 
відсікання системи, котел слід вимкнути.
При проведенні будівельних робіт або тех-
нічного обслуговування поблизу димаря або 
пристроїв димовидалення вимкніть котел. 
Після завершення таких робіт викличте ква-
ліфікованого фахівця для перевірки роботи 
трубопроводів та всіх наявних пристроїв.
Забороняється очищувати котел або його 
частини легкозаймистими речовинами.
Забороняється залишати ємності від легко-
займистих речовин в приміщенні, де знахо-
диться котел.

• Увага: використання будь-якого приладу, 
що живиться від електричної енергії, вима-
гає дотримання певних фундаментальних 
правил, серед яких:

 - не торкатися приладу мокрими та вологи-
ми частинами тіла; не торкатися приладу 
босоніж;

 - не тягнути за електричні проводи;
 - користувач не повинен замінювати кабель 

живлення приладу;
 - у разі пошкодження кабелю живлення 

вимкнути прилад і звернутися виключно 
до уповноваженого кваліфікованого пер-
соналу з запитом щодо його заміни;

 - в разі довготривалого невикористання 
приладу слід вимкнути електричний 
вимикач живлення.
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2  ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУ-
АТАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ

2.1 ЧИСТКА І ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Котли опалювальні газові Immergas скон-
струйовані відповідно загальновизнаних 
правил техніки безпеки. При неналежному 
використанні або використанні не за при-
значенням, 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 опа-
лення та підігріву сантехнічної води. Інше 
використання, або таке, що виходить за його 
межі, важається використанням не за призна-
ченням. За можливі ушкодження в наслідок 
використання не за призначенням виробник/
постачальник відповідальності не несе. Весь 
ризик лежить тільки на користувачі.
До використання за призначенням належить 
також дотримання правил безпеки, що зазна-
чені в посібнику з експлуатації й монтажу, 
а також всієї іншої діючої документації, і 
приписів щодо виконання оглядів і техоб-
слуговування.
Увага!
для підтримання цілісності котла, його 
експлуатаційних характеристик, надійності 
та безпеки необхідно здійснювати технічне 
обслуговування раз на рік, як зазначено в 
розділі щодо “щорічного огляду та технічного 
обслуговування агрегату”. Щорічне техніч-
не обслуговування є необхідною умовою 
для підтримання дії гарантії від Immergas. 
Ми радимо Вам укласти річні контракти з 
очищення та технічного обслуговування 
котла з місцевим уповноваженим фахівцем 
Immergas.

2.2 ПРАВИЛА ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ 
ТА ЗБЕРІГАННЯ.

Котли опалювальні газові ТМ Immergas 
повинні транспортуватись в оригінальній 
упаковці відповідно до правил, що зазначені 
на упаковці за допомогою міжнародних стан-
дартизованих піктограм.
Температура зовнішнього повітря при тран-
спортуванні повинна бути від - 40 до +40 °С. 
Так як всі котли проходять контроль функ-
ціонування, 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 побу-
тових 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 зако-
ном діючих внутрішньодержавних приписів.

2.4 ПРИБИРАННЯ, ЧИСТКА ТА 
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Увага: теплові системи підлягають періо-
дич-ному технічному обслуговуванню (з 
цього приводу див. в даному посібнику 
розділ для техніка, відповідний пункт з 
“контролю та щорічного технічного обслу-
говування приладу”) та регулярній перевірці 
енерге-тичної ефективності згідно чинних 
загаль-нонаціональних, регіональних та 
місцевих нормативів.
Це дозволяє зберегти незмінними характери-
стики безпеки, ефективності та роботи котла.
Ми радимо укласти річні контракти з очи-
щення та технічного обслуговування котла 
з місцевим фахівцем.

2.5 ПРОВІТРЮВАННЯ ТА 
ВЕНТИЛЯЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ 
УСТАНОВКИ.

Необхідно ознайомитися з розділом "Прові-
трювання та вентиляція приміщень установ-
ки" цього посібника і завжди дотримуватися 
вказівок та вимог відповідних нормативів та 
чинного законодавства.

2.6 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ.
Забороняється користуватися котлом дітям 
та недосвідченим особам.
З метою безпеки слідкуйте, щоб концентрич-
ний термінал для забору повітря/відведення 
димових газів (в разі його наявності) ніколи 
не був закритий, навіть тимчасово.
У разі тимчасової дезактивації котла слід:
a) зпорожнити гідросистему, якщо не пе-

редбачено використання засобів проти 
замерзання;

б) відключити подачу електричного, водя-
ногота газового живлення.

N.B.: у разі виконання робіт з технічного об-
слуговування котельного приладу, при яких 
необхідно закрити один або кілька кранів 
відсікання системи, котел слід вимкнути.
При проведенні будівельних робіт або тех-
нічного обслуговування поблизу димаря або 
пристроїв димовидалення вимкніть котел. 
Після завершення таких робіт викличте ква-
ліфікованого фахівця для перевірки роботи 
трубопроводів та всіх наявних пристроїв.
Забороняється очищувати котел або його 
частини легкозаймистими речовинами.
Забороняється залишати ємності від легко-
займистих речовин в приміщенні, де знахо-
диться котел.

• Увага: використання будь-якого приладу, 
що живиться від електричної енергії, вима-
гає дотримання певних фундаментальних 
правил, серед яких:

 - не торкатися приладу мокрими та вологи-
ми частинами тіла; не торкатися приладу 
босоніж;

 - не тягнути за електричні проводи;
 - користувач не повинен замінювати кабель 

живлення приладу;
 - у разі пошкодження кабелю живлення 

вимкнути прилад і звернутися виключно 
до уповноваженого кваліфікованого пер-
соналу з запитом щодо його заміни;

 - в разі довготривалого невикористання 
приладу слід вимкнути електричний 
вимикач живлення.
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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, 
según lo reproducido en el punto correspondien-
te al “control y mantenimiento anual del aparato”. 
El mantenimiento anual es indispensable para la 
validez de la garantía convencional Immergas. 
Sugerimos estipular contratos anuales de limpie-
za y mantenimiento con el Servicio autorizado de 
asistencia técnica Immergas de la zona.

2.2 AIREACIÓN Y VENTILACIÓN DE 
LOS LOCALES DE INSTALACIÓN.

Consulte el capítulo "Aireación y ventilación de 
los locales de instalación" del presente manual 
y referirse siempre a las prescripciones de las 
normas y de todas las leyes vigentes.

2.3 ADVERTENCIAS GENERALES.
Prohíba el manejo de la caldera a niños y a per-
sonas inexpertas.
Para mayor seguridad, controle que el terminal 
concéntrico de aspiración- aire/descarga-humos 
(si está presente) no esté obstruido ni siquiera 
provisionalmente.
Si decide no utilizar la caldera durante un cierto 
periodo de tiempo debe:
a)  proceder al vaciado de la instalación de 

agua, a no ser que esté previsto el empleo de 
anticongelante;

b)  cortar las alimentaciones eléctrica, de agua y 
de gas.

IMPORTANTE: en caso de intervenciones 
de mantenimiento de la caldera que necesiten 
que se cierre uno o ambos grifos de corte de la 
instalación, debe apagar la caldera.
Si se deben realizar trabajos u operaciones de 
mantenimiento cerca de los conductos o en los 
dispositivos de salida de humos y sus accesorios, 
apague el aparato y, finalizados los trabajos, 
personal profesionalmente cualificado deberá 
comprobar la eficiencia de los conductos y de 
los dispositivos.
No efectúe limpiezas del aparato o de sus piezas 
con sustancias fácilmente inflamables.
No deje recipientes con sustancias inflamables en 
el local donde está instalado el aparato.

• 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;
 -  el usuario no debe sustituir el cable de ali-

mentación del aparato;
 -  en caso de desperfectos en el cable, apagar el 

aparato y dirigirse exclusivamente a personal 
profesionalmente cualificado para la sustitu-
ción del mismo;

 -  si se decide no utilizar el aparato durante un 
cierto tiempo, es conveniente desactivar el 
interruptor eléctrico de alimentación.
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2  UPUTSTVA O UPOTREBI I 
ODRŽAVANJU

2.1  ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.
Pažnja: da biste očuvali integritet  kotla i održali 
tokom vremena karakteristike bezbednosti, 
performansi i pouzdanosti koji karakterišu 
kotao potrebno je izvršiti održavanje najmanje 
jednom godišnje, kao što je navedeno u točci 
koja se odnosi na " godišnju kontrolu i održavanje 
aparata". 
 Godišnje održavanje je neophodno da bi 
važila standardna garancija firme Immergas. 
Savetujemo vam da sklopite godišnje ugovore 
o čišćenju i održavanju sa Servisnom službom 
firme Immergas u Vašoj zoni.

2.2  VENTILACIJA I PROVETRAVANJE 
PROSTORIJA U KOJIMA JE 
OBAVLJENA INSTALACIJA.

Konsultujte poglavlje "Provetravanje i ventilacija 
prostorija za instalaciju" u ovoj knjižici i u 
svakom slučaju konsultujte odredbe i propise 
svih zakona na snazi.

2.3  OPŠTA UPOZORENJA.
Zabranjuje se deci i osobama bez iskustva da 
koriste kotao.
Iz bezbednosnih motiva,  uverite se da 
koncentrični terminal za usis/odvod -dima 
(ako ga ima) nije začepljen čak ni privremeno.
U slučaju da odlučite da privremeno deaktivirate 
kotao morate:
a)  obaviti pražnjenje od vode, tamo gde se ne 

predviđa korišćenje anti-friz sredstava;
b)  isključit i  sve napajanje električnom 

energijom, vodom i gasom.
NAPOMENA: u slučaju intervencije održavanja 
kotla koje će dovesti do zatvaranje jedne ili obe 
slavine za zatvaranja uređaja, kotao će se morati 
isključiti.
U slučaju radova ili održavanja struktura koje se 
nalaze u blizini cevi ili uređaja za odvod dima 
i njihove opreme, isključite aparat i na kraju 
radova proverite efikasnost cevi ili uređaja od 
strane profesionalno kvalifikovanog osoblja.
Ne obavljajte čišćenje aparata ili nekih njegovih 
delova sa lako zapaljivim supstancama.
Ne ostavljajte posude ili zapaljive supstance u 
prostoriji u kojoj je instaliran aparat.

• Pažnja: korišćenje bilo koje komponente 
koja koristi električnu energiju zahteva da se 
pridržavate nekih osnovnih pravila kao što su:

 -  ne dirajte aparat mokrim ili vlažnim delovima 
tela; ne dirajte ga ni kada ste bosi;

 - ne povlačite električne kablove;
 -  korisnik ne sme zameniti kabl za napajanje 

aparata;
 -  u slučaju oštećenja kabla, isključite aparat 

i obratite se isključivo profesionalno 
kvalifikovanom osoblju koje će ga zameniti;

 -  ako odlučite da ne koristite kotao duže vreme, 
dobro bi bilo da isključite električni prekidač 
za napajanje.
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2 ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКС-
ПЛУАТАЦИИ И ТЕХОБ-
СЛУЖИВАНИЮ

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 1 раза в год, 
согласно указаниям, приведённым в пункте 
«ежегодная проверка и техобслуживание 
котла». Ежегодное техобслуживание не-
обходимо для действительности гарантии 
Immergas. Мы рекомендуем вам заключить 
договор на проведение работ по чистке и 
техобслуживанию с Уполномоченной Сер-
висной Службой Immergas, обслуживающей 
вашу территорию.

2.2 ПРОВЕТРИВАЕМОСТЬ И 
ВЕНТИЛЯЦИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ 
УСТАНОВКИ.

Ознакомиться с главой ''Проветриваемость 
и вентиляция в помещениях установки'' в 
настоящей брошюре, в любом случае, следует 
ознакомиться с предписаниями стандартов и 
всех действующих законов в данной отрасли.

2.3  ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ.

Запрещается эксплуатация котла детьми и 
лицами, не имеющими опыта работы с по-
добными устройствами.
В целях безопасности, проверить, что кон-
центрический выход всасывания воздуха/
дымоудаления (если имеется в наличии), не 
загорожен даже временно.
При длительном отключении котла необ-
ходимо:
a) слить воду из отопительной системы за 

исключением того случая, когда пред-
усмотрено использование антифриза;

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

Примечание. При проведении операций 
техобслуживания котла, когда закрывается 
один или оба запорных крана установки, 
котел должен быть выключен.
В случае проведения каких-либо работ вбли-
зи воздуховодов или устройств дымоудале-
ния и их комплектующих, следует выключить 
котел и по завершении работ поручить 

квалифицированному специалисту проверку 
функционирования этих воздуховодов или 
устройств.
Не производите чистку котла или его частей 
легко воспламеняющимися веществами.
Не оставляйте огнеопасные вещества или 
содержащие их емкости в помещении, в 
котором установлен котел.

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

 - нельзя касаться агрегата мокрыми или 
влажными частями тела; также нельзя 
прикасаться к нему, если вы стоите на 
полу босыми ногами.

 - не тянуть электропроводку;
 - шнур электропитания не должен заме-

няться самим пользователем;
 - в случае повреждения кабеля выключите 

устройство и для замены кабеля обращай-
тесь исключительно к квалифицирован-
ному специалисту;

 - в случае принятия решения о неисполь-
зовании агрегата в течение продолжи-
тельного времени, выключите рубильник 
электропитания.
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2 USE AND MAINTENANCE 
INSTRUCTIONS

2.1 CLEANING AND MAINTENANCE.
Warning: to preserve the boiler’s integrity and 
keep the safety features, performance and relia-
bility, which distinguish it, unchanged over time, 
you must at least execute maintenance operations 
on a yearly basis in compliance with what is stated 
in the relative point at “annual check and main-
tenance of the appliance”. Annual maintenance 
is essential to validate the conventional warranty 
of Immergas. We recommend stipulating a yearly 
cleaning and maintenance contract with your 
zone Immergas Authorised After-sales Service.

2.2 AERATION AND VENTILATION OF 
THE INSTALLATION ROOMS.

Consult the "Aeration and ventilation of instal-
lation rooms" chapter contained herein and, in 
any case, always refer to the provisions set forth 
by standards and all legislation in force.

2.3 GENERAL WARNINGS.
Use of the boiler by unskilled persons or children 
is strictly prohibited.
For safety purposes, check that the concentric 
air intake/flue exhaust terminal (if fitted), is 
not blocked.
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.
N.B.: in the case of maintenance interventions 
on the boiler that lead to the closure of one or 
both system cut-off cocks, the boiler must be off.
In the case of work or maintenance to structures 
located in the vicinity of ducting or devices for 
flue extraction and relative accessories, switch off 
the appliance and on completion of operations 
ensure that a qualified technician checks efficien-
cy of the ducting or other 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.

• Attenzione: the use of components involving 
use of electrical power requires some funda-
mental rules to be observed:

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

 - do not pull electric cables;
 - the appliance power cable must not be re-

placed by the user;
 - in the event of damage to the cable, switch 

off the appliance and contact exclusively 
qualified staff for replacement;

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

Умовні позначення:
 1 - Головний перемикач
 2 - Кнопки регулювання температури опалення
 3 - Зсувна кришка
 4 - Кнопки регулювання температури гарячої води (опція)
 5 - Манометр котла
 6 - Кнопка режиму літо/зима (А)
 7 - Кнопка перезапуску (reset), інформації, підтвердження параметрів (В)
 8 - Кнопка з багатьма функціями: історія аномалій, виключення гарячої води (С)
 9 - Дисплей з багатьма функціями
 10 - Режим Зима
 11 - Індикатор температури, інформація щодо котла та коди помилок
 12 - Не використовується
 13 - Відображення параметрів та інформації щодо котла
 14 - Не використовується
 15 - Не використовується
 16 - Йде регулювання параметрів
 17 - Котел перебуває в режимі очікування
 18 - Зовнішній датчик підключено (опція)
 19 - одиниця виміру
 20 - Котел працює на виробництво гарячої води (опція)
 21 - Виключення система виробництво гарячої води
 22 - Символ присутності полум'я
 23 - Присутність аномалії, яку можна вимкнути за допомогою перезапуску (reset)
 24 - Циркуляційний насос перебуває в режимі роботи
 25 - Режим Літо

2.8 ВИКОРИСТАННЯ КОТЛА.
Перед вмиканням перевірити, щоб система 
була заповнена водою стрілка манометру (5) 
вказувала на базову величину, виходячи з 
якої система була розроблена та розрахована, 
але в будь-якому разі не нижче 0,5 бар.
- Відкрити газовий кран, що встановлено на 

лінії перед котлом.
- Повернути головний перемикач, при цьому 

котельний прилад виконає самодіагностику 
та перейде в стан, що передував вимиканню.

• Кнопка в положенні роботи “A” ( ): 
після того, як котел почав працювати, кож-
ного разу при натисканні кнопки (A) можна 
змінити режим роботи або перейти з режи-
му "літо" ( ) (тільки нагрівання гарячої 
води, якщо мається комплект-опція) на 
режим "зима" (опалення приміщень та 
приготування гарячої води). 

Якщо котел ввімкнений, але не працює, на 
дисплеї відображається температура, що 
зчитується з датчика подачі.
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По команді котел вмикається, починається 
відображення відповідних символів з за-
значенням температури, що зчитується з 
датчика подачі.
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2.7 ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ.

Умовні позначення:
 1 - Головний перемикач
 2 - Кнопки регулювання температури опалення
 3 - Зсувна кришка
 4 - Кнопки регулювання температури гарячої води (опція)
 5 - Манометр котла
 6 - Кнопка режиму літо/зима (А)
 7 - Кнопка перезапуску (reset), інформації, підтвердження параметрів (В)
 8 - Кнопка з багатьма функціями: історія аномалій, виключення гарячої води (С)
 9 - Дисплей з багатьма функціями
 10 - Режим Зима
 11 - Індикатор температури, інформація щодо котла та коди помилок
 12 - Не використовується
 13 - Відображення параметрів та інформації щодо котла
 14 - Не використовується
 15 - Не використовується
 16 - Йде регулювання параметрів
 17 - Котел перебуває в режимі очікування
 18 - Зовнішній датчик підключено (опція)
 19 - одиниця виміру
 20 - Котел працює на виробництво гарячої води (опція)
 21 - Виключення система виробництво гарячої води
 22 - Символ присутності полум'я
 23 - Присутність аномалії, яку можна вимкнути за допомогою перезапуску (reset)
 24 - Циркуляційний насос перебуває в режимі роботи
 25 - Режим Літо

2.8 ВИКОРИСТАННЯ КОТЛА.
Перед вмиканням перевірити, щоб система 
була заповнена водою стрілка манометру (5) 
вказувала на базову величину, виходячи з 
якої система була розроблена та розрахована, 
але в будь-якому разі не нижче 0,5 бар.
- Відкрити газовий кран, що встановлено на 

лінії перед котлом.
- Повернути головний перемикач, при цьому 

котельний прилад виконає самодіагностику 
та перейде в стан, що передував вимиканню.

• Кнопка в положенні роботи “A” ( ): 
після того, як котел почав працювати, кож-
ного разу при натисканні кнопки (A), мож-
на змінити режим роботи або перейти з 
режиму «літо»  ( ) (тільки підготовка 
ГВП) на режим «зима» (опалення примі-
щень та підготовка ГВП).

ПРИМІТКА: функція підготовки ГВП 
активна тільки за наявності відповідного 
додаткового комплекту (автоматичне роз-
пізнавання датчика бойлера).

Якщо котел ввімкнений, але не працює, на 
дисплеї відображається температура, що 
зчитується з датчика подачі.

2-2

По команді котел вмикається, починається 
відображення відповідних символів з за-
значенням температури, що зчитується з 
датчика подачі.
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2.4 PANEL DE CONTROL.

Leyenda: 
 1 - Interruptor general
 2 - Pulsadores de regulación de la temperatura de calefacción
 3 - Puerta deslizable
 4 - Pulsadores de regulación de la temperatura del agua caliente sanitaria (opcio-

nal)
 5 - Manómetro de la caldera
 6 - Pulsador de modalidad verano / invierno (A)
 7 - Pulsador de reset, info, confirmación de parámetros (B)
 8 - Pulsador multifunción: histórico anomalías, exclusión de sanitario (C)
 9 - Pantalla multifunción
 10 - Funcionamiento fase de calentamiento activa
 11 - Indicador de temperaturas, info caldera y códigos de error
 12 - No se utiliza
 13 - Visualización de los parámetros e info de la caldera
 14 - No se utiliza
 15 - No se utiliza
 16 - Regulación de los parámetros en curso
 17 - Caldera en modo stand-by
 18 -  Sonda externa conectada (opcional)
 19 - Unidad de medida
 20 - Funcionamiento fase de producción de agua caliente sanitaria activa (opcional)
 21 -  Exclusión sanitario
 22 - Símbolo presencia de llama
 23 - Presencia de anomalía que puede reinciar
 24 - Circulador funcionando
 25 - Modalidad verano

2.5 USO DE LA CALDERA.
Antes del encendido, compruebe que la instala-
ción esté llena de agua controlando que la aguja 
del manómetro (5) indique el valor para el cual 
se ha diseñado y calculado la instalación y que 
no sea nunca inferior a 1,5 bar.
- Abra la llave del gas situada antes de la caldera.
- Gire el interruptor general, entonces la caldera 

efectúa un autodiagnóstico y se lleva al estado 
en el que se encontraba antes de apagarse.

• Pulsador de modalidad de funcionamiento 
“A” ( ): cuando se ha encendido la cal-
dera pulsando varias veces seguidas el pulsador 
(A) se cambia la modalidad de funcionamiento 
y se pasa alternativamente del funcionamiento 
en verano  ( ) (solo calentamiento del agua 
caliente sanitaria) a la modalidad invierno (ca-
lefacción ambiente y agua caliente sanitaria).

IMPORTANTE: la función de calentamiento del 
agua caliente sanitaria está activada solo en pre-
sencia del relativo kit opcional (reconocimien-
to automático de la sonda del acumulador).

  Con la caldera encendida y sin funcionar, la 
pantalla muestra la temperatura que lee la 
sonda de impulsión.

2-2

En caso de que se solicite, la caldera se enciende 
y se visualizan los símbolos correspondientes 
indicando la temperatura que ha detectado la 
sonda de impulsión.

2-3

IN
ST

A
LA

TE
R

K
O

R
IS

N
IK

O
D

R
ŽA

VA
LA

C

2.4  PANEL SA KOMANDAMA.

Objašnjenja:
 1 - Opšti prekidač
 2 - Dugmad za podešavanje temperature grejanja
 3 - Klizna vrata
 4 - Dugmad za prilagođavanje temperature tople sanitarne vode (opcija)
 5 - Manometar kotla
 6 - Dugme režima leto / zima (A)
 7 - Dugme reset, info, potvrda parametara (B)
 8 - Multifunkcionalno dugme: istorijski pregled anomalija, isključenje 

sanitarnog režima (C)
 9 - Multifunkcionalni displej
 10 - Rad faze grejanja prostora aktiviran
 11 - Indikator temperature, info kotla i šifre grešaka
 12 - Ne koristi se
 13 - Prikaz parametara i info kotla
 14 - Ne koristi se
 15 - Ne koristi se
 16 -  Podešavanje parametara u toku
 17 - Kotao u stanju čekanja
 18 - Spoljašnja sonda povezana (opcija)
 19 - merna jedinica
 20 - Funkcija faze za proizvodnju tople sanitarne vode uključena (opcija)
 21 - Isključenje sanitarnog režima 
 22 - Simbol postojanja plamena
 23 - Postojanje anomalije se može resetovati
 24 - Cirkulator u funkciji
 25 - Režim leto

2.5 UPOTREBA KOTLA.
Pre uključenja se uverite da je uređaj pun vode i 
kontrolišite da kazaljka manometra (5) pokazuje 
vrednost na bazi koje je uređaj projektovan i 
računat i u svakom slučaju ne nižu od 0,5 bara.
-  Otvorite slavinu za gas na početnom delu kotla.
-  Okrenite opšti prekidač, tada će kotao obaviti 

automatsku dijagnozu i postaviti se u stanje pre 
isključenja.

• Dugme režima rada “A” ( ): nakon što 
se kotao uključi pritiskom na dugme (A) menje 
se režim rada ili se naizmence prelazi sa letnjeg 
režima ( ) (samo grejanje tople sanitarne 
vode) na zimski režim(grejanje prostora i tople 
sanitarne vode).

Pažnja: funkcija grejanja tople sanitarne vode 
aktivna je samo u prisustvu opcionog kompleta 
(automatsko prepoznavanje sonde jedinice za 
ključanje).

Kada je kotao uključen ali ne radi, displej 
prikazuje temperaturu koju je očitala polazna 
sonda.
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U slučaju zahteva, kotao će se uključiti i 
prikazaće se odgovarajući simboli sa indikacijom 
temperature očitane od strane polazne sonde.
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2.4 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.

Условные обозначения:
 1 - Главный выключатель
 2 - Кнопки настройки температуры отопления
 3 - Сдвижная дверца
 4 - Кнопки для настройки температуры ГВС
 5  -  Манометр котла
 6 - Кнопка переключения режима лето / зима (A)
 7 - Кнопка сброса, информации, подтверждения параметров (B)
 8 - Многофункциональна кнопка: предыстория неполадок, отключение 

ГВС (C)
 9 - Мультифункциональный дисплей
 10 - Работа активного этапа отопления
 11 - Индикатор температур, инфо котла и коды ошибок
 12 - Не используется
 13 - Отображение параметров и информации о котле
 14 - Не используется
 15 - Не используется
 16 - Идёт настройка параметров
 17 - Котел в режиме стэндбай
 18 - Подключен уличный датчик (факультативно)
 19 - Единица измерения
 20 - Работа активного этапа производство ГВС (факультативно)
 21 - Отключение ГВС
 22 - Знак наличия пламени
 23 - Наличие сбрасываемых неполадок
 24 - Циркуляционный насос в работе
 25 - Летний режим

2.5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОТЛА.
Перед включением, убедиться, что система 
заполнена водой, для этого проверить, что 
стрелка манометра (5) указывает значение, 
не ниже 0,5 бар.
- Откройте вентиль подачи газа на входе 

котла.
- Повернуть главный выключатель, после 

чего котёл выполнит автоматическую 
диагностику и перейдёт на этап, предше-
ствующий включению.

• Кнопка режима работы “A”  ( ): когда 
котёл включен, при нажатии несколько 
раз на кнопку (A) меняется режим работы 
и переключается с летнего режима ( ) 
(только подготовка ГВС) на зимний (ото-
пление помещения и подготовка ГВС).

 Примечание: функция подготовки ГВС 
активна, если только присутствует соот-
ветствующий дополнительный комплект 

(автоматическое распознание датчика 
бойлера). 

Когда котёл находится под напряжением, но 
не в работе, дисплей показывает температуру, 
измеренную датчиком подачи.
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При поступлении запроса, котёл включается 
и выводятся значки с указанием температу-
ры, считанной датчиком подачи.
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2.4 CONTROL PANEL.

Key:
 1 - Main switch
 2 - CH temperature adjustment buttons
 3 - Sliding door
 4 - DHW temperature adjustment buttons (optional)
 5 - Boiler manometer
 6 - Summer / winter mode button (A)
 7 - Reset, info, confirm parameters button (B)
 8 - Multifunction button: anomalies records, DHW exclusion (C)
 9 - Multi-function display
 10 - CH function enabled
 11 - Temperature indicator, boiler info and error codes
 12 - Not used
 13 - Boiler parameter and info display
 14 - Not used
 15 - Not used
 16 - Parameter adjustment in progress
 17 - Boiler in stand-by
 18 - External probe connected (optional)
 19 - unit of measurement
 20 - DHW production phase operation enabled (optional)
 21 - Domestic hot water exclusion
 22 - Flame detection symbol
 23 - Resettable presence of anomalies
 24 - Pump running
 25 - Summer mode

2.5 USING THE BOILER.
Before ignition, make sure that the system is 
full of water, checking that the manometer (5) 
indicates a base value at which the system has 
been designed and calculated and however not 
less than 0.5 bar.
- Open the gas cock upstream from the boiler.
- Turn the main switch, and the boiler run a 

self-diagnosis. It will then go back to the status 
it was in prior to being switched off.

• “A” operating mode button( ): with 
the boiler on, press the button (A) repeatedly 
to change the operating mode. It will alternate 
from summer mode  ( ) (DHW heating 
only) to winter mode (room and DHW heat-
ing).

N.B.: the DHW heating function is only active 
in presence of the specific optional kit (tank 
probe automatic recognition).

With the boiler on but not running, the screen 
will display the flow probe temperature reading.

2-2

If requested, the boiler switches on and the rel-
ative symbols will be displayed, indicating the 
flow probe temperature reading.

2-3
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• Літо ( ): у цьому режимі котел працює 
лише для виробництва гарячої води. 

 За допомогою всього лише одного натис-
кання на кнопки + чи - (4 мал. 2-1) можна 
відобразити встановлену температуру, 
а натиснувши вдруге, можна змінити її 
за власним бажанням. Для збереження 
у пам'яті нового значення потрібно на-
тиснути кнопку "В". Під час регулювання 
значення температури блимає, якщо на 
протязі певного проміжку часу не вводити 
нові дані, котел вийде з режиму настройки, 
зберігши попередні параметри.

• Зима: в цьому режимі котел працює як для 
нагрівання гарячої води, так і для обігріван-
ня приміщення. 

  За допомогою всього лише одного натис-
кання на кнопки + чи - (2 мал. 2-1) можна 
відобразити встановлену температуру, 
а натиснувши вдруге, можна змінити її 
за власним бажанням. Для збереження 
у пам'яті нового значення потрібно на-
тиснути кнопку "В". Під час регулювання 
значення температури блимає, якщо на 
протязі певного проміжку часу не вводити 
нові дані, котел вийде з режиму настройки, 
зберігши попередні параметри.

2-4
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• Режим очікування (stand-by) ( ): натис-
нувши одночасно і втримуючи в натисну-
тому положенні кнопки “A” та “C” можна 
перевести котел в режим очікування (stand-
by). 

 В цьому режимі котел вважаєтьсявключе-
ним, але не активним, при цьому гаран-
тується функція захисту приладу проти 
замерзання. Для повторного вми-кання 
досить натиснути кнопку “B”.

• Виключення системи гарячої води ( ): 
для котла, що призначений і для нагріван-
ня гарячої води (для цього слід один раз 
натиснути кнопку “C”), можна виключити 
з роботи функцію нагрівання гарячої води. 
Для відновлення функції нагрівання гарячої 
води потрібно знову натиснути кнопку "С".

2-6
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• Історія аномалій: якщо натиснути кнопку 
“C” і втримувати її в натиснутому положен-
ні, можна зайти в меню історії останніх 8 
аномалій, що мали місце в роботі котла 
(перелік від H і 0 до H i 7, де H i 0 є остан-
ньою найновішою аномалією). При вході 
в меню на дисплеї будуть відображатися у 
послідовності номер “bu 0”, номер аномалії 
та код аномалії.

 Для прогляду переліку натиснути кнопки + 
чи - (посил. 2 мал. 2-1).

 Для виходу з меню потрібно знову натисну-
ти кнопку "С" та утримувати її в натиснуто-
му положенні.

 Увага: аномалії, зазначені під кодом “FE”, не 
зберігаються в переліку історії аномалій.
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• Літо ( ): у цьому режимі котел працює 
лише для виробництва гарячої води. 

 За допомогою всього лише одного натис-
кання на кнопки + чи - (4 мал. 2-1) можна 
відобразити встановлену температуру, 
а натиснувши вдруге, можна змінити її 
за власним бажанням. Для збереження 
у пам'яті нового значення потрібно на-
тиснути кнопку "В". Під час регулювання 
значення температури блимає, якщо на 
протязі певного проміжку часу не вводити 
нові дані, котел вийде з режиму настройки, 
зберігши попередні параметри.

• Зима: в цьому режимі котел працює як для 
нагрівання гарячої води, так і для обігріван-
ня приміщення. 

  За допомогою всього лише одного натис-
кання на кнопки + чи - (2 мал. 2-1) можна 
відобразити встановлену температуру, 
а натиснувши вдруге, можна змінити її 
за власним бажанням. Для збереження 
у пам'яті нового значення потрібно на-
тиснути кнопку "В". Під час регулювання 
значення температури блимає, якщо на 
протязі певного проміжку часу не вводити 
нові дані, котел вийде з режиму настройки, 
зберігши попередні параметри.
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• Режим очікування (stand-by) ( ): натис-
нувши одночасно і втримуючи в натисну-
тому положенні кнопки “A” та “C” можна 
перевести котел в режим очікування (stand-
by). 

 В цьому режимі котел вважаєтьсявключе-
ним, але не активним, при цьому гаран-
тується функція захисту приладу проти 
замерзання. Для повторного вми-кання 
досить натиснути кнопку “B”.

• Виключення системи гарячої води ( ): 
для котла, що призначений і для нагріван-
ня гарячої води (для цього слід один раз 
натиснути кнопку “C”), можна виключити 
з роботи функцію нагрівання гарячої води. 
Для відновлення функції нагрівання гарячої 
води потрібно знову натиснути кнопку "С".
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• Історія аномалій: якщо натиснути кнопку 
“C” і втримувати її в натиснутому положен-
ні, можна зайти в меню історії останніх 8 
аномалій, що мали місце в роботі котла 
(перелік від H і 0 до H i 7, де H i 0 є остан-
ньою найновішою аномалією). При вході 
в меню на дисплеї будуть відображатися у 
послідовності номер “bu 0”, номер аномалії 
та код аномалії.

 Для прогляду переліку натиснути кнопки + 
чи - (посил. 2 мал. 2-1).

 Для виходу з меню потрібно знову натисну-
ти кнопку "С" та утримувати її в натиснуто-
му положенні.

 Увага:  несправності, позначені цифровим 
кодом вище за “90”, не запам’ятовуються у 
журналі несправностей.

 - Несправності підпорядкованого котла 
(установка у простий каскад). Несправно-
сті Підпорядкованого котла відображають-
ся на Головному котлі; зайшовши у меню, 
натиснути кнопки + і - (посил. 9 мал. 2-1), 
щоб перейти від Головного котла “bu 0” до 
Підпорядкованого котла “bu 1”.
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•Verano ( ): en esta modalidad la caldera 
funciona solo para el calentamiento del agua 
caliente sanitaria. 

 Presionando una sola vez los pulsadores + o - 
(4 fig. 2-1) se puede visualizar la temperatura 
configurada, presionando de nuevo se puede 
cambiar según las necesidades de cada uno. 
Para memorizar el nuevo valor debe presionar 
el pulsador “B”. Durante la regulación, el valor 
de temperatura parpadea, si se espera un cierto 
tiempo sin memorizar el valor, la caldera sale 
de la modalidad de configuración manteniendo 
el parámetro que se ha configurado anterior-
mente.

•Invierno: en este modo la caldera funciona ya 
sea para la producción de agua caliente sani-
taria como para la calefacción del ambiente. 

  Presionando una sola vez los pulsadores + o - 
(2 fig. 2-1) se puede visualizar la temperatura 
configurada, presionando de nuevo se puede 
cambiar según las necesidades de cada uno. 
Para memorizar el nuevo valor debe presionar 
el pulsador “B”. Durante la regulación, el valor 
de temperatura parpadea, si se espera un cierto 
tiempo sin memorizar el valor, la caldera sale 
de la modalidad de configuración manteniendo 
el parámetro que se ha configurado anterior-
mente.
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• Modalidad stand-by ( ): presionando a la 
vez y manteniendo presionados los pulsadores 
“A” y “C” se puede poner la caldera en stand-by. 

 En esta modalidad la caldera se puede consi-
derar alimentada pero no activa, en este caso 
se garantiza la función antihielo del aparato. 
Para volver a encender es suficiente presionar 
el pulsador “B”.

• Exclusión sanitario ( ): con la caldera pre-
parada para calentar el agua caliente sanitaria 
presionando momentáneamente el pulsador 
“C” se puede excluir el funcionamiento de la 
modalidad de calentamiento del agua caliente 
sanitaria. Para restablecer el calentamiento 
del agua caliente sanitaria presione de nuevo 
el pulsador “C”.
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• Histórico de anomalías: presionando y man-
teniendo presionado el pulsador “C” se puede 
acceder al histórico de las últimas 8 anomalías 
que se han producido en la caldera (lista de H i 
0 a H i 7, donde H y 0 es la anomalía mas recien-
te). Al entrar en el menú la pantalla visualiza 
en secuencia, el número “bu 0”, el número de 
la anomalía y el código de la anomalía

 Para desplazarse en la lista presione los pulsa-
dores + y - (ref. 2 fig. 2-1).

 Para salir del menú presione y mantenga pre-
sionado de nuevo el pulsador “C”.

 Atención: las anomalías codificadas con un 
código numérico superior al “90” no se me-
morizan en el historial de anomalías.

 - Anomalías de la caldera Slave (instalación en 
cascada simple). Las anomalías relativas a la 
caldera Slave se visualizan en la caldera Master; 
cuando se ha entrado en el menú pulse + y - 
(ref. 9 fig. 2-1) para pasar de forma alternada 
de la caldera Master “bu 0” a la caldera Slave 
“bu 1”.
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• Leto ( ): u ovom režimu kotao radi samo za 
grejanje sanitarne tople vode. 

 Jednim pritiskanjem na dugme + ili - (4 sl. 
2-1) može se prikazati podešena temperatura, 
pritisnete li ih ponovo, možete promeniti tu 
vrednost u skladu sa vašim potrebama. Da bi 
se memorisala nova vrednost, morate pritisnuti 
dugme "B". Tokom podršavanja, vrednost 
temperature će svetleti, ako sačekate neko 
određeno vreme bez da memorišete vrednost, 
kotao će izaći iz režima podešavanja i održati 
prethodno podešeni prametar.

• Zima: u ovom režimu rada kotao služi za 
grejanje prostorija i za proizvodnju tople 
sanitarne vode. 

  Jednim pritiskanjem na dugme + ili - (2 sl. 
2-1) može se prikazati podešena temperatura, 
pritisnete li ih ponovo, možete promeniti tu 
vrednost u skladu sa vašim potrebama. Da bi 
se memorisala nova vrednost, morate pritisnuti 
dugme "B". Tokom podršavanja, vrednost 
temperature će svetleti, ako sačekate neko 
određeno vreme bez da memorišete vrednost, 
kotao će izaći iz režima podešavanja i održati 
prethodno podešeni prametar.
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• Režim čekanja(stand-by) ( ): pritisnete li 
ponovo i držite pritisnutim dugmad “A” i “C” 
možete staviti kotao u stanje čekanja. 

 U ovom se režimu kotao smatra napajanim ali 
nije aktivan, u tom se slučaju garantuje samo 
antifriz funkcija aparata. Da biste ga uključili, 
pritisnite dugme "B".

• Isključenje sanitarnog režima ( ): kada je 
kotao pripremljen za grejanje tople sanitarne 
vode pritisnete li trenutno dugme “C” možete 
isključiti režim grejanja sanitarne tople vode. 
Da biste obnovili režim grejanja sanitarne tople 
vode, ponovo pritisnite dugme "C".

2-6
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• Istorijski pregled anomalija: pritisnete li i 
držite pritisnutim dugme “C” možete ući u 
istorijski pregled poslednjih 8 anomalija koje 
su se pojavile na kotlu (spisak od H i 0 do H i 
7, gde je H i 0 najnovija anomalija). Kada uđete 
u meni, displej će prikazati po ovom redosledu 
broj "bu 0", broj anomalije i šifru anomalije.

 Da biste klizili po parametrima pritisnite 
dugmad + i - (ref. 2 sl. 2-1).

 Da biste izašli iz menija pritisnite i držite 
ponovo pritisnutim dugme "C".

 Pažnja: anomalije kodifikovane numeričkim 
kodom iznad "90" ne memorišu se u historiju 
anomalija.

 Anomalije kotla Slave (instalacija u prostoj 
kaskadi). Anomalije koje se odnose na kotao 
Slave prikazuju se na kotlu Master; nakon što 
se uđe u meni treba da se pritisne dugmad + 
i - (ref. 9 sl. 2-1) kako bi moglo da se naizmence 
prelazi sa kotla Master "bu0" na kotao Slave "bu 
1".
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• Лето ( ): в настоящем режиме котёл 
выполняет только подготовку ГВС. 

 Нажимая один раз на кнопки + или - (4 
рис. 2-1) можно показать установленную 
температуру, нажимая повторно, можно 
изменить её по своему усмотрению. Чтобы 
занести в память новое значение, нажать на 
кнопку "В". Когда выполняется настройка, 
значение температуры мигает, если про-
ходит определённое время и в память не 
заносится значение, режим установки 
параметров закрывается и сохраняется 
предыдущий результат.

• Зима: в настоящем режиме работы котел 
работает как для производства ГВС, так и 
для отопления помещения. 

  Нажимая один раз на кнопки + или - (2 
рис. 2-1) можно показать установленную 
температуру, нажимая повторно, можно 
изменить её по своему усмотрению. Чтобы 
занести в память новое значение, нажать на 
кнопку "В". Когда выполняется настройка, 
значение температуры мигает, если про-
ходит определённое время и в память не 
заносится значение, режим установки 
параметров закрывается и сохраняется 
предыдущий результат.
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• Режим ожидания ( ): одновременно на-
жимая и держа нажатыми кнопки “A” и “C”, 
котёл можно перевести в режим ожидания. 

 В данном режиме котёл считается под 
напряжением но не активированным, в 
этом случае гарантируется только функция 
защиты от замерзания. Для запуска доста-
точно нажать на кнопку “B”.

• Отключение ГВС ( ): если на котле пред-
усмотрено производство ГВС, нажимая 
и отпуская кнопку “C”, можно отключить 
функцию подготовки ГВС. Чтобы подклю-
чить нагрев воды для ГВС, повторно нажать 
на кнопку “C”.
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• Предыстория неполадок: нажимая и 
держа нажатой кнопку “C”, можно перейти 
к предыстории последних 8 неполадок, об-
наруженных на котле (список от H i 0 и до H 
i 7, где H i 0 - это последняя обнаруженная 
неполадка). При входе в меню, на дисплее, 
в последовательности, показываются номер 
“bu 0”, номер неполадки и код неполадки.

 Чтобы просмотреть список, использовать 
кнопки + и - (п. 2 илл. 2-1).

 Чтобы выйти из меню, нажать и держать 
нажатой кнопку "С".

 Внимание: неполадки с цифровым кодом 
свыше “90” не запоминаются в журнале 
неполадок.

 - Неполадки Подчиненного котла (установ-
ка в простой каскад). Неполадки, касающи-
еся Подчиненного котла отображаются на 
Главном котле; после входа в меню, нажать 
кнопки + и - (ссыл. 9 рис. 2-1), чтобы перей-
ти от Главного котла “bu 0” к Подчиненному 
котлу “bu 1”.
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• Summer ( ): in this mode the boiler only 
operates for domestic hot water heating. 

 By pressing the + or - buttons just once (4 
fig. 2-1) it is possible to read the temperature 
setting. By pressing them again you can change 
the settings as needed. You will need to press 
“B” to save the new value. The temperature 
reading will flash during adjustment. If a 
certain amount of time lapses without saving 
the value, the boiler will exit setting mode and 
maintain the previous setting.

• Winter: in this mode the boiler functions both 
for heating domestic hot water and heating the 
environment. 

  By pressing the + or - (2 fig. 2-1) buttons once, 
you can view the temperature setting. By press-
ing them again you can change the setting as 
needed. You will need to press “B” to save the 
new value. The temperature reading will flash 
during adjustment. If a certain amount of time 
lapses without saving the value, the boiler will 
exit setting mode and maintain the previous 
setting.

2-4
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• Stand-by mode ( ): by pressing buttons “A” 
and “C” at the same time it is possible to place 
the boiler in stand-by. 

 In this mode the boiler is considered powered 
on but not active. Accordingly, the appliance's 
anti-freeze function is guaranteed. To turn it 
back on simply press "B".

• DHW exclusion ( ): with the boiler set up 
for DHW heating, press “C” momentarily to 
exclude DHW heating mode operation. To 
restore DHW heating, press "C" again.

2-6
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• Anomaly records: press and hold “C” down to 
access the records of the last 8 anomalies that 
have affected the boiler (list from H i 0 to H i 7, 
where H i 0 is the most recent anomaly). When 
you are in the menu, the screen will display, in 
order, number “bu 0”, the number and code for 
the anomaly.

 To scroll through the list, press buttons + and 
- (ref. 2 fig. 2-1).

 To exit the menu, press and hold "C" down 
again.

 Warning: anomalies with a code over “90” are 
not saved in the anomaly records.

 - Slave boiler anomalies (simple cascade in-
stallation). Slave boiler anomalies are displayed 
on the Master boiler. After entering the menu, 
press + and - (ref. 8 fig. 2-1) to alternate be-
tween Master “bu 0” and Slave “bu 1” boilers.

 

2-8
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2.9 СИГНАЛИ НЕПОЛАДОК ТА 
АНОМАЛІЙ.

Котел подає сигнал про присутність аномалії 
за допомогою мигання дисплею та відобра-
ження коду. Є різні типи кодів, які можна 
розділити згідно наступного принципу 
кодування:

- “0Axx” для аномалій, які можна усунути 
шляхом перезапуску (reset) (мал. 2-9). 
(Перед тим, як здійснити перезапуск ано-
малії (reset), необхідно почекати, доки котел 
завершить функцію пост-вентиляції, ця 
функція триває приблизно 60 секунд).

- “0Exx” та “FExx” для аномалій, які не можна 
усунути шляхом перезапуску (reset)

Додавання “xx” відповідає коду помилки, що 
зазначені в наступних таблицях.

Код 
По-

милки
Порушення в роботі Причина Усунення

0A1 Блокування через від-
сут-ність запалення

Котел у разі запиту нагрівання гарячої води або опалення приміщення не 
вмикається в зазначений термін часу. При першому вмиканні або вимиканні 
після тривалого простою приладу може виникнути необхідність у виводі його з 
“блокування вмикання”.

Натиснути кнопку перезапуску Reset (1)

0A2 Блокування перешкоди 
полум'я

Може мати місце у випадку не відповідності мережі даних або аномалії контролю 
за  полум’ям. Натиснути кнопку перезапуску Reset (1)

0A3 Блокування при перегріву 
котла

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

0A5 Аномалія сигналу венти-
лятора Відбувається у разі, коли швидкість вентилятора невірна. Натиснути кнопку перезапуску Reset (1)

0A7 Аномалія температури 
димових газів

У разі неполадок в роботі котла відзначається надто висока температура в систе-
мі виводу димових газів і котел вимикається. Натиснути кнопку перезапуску Reset (1)

0A9 Аномалія електричного 
контуру газового клапану Плата подає сигнал про аномалію електричного контуру газового клапану Натиснути кнопку перезапуску Reset (1)

0A15

Показання температури 
датчиків NTC подачі та 
зворотньої лінії невірні 
(в режимі очікування - 
stand-by)

При котлі в режимі очікування (stand-by) плата відзначає аномальну різницю 
між температурою датчиків NTC подачі та зворотньої лінії. Помилка може бути 
спричинена неполадками в роботі одного з двох датчиків

Натиснути кнопку перезапуску Reset (1)

0A16
Недостатній термічний 
контакт датчика NTC 
подачі

Під час роботи котла плата не відзначає зміну температури датчика NTC подачі. 
Помилка може бути спричинена недостатнім термічним контактом датчика або 
надто високою термічною інерцією системи.

Натиснути кнопку перезапуску Reset (1)

0A17
Недостатній термічний 
контакт датчика NTC 
зворотнього руху

Під час роботи котла плата не відзначає зміну температури датчика NTC зворотньої 
лінії. Помилка може бути спричинена недостатнім термічним контактом датчика 
або надто високою термічною інерцією системи.

Натиснути кнопку перезапуску Reset (1)

0A18
Показання температури 
датчиків NTC подачі та 
зворотньої лінії невірні

Якщо плата відзначає раптове та значне зниження температури на одному з датчиків 
NTC (подачі або  зворотньої лінії), подається сигнал про аномалію. Помилка може 
бути спричинена неполадками в роботі одного з двох датчиків

Натиснути кнопку перезапуску Reset (1)

0A21 Помилка електронної 
плати Відзначається помилка електронної плати, і котел не вмикається Натиснути кнопку перезапуску Reset (1)

0A30 Коротке замикання датчи-
ка NTC подачі Плата подає сигнал про коротке замикання на датчику NTC зворотньої лінії Натиснути кнопку перезапуску Reset (1)

0A31 Датчик NTC подачі за рам-
ками діапазону роботи Плата подає сигнал про відкритий контакт на датчику NTC зворотньої лінії Натиснути кнопку перезапуску Reset (1)

0A37 Недостатня подача системи Якщо на протязі певного проміжку часу подача системи є недостатньою, котел 
визначає аномалію.

Перевірити вимірювач пpотоку, перевірити 
систему. 
Натиснути кнопку перезапуску Reset (1)

0A43 Коротке замикання датчи-
ка NTC зворотньої лінії Плата подає сигнал про коротке замикання на датчику NTC зворотнього руху Натиснути кнопку перезапуску Reset (1)

0A44 Датчик NTC зворотньої лініїза 
рамками діапазону роботи Плата подає сигнал про відкритий контакт на датчику NTC зворотнього руху Натиснути кнопку перезапуску Reset (1)

0A80
Помилка з’єднання 
датчиків NTC подачі та 
зворотньої лінії

У разі переміни місцями електричних з'єднань двох датчиків NTC плата відзначає 
аномалію (необхідно зачекати 3 хвилини для виявлення помилки). Натиснути кнопку перезапуску Reset (1)

(1) Якщо блокування або аномалія не усувається, зверніться до кваліфікованого фахівця (наприклад, Уповноважений Сервісний Центр Immergas).
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2.9 СИГНАЛИ НЕПОЛАДОК ТА 
АНОМАЛІЙ.

Котел подає сигнал про присутність аномалії 
за допомогою мигання дисплею та відобра-
ження коду. Є різні типи кодів, які можна 
розділити згідно наступного принципу 
кодування:

- “0Axx” для аномалій, які можна усунути 
шляхом перезапуску (reset) (мал. 2-9). 
(Перед тим, як здійснити перезапуск ано-
малії (reset), необхідно почекати, доки котел 
завершить функцію пост-вентиляції, ця 
функція триває приблизно 60 секунд).

- “0Exx” та “FExx” для аномалій, які не можна 
усунути шляхом перезапуску (reset)

Додавання “xx” відповідає коду помилки, що 
зазначені в наступних таблицях.

Код 
По-

милки
Порушення в роботі Причина Стан котла / Усунення

0A1 Блокування через від-
сут-ність запалення

Котел у разі запиту нагрівання гарячої води або опалення приміщення не 
вмикається в зазначений термін часу. При першому вмиканні або вимиканні 
після тривалого простою приладу може виникнути необхідність у виводі його з 
“блокування вмикання”.

Натиснути кнопку перезапуску Reset (1)

0A2 Блокування перешкоди 
полум'я

Може мати місце у випадку не відповідності мережі даних або аномалії контролю 
за  полум’ям. Натиснути кнопку перезапуску Reset (1)

0A3 Блокування при перегріву 
котла

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

0A5 Аномалія сигналу венти-
лятора Відбувається у разі, коли швидкість вентилятора невірна. Натиснути кнопку перезапуску Reset (1)

0A7 Аномалія температури 
димових газів

У разі неполадок в роботі котла відзначається надто висока температура в систе-
мі виводу димових газів і котел вимикається. Натиснути кнопку перезапуску Reset (1)

0A9 Аномалія електричного 
контуру газового клапану Плата подає сигнал про аномалію електричного контуру газового клапану Натиснути кнопку перезапуску Reset (1)

0A15

Показання температури 
датчиків NTC подачі та 
зворотньої лінії невірні 
(в режимі очікування - 
stand-by)

При котлі в режимі очікування (stand-by) плата відзначає аномальну різницю 
між температурою датчиків NTC подачі та зворотньої лінії. Помилка може бути 
спричинена неполадками в роботі одного з двох датчиків

Натиснути кнопку перезапуску Reset (1)

0A16
Недостатній термічний 
контакт датчика NTC 
подачі

Під час роботи котла плата не відзначає зміну температури датчика NTC подачі. 
Помилка може бути спричинена недостатнім термічним контактом датчика або 
надто високою термічною інерцією системи.

Натиснути кнопку перезапуску Reset (1)

0A17
Недостатній термічний 
контакт датчика NTC 
зворотнього руху

Під час роботи котла плата не відзначає зміну температури датчика NTC зворотньої 
лінії. Помилка може бути спричинена недостатнім термічним контактом датчика 
або надто високою термічною інерцією системи.

Натиснути кнопку перезапуску Reset (1)

0A18
Показання температури 
датчиків NTC подачі та 
зворотньої лінії невірні

Якщо плата відзначає раптове та значне зниження температури на одному з датчиків 
NTC (подачі або  зворотньої лінії), подається сигнал про аномалію. Помилка може 
бути спричинена неполадками в роботі одного з двох датчиків

Натиснути кнопку перезапуску Reset (1)

0A21 Помилка електронної 
плати Відзначається помилка електронної плати, і котел не вмикається Натиснути кнопку перезапуску Reset (1)

0A30 Коротке замикання датчи-
ка NTC подачі Плата подає сигнал про коротке замикання на датчику NTC зворотньої лінії Натиснути кнопку перезапуску Reset (1)

0A31 Датчик NTC подачі за рам-
ками діапазону роботи Плата подає сигнал про відкритий контакт на датчику NTC зворотньої лінії Натиснути кнопку перезапуску Reset (1)

0A37 Недостатня подача системи Якщо на протязі певного проміжку часу подача системи є недостатньою, котел 
визначає аномалію.

Перевірити вимірювач пpотоку, перевірити 
систему. 
Натиснути кнопку перезапуску Reset (1)

0A43 Коротке замикання датчи-
ка NTC зворотньої лінії Плата подає сигнал про коротке замикання на датчику NTC зворотнього руху Натиснути кнопку перезапуску Reset (1)

0A44 Датчик NTC зворотньої лініїза 
рамками діапазону роботи Плата подає сигнал про відкритий контакт на датчику NTC зворотнього руху Натиснути кнопку перезапуску Reset (1)

0A80
Помилка з’єднання 
датчиків NTC подачі та 
зворотньої лінії

У разі переміни місцями електричних з'єднань двох датчиків NTC плата відзначає 
аномалію (необхідно зачекати 3 хвилини для виявлення помилки). Натиснути кнопку перезапуску Reset (1)

(1) Якщо блокування або аномалія не усувається, зверніться до кваліфікованого фахівця (наприклад, Уповноважений Сервісний Центр Immergas).

Простий каскад: у випадку простого каска-
ду несправності відображаються на голов-
ному котлі, без суфіксу “0” на Підпорядкова-
ному котлі, і несправності підпорядкованого 
котла відображаються на головному котлі із 
суфіксом “1”.

Приклад: несправність “0A1”

Несправність на Головному котлі = 0A1

Несправність на Підпорядкованому котлі 
= A1

Несправність на Підпорядкованому котлі ві-
дображена на дисплеї Головного котла = 1A1
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2.6 INDICACIONES DE ANOMALÍAS Y 
AVERÍAS.

La caldera indica una posible anomalía con el 
parpadeo de la pantalla y aparece un código. 
Existen diferentes tipos de códigos que pueden 
dividirse a su vez según la codificación siguiente:

- “0Axx” para las anomalías que se pueden 
reiniciar (fig. 2-9). (Antes de que surta efecto 
el reset de la anomalía, debe esperar a que la 
caldera termine la función de post ventilación, 
esta función dura unos 60 segundos).

- “0Exx” y “FExx” para las anomalías que no se 
pueden reiniciar.

El sufijo “xx” corresponde al código de error 
descrito en la tablas siguientes.

Códi-
go de 
Error

Anomalía señalada Causa Estado de la caldera  / Solución

0A1 Bloqueo por fallo de 
encendido

La caldera en caso de solicitud de calefacción ambiente o de producción de 
agua caliente sanitaria no se enciende en el tiempo predeterminado. En el 
primer encendido o después de un período prolongado de inactividad del 
aparato puede que sea necesario eliminar un bloqueo.

Presione el pulsador de Reset (1)

0A2 Bloqueo de la llama 
parásita

Se produce en fase de encendido en caso de dispersión del circuito de detección 
o anomalía en el control de la llama. Presione el pulsador de Reset (1)

0A3 Bloqueo por sobretem-
peratura

Durante el régimen normal de funcionamiento, si se produce, por causa de una 
anomalía, un excesivo sobrecalentamiento interno, la caldera efectúa un bloqueo. Presione el pulsador de Reset (1)

0A5 Anomalía en la señal de 
ventilador Se produce en caso de que la velocidad del ventilador sea incorrecta. Presione el pulsador de Reset (1)

0A7 Anomalía de la tempera-
tura de los humos

En caso de funcionamiento incorrecto de la caldera, se detecta una tempera-
tura demasiado alta en el circuito de humos y la caldera se apaga. Presione el pulsador de Reset (1)

0A9 Anomalía en el circuito eléc-
trico de la válvula del gas La tarjeta detecta una anomalía en el circuito de la válvula del gas Presione el pulsador de Reset (1) 

0A15

Detección de la tempe-
ratura sonda NTC de 
impulsión y de retorno 
incorrecta (en stand-by)

Con la caldera en stand-by la tarjeta detecta una diferencia anómala entre la 
temperatura de la sonda NTC de impulsión y la de retorno. El error puede ser 
debido a funcionamiento incorrecto de una de las dos sondas.

Presione el pulsador de Reset (1)

0A16
Mal contacto térmico 
de la sonda NTC de 
impulsión

Durante el funcionamiento de la caldera la tarjeta no detecta un cambio de tem-
peratura de la sonda NTC de impulsión. El error puede deberse a un mal contacto 
térmico de la sonda o a una instalación con inercia térmica demasiado elevada.

Presione el pulsador de Reset (1)

0A17 Mal contacto térmico de 
la sonda NTC de retorno

Durante el funcionamiento de la caldera la tarjeta no detecta un cambio de tem-
peratura de la sonda NTC de retorno. El error puede deberse a un mal contacto 
térmico de la sonda o a una instalación con inercia térmica demasiado elevada.

Presione el pulsador de Reset (1)

0A18

Detección de la tempe-
ratura sonda NTC de 
impulsión y de retorno 
incorrecta

Si la tarjeta detecta un descenso improviso y elevado de la temperatura en una 
de las dos sondas NTC (impulsión y retorno) señala la anomalía. La causa puede 
ser un funcionamiento incorrecto de una de las dos sondas.

Presione el pulsador de Reset (1)

0A21 Error de la tarjeta 
electrónica Se detecta un error en la tarjeta electrónica y la caldera no arranca Presione el pulsador de Reset (1)

0A30 Sonda NTC de impulsión 
en cortocircuito La tarjeta detecta un cortocircuito en la sonda NTC de impulsión. Presione el pulsador de Reset (1)

0A31
Sonda NTC de impulsión 
fuera de rango de funcio-
namiento

La tarjeta detecta un contacto abierto en la sonda NTC de impulsión. Presione el pulsador de Reset (1)

0A37 Caudal de instalación 
insuficiente

Si durante un determinado período el caudal de la instalación es insuficiente, 
la caldea detecta la anomalía.

Compruebe el medidor de flujo, compruebe 
la instalación. 
Presione el pulsador de Reset (1)

0A43 Sonda NTC de retorno en 
cortocircuito La tarjeta detecta un cortocircuito en la sonda NTC de retorno. Presione el pulsador de Reset (1)

0A44
Sonda NTC de retorno 
fuera de rango de funcio-
namiento

La tarjeta detecta un contacto abierto en la sonda NTC de retorno. Presione el pulsador de Reset (1)

0A80
Error de conexión de la 
sonda NTC de impulsión 
y de retorno

En caso de conexión eléctrica invertida entre las dos sondas NTC, la tarjeta 
detecta la anomalía (si es necesario espere 3 minutos para comprobar el error). Presione el pulsador de Reset (1)

(1) Si el bloqueo o la anomalía continúan, es necesario llamar a una empresa habilitada (por ejemplo el Servicio de Asistencia Técnica Immergas)

Cascada simple: en caso de cascada simple las 
anomalías se visualizarán normalmente en la 
caldera master, sin sufijo “0” en la caldera Slave 
y las anomalías de la caldera slave se visualizan 
en la caldera master con el sufijo “1”.

Ejemplo: anomalía “0A1”

Anomalía en la caldera Master = 0A1

Anomalía en la caldera Slave = A1

Anomalía en la caldera Slave visualizada en la 
pantalla caldera Master = 1A1IN
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2.6  SIGNALIZACIJA KVARA I 
ANOMALIJE.

Kotao signalizira eventualnu anomaliju na način 
da počne svetleti displej i pojaviće se neka šifra. 
Postoje razne vrste šifri koje se mogu podeliti u 
sledeće kategorije:
- “0Axx” za anomalije koje se mogu resetovati 

(sl. 2-9). (Pre nego što reset anomalije postane 
efikasan, morate sačekati da kotao završi sa post 
ventilacijom, ta funkcija traje oko 60 sekundi).

- “0Exx” i “FExx” za anomalije koje se ne mogu 
resetovati.

Sufiks “xx” odgovara šiframa sa greškama iz 
sledećih tabela.

Šifra 
Greške

Signalizirana 
anomalija Uzrok Stanje kotla / Rešenje

0A1 Blokada zbog 
neuključivanja

Kotao se u slučaju grejanja prostora ili proizvodnje tople sanitarne 
vode ne uključuje u predodređenom roku. Pri prvom uključivanju ili 
posle duže neaktivnosti aparata, možda će se morati intervenisati radi 
uklanjanja blokade.

Pritisnite dugme za Reset (1)

0A2 Blokada parazitnog 
plamena

Do njega dolazi u fazi uključivanja u slučaju disperzije u krugu za 
detekciju ili kvara kontrole plamena. Pritisnite dugme za Reset (1)

0A3 Blokada zbog 
previsoke temperature

Tokom normalnog režima rada ako zbog neke anomalije dođe do 
preteranog unutrašnjeg zagrevanja, kotao ide u stanje blokade. Pritisnite dugme za Reset (1)

0A5 Kvar signala 
ventilatora Do toga dolazi u slučaju da brzina ventilatora nije ispravna. Pritisnite dugme za Reset (1)

0A7 Anomalija temperature 
dima

U slučaju kvara na kotlu, registruje se previsoka temperatura u krugu 
za dim pa se kotao isključuje. Pritisnite dugme za Reset (1)

0A8 Anomalija kruga 
plamena

Tokom faze uključivanja, ukoliko se registruje anomalija u elektronskom 
krugu za kontrolu plamena, kotao će se isključiti. Pritisnite dugme za Reset (1)

0A9 Anomalija električnog 
kruga gasnog ventila Kartica registruje kvar na krugu gasnog ventila. Pritisnite dugme za Reset (1)

0A15

Određivanje povratne 
i polazne temperature 
sonde NTC nije 
pravilno ( u stanju 
čekanja)

Kada je kotao u stanju čekanja, kartica određuje anomalnu razliku 
između polazne i povratne temperature sonde NTC. Grešku je možda 
uzrokovao kvar jedne od dve sonde.

Pritisnite dugme za Reset (1)

0A16 Loš toplotni kontakt 
polazne sonde NTC

Tokom rada kotla, kartica ne određuje promenu temperature polazne 
sonde NTC. Grešku je možda uzrokovao loš toplotni kontakt sonde ili 
uređaj sa previsokom toplotnom inercijom.

Pritisnite dugme za Reset (1)

0A17 Loš toplotni kontakt 
povratne sonde NTC

Tokom rada kotla, kartica ne određuje promenu temperature povratne 
sonde NTC. Grešku je možda uzrokovao loš toplotni kontakt sonde ili 
uređaj sa previsokom toplotnom inercijom.

Pritisnite dugme za Reset (1)

0A18

Određivanje povratne 
i polazne temperature 
sonde NTC nije 
pravilno 

Ako kartica odredi naglo i jako spuštanje temperature na jednoj od dve 
sonde NTC (povratne i polazne), signalizira anomaliju. Uzrok može biti 
kvar jedne od dve sonde.

Pritisnite dugme za Reset (1)

0A21 Greška elektronske 
kartice Registruje se kvar na elektronskoj kartici i kotao se ne pokreće. Pritisnite dugme za Reset (1)

0A30 Polazna sonda NTC u 
kratkom spoju Kartica određuje kratki spoj polazne sonde NTC. Pritisnite dugme za Reset (1)

0A31 Polazna NTC sonda 
izvan radnog opsega Kartica određuje otvoreni kontakt na polaznoj NTC sondi. Pritisnite dugme za Reset (1)

0A37 Nedovoljan kapacitet 
uređaja

Ako u nekom određenom periodu, kapacitet uređaja bude nedovoljan, 
kotao će registrovati anomaliju.

proverite merač protoka, proverite 
uređaj. 
Pritisnite dugme za Reset (1)

0A43 Povratna sonda NTC u 
kratkom spoju Kartica određuje kratki spoj povratne sonde NTC. Pritisnite dugme za Reset (1)

0A44 Povratna NTC sonda 
izvan radnog opsega Kartica određuje otvoreni kontakt na povratnoj NTC sondi. Pritisnite dugme za Reset (1)

0A80
Greška povezivanja 
polazne i povratne 
sonde NTC

U slučaju obrnutog električnog povezivanja između dve sonde NTC, 
kartica određuje anomaliju ( morate sačekati 3 minuta za proveru 
greške).

Pritisnite dugme za Reset (1)

(1) Ako se anomalija ni tako ne reši, morate pozvati osposobljenog tehničara (na primer Tehnički Servis firme Immergas).

Prosta kaskada: u slučaju proste kaskade 
anomalije su prikazane na kotlu master, bez 
sufiksa “0” na kotlu Slave a anomalije kotla Slave 
se prikazuju na kotlu master sa sufiksom “1”.

Primer: anomalija “0A1”
Anomalija na kotlu Master = 0A1
Anomalija na kotlu Slave = A1
Anomalija na kotlu Slave prikazana na displeju 
kotla Master = 1A1
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2.6 ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЛОМКАХ И 
НЕИСПРАВНОСТЯХ.

Котёл указывает на неполадку миганием 
дисплея и появлением кода. Существуют раз-
личные типы кодов, которые могут быть раз-
делены согласно следующей кодификации:

- “0Axx” для сбрасываемых неполадок (рис. 
2-9). (Перед тем, как подействовал сброс 
неполадки, необходимо дождаться, чтобы 
котёл завершил этап пост вентиляции, 
данная функция длится около 60 секунд).

- “0Exx” и “FExx” для неполадок, которые не 
сбрасываются.

Индекс “xx” соответствует коду ошибки, 
описанной в следующих таблицах.

Код 
Ошиб-

ки

Отображённая непо-
ладка Причина Состояние котла / Решение

0A1 Блокировка по причине 
неудавшегося зажигания

Котёл, в случае заявки на отопление помещения или производства ВС, не 
включается в установленное время. При первом включении котла или после 
его продолжительного простоя может потребоваться устранение блокировки.

Нажать на кнопку Сброса (1)

0A2 Блокировка при помехах 
пламени

Возникает при зажигании в случае потерь на данном контуре или при неполадках 
контроля пламени. Нажать на кнопку Сброса (1)

0A3 Блокирование по пере-
греву.

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

0A5 Неполадка сигнала вен-
тилятора Имеет место при неправильной скорости вентилятора. Нажать на кнопку Сброса (1)

0A7 Неполадка температуры 
выхлопных газов

Обнаружена слишком высокая температура в контуре выхлопных газов и 
котёл выключается. Нажать на кнопку Сброса (1)

0A9 Неполадка электрического 
контура газового клапана Плата обнаруживает неполадку на контуре газового клапана Нажать на кнопку Сброса (1)

0A15

Обнаружение непра-
вильной температуры 
датчиком NTC на подаче 
и на возврате (в режиме 
ожидания).

Когда котёл находится в режиме ожидания, плата обнаруживает аномальное рас-
хождение между температурами датчиков NTC на подаче и на возврате. Ошибка 
может быть вызвана неполадкой одного из двух датчиков.

Нажать на кнопку Сброса (1)

0A16 Плохой контакт датчика 
NTC подачи 

Во время работы котла плата не обнаруживает изменение температуры датчика 
NTC на подаче. Ошибка может быть вызвана плохим контактом на датчике или 
на установке слишком высокая тепловая инерция.

Нажать на кнопку Сброса (1)

0A17 Плохой контакт датчика 
NTC возврата 

Во время работы котла плата не обнаруживает изменение температуры датчика 
NTC на возврате. Ошибка может быть вызвана плохим контактом на датчике 
или на установке слишком высокая тепловая инерция.

Нажать на кнопку Сброса (1)

0A18

Неправильное считы-
вание температуры 
датчиком NTC на подаче и 
на возврате.

Если плата обнаруживает непредвиденное значительное понижение температуры 
на одном из двух датчиков NTC (на подаче и возврате) подаёт сигнал о неполадке. 
Причиной может быть неполадка одного из двух датчиков.

Нажать на кнопку Сброса (1)

0A21 Ошибка электронной 
платы Обнаружена ошибка на электронной плате и котёл не запускается Нажать на кнопку Сброса (1)

0A30 Короткое замыкание на 
датчике NTC подачи Плата обнаружила короткое замыкание на датчике NTC подачи. Нажать на кнопку Сброса (1)

0A31
Датчик NTC на подаче 
выходит за рабочий 
диапазон

Плата обнаружила разомкнутый контакт на датчике NTC подачи. Нажать на кнопку Сброса (1)

0A37 Недостаточный расход 
установки

Если в течении определенного периода расход системы недостаточный, котёл 
подаёт сигнал о неполадке.

Проверить расходомер, проверить установку. 
Нажать на кнопку Сброса (1)

0A43 Короткое замыкание на 
датчике NTC возврата Плата обнаружила короткое замыкание на датчике NTC возврата. Нажать на кнопку Сброса (1)

0A44
Датчик NTC возврата 
выходит за рабочий 
диапазон

Плата обнаружила разомкнутый контакт на датчике NTC возврата. Нажать на кнопку Сброса (1)

0A80 Ошибка связи датчика 
NTC подачи и возврата.

Если инвертировано электрическое подключение между двумя датчиками NTC, 
плата обнаруживает неполадку (необходимо подождать 3 минуты для проверки 
ошибки).

Нажать на кнопку Сброса (1)

(1) Если блокировка или неполадка не устраняется, следует обращаться к уполномоченной организации (например, в Сервисную службу компании Immergas). 

Простой каскад: в случае простого каскада 
неполадки будут отображаться на ведомом 
котле, без суффикса “0” на ведомом котле, и 
неполадки ведомого котла отображаются на 
главном котле с суффиксом “1”.

Пример: неполадка “0A1”

Неполадка на ведущем котле = 0A1

Неполадка на ведомом котле = A1

Неполадка на ведомом котле отображена на 
дисплее ведущего котла= 1A1IN
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2.6 TROUBLESHOOTING.
The boiler will let you know of any anomalies by 
the flashing screen and code. There are different 
types of codes that can be divided up as follows:

- “0Axx” for resettable anomalies (fig. 2-9). 
(Before resetting the anomaly you will need to 
wait for the boiler to finish its post-ventilation 
function, which lasts approximately 60 sec-
onds).

- “0Exx” and “FExx” for non-resettable anoma-
lies.

The “xx” suffix stands for the error code de-
scribed in the following tables. 

Error 
Code Anomaly signalled Cause Boiler status /Solution

0A1 No ignition block

In the event of request of room central heating or domestic hot water 
production, the boiler does not switch on within the preset time. 
Upon appliance commissioning or after extended downtime, it may 
be necessary to eliminate the block.

Press the Reset button (1)

0A2 Parasite flame block This occurs during the power-on phase in the event of a leak on the 
detection circuit or anomaly in the flame control unit. Press the Reset button (1)

0A3 Overheating block During normal operation, if a fault causes excessive overheating inter-
nally, the boiler goes into overheating block. Press the Reset button (1)

0A5 Fan signal anomaly This occurs if the fan speed is incorrect. Press the Reset button (1)

0A7 Flue temperature 
anomaly

If the boiler fails, the flue circuit will provide an excessively high 
temperature reading and the boiler will switch off. Press the Reset button (1)

0A9 Gas valve electric 
circuit anomaly The board detects an anomaly in the gas valve circuit Press the Reset button (1)

0A15

Flow and return NTC 
probe temperature 
detection incorrect (in 
stand-by)

With the boiler in stand-by, the board detects an anomalous difference 
between the NTC probe flow and return temperatures. The error may 
be caused by a failure in one of the two probes

Press the Reset button (1)

0A16 Poor thermal flow 
NTC probe contact

During boiler operation the board does not detect a change in the flow 
NTC probe temperature. The error may be caused by a poor thermal 
probe contact or a system with excessive thermal inertia.

Press the Reset button (1)

0A17 Poor thermal return 
NTC probe contact

During boiler operation the board does not detect a change in the return 
NTC probe temperature. The error may be caused by a poor thermal 
probe contact or a system with excessive thermal inertia.

Press the Reset button (1)

0A18
Flow and return NTC 
probe temperature 
detection incorrect

If the board detects a sudden drop in temperature on one of the two 
NTC probes (flow and return), it will report an anomaly. This may be 
caused by the failure of one of the two probes

Press the Reset button (1)

0A21 P.C.B. error An error is detected on the P.C.B. and the boiler does not start up Press the Reset button (1)

0A30 Flow NTC probe in 
short circuit The board detects a short circuit on the flow NTC probe. Press the Reset button (1)

0A31
Flow NTC probe 
outside the operating 
range

The board detects an open contact on the flow NTC probe. Press the Reset button (1)

0A37 Insufficient system 
flow

If the system flow is too low for a certain period, the boiler will detect 
the anomaly.

Check the flow meter, check the system. 
Press the Reset button (1)

0A43 Return NTC probe in 
short circuit The board detects a short circuit on the return NTC probe Press the Reset button (1)

0A44
Return NTC probe 
outside the operating 
range

The board detects an open contact on the return NTC probe. Press the Reset button (1)

0A80 Flow and return NTC 
probe connection error 

If the electrical connection between the two NTC probes is switched 
around, the board will detect the anomaly (it may be necessary to wait 
3 minutes for the error to be detected).

Press the Reset button (1)

(1) If the block or anomaly persists, contact an authorised company (e.g. Immergas Technical After-Sales Service).

Simple cascade: in case of simple cascade, 
anomalies will be displayed on the master boiler 
(without the “0” suffix on the Slave boiler) and 
slave boiler anomalies are displayed on the mas-
ter boiler with suffix “1”.

Example: “0A1” anomaly

Anomaly on Master boiler = 0A1

Anomaly on Slave boiler = A1

Slave boiler anomaly displayed on Master boiler 
= 1A1
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Код 
По-

милки
Порушення в роботі Причина Усунення

0E2 Блокування перешко-
ди полум'я

Може мати місце у випадку розсіювання мережі даних або аномалії 
контролю за полум'ям. (2) (1)

0E13 Максимальна кількість 
перезапусків Вже виконана кількість допустимих перезапусків .

Увага: можна виконати перезапуск (reset) ано-
малії до 5 разів підряд на протязі 15 хвилин. (1) 
Виключаючи і знов включаючи прилад, ви знову 
будете мати в запасі 5 спроб.

0E25 Помилка електронної 
плати Відзначається помилка електронної плати, і котел не вмикається (2) (1)

0E32
Коротке замикання 
датчика NTC гарячої 
води

Плата подає сигнал про коротке замикання на датчику NTC 
гарячої води (2) (1)

0E33
Датчик NTC гарячої 
води за рамками 
діапазону роботи

Плата подає сигнал про відкритий контакт на датчику NTC га-
рячої води (2) (1)

0E34 Низька напруга 
живлення

Відбувається у разі, коли напруга живлення нижче меж, допусти-
мих для правильної роботи котла. (2) (1)

0E37 Недостатній тиск або 
подача системи

У тому разі, якщо тиск або подача системи недостатні, котел 
вимикається.

Перевірити за манометром котла, щоб 
тиск в системі складав від 1 до 1,2 бар, 
при необхідності відновити необхід-
ний рівень тиску.
Перевірити, щоб подача котла відпові-
дала даній системі.
(2) (1)

0E45
Коротке замикання 
датчика NTC димо-
вих газів

Плата подає сигнал про коротке замикання датчику NTC димових 
газів (2) (1)

0E46
Датчик NTC димових 
газів за рамками 
діапазону роботи

Плата подає сигнал про відкритий контакт на датчику NTC ди-
мових газів (2) (1)

0E81

Показання темпера-
тури датчиків NTC 
подачі та зворот-
ньоїлінії не вірні (в 
режимі очікування 
- stand-by)

При котлі в режимі очікування (stand-by) плата відзначає аномаль-
ну різницю між температурою датчиків NTC подачі та зворот-
ньоїлінії. Помилка може бути спричинена неполадками в роботі 
одного з двох датчиків

(2) (1)

0E98

0E99 Аномалія внутріш-
ньої комунікації

Відзначається помилка комунікації між платою дисплею та елек-
тронною платою котла.

(1) Якщо блокування або аномалія не усувається, зверніться до кваліфікованого фахівця (наприклад, Уповноважений Сервісний Центр Immergas).
(2) У разі відновлення нормальних умов котел ввімкнеться без необхідності перезапуску.

Код 
По-

милки
Порушення в роботі Причина Усунення

FE94 Аномалія плати 
дисплею Відзначається помилка електронної плати дисплею. (2) (1)

FE95

Коротке замикання 
або вихід за межі 
діапазону роботи 
датчика NTC подачі

Плата подає сигнал про невірне значення на датчику NTC подачі (2) (1)

FE96 Аномалія зовнішньо-
го датчика Відзначається аномалія зовнішнього датчика. Перевірити конфігурацію котла, 

перевірити зовнішній датчик (2) (1)

FE97 Помилка конфігу-
рації

Помилка конфігурації електронної плати

Може мати місце після заміни електронної плати.

Перевірити параметри конфігурації
(після виконання конфігурації елек-
тронної плати натиснути на кнопку 
“-” і утримувати її в натиснутому 
положенні (мал. 2-1 посил. 2) до тих 
пір, доки не з'явиться надпис “AUTO”, 
потім натиснути кнопку “RESET” до 
появи надпису “bu 1”). (2) (1)

(1) Якщо блокування або аномалія не усувається, зверніться до кваліфікованого фахівця (наприклад, Уповноважений Сервісний Центр Immergas).
(2) У разі відновлення нормальних умов котел знову ввімкнеться без необхідності перезапуску.
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Код 
По-

милки
Порушення в роботі Причина Стан котла / Усунення

0E2 Блокування перешко-
ди полум'я

Може мати місце у випадку розсіювання мережі даних або аномалії 
контролю за полум'ям. (2) (1)

0E13 Максимальна кількість 
перезапусків Вже виконана кількість допустимих перезапусків .

Увага: можна виконати перезапуск (reset) ано-
малії до 5 разів підряд на протязі 15 хвилин. (1) 
Виключаючи і знов включаючи прилад, ви знову 
будете мати в запасі 5 спроб.

0E25 Помилка електронної плати Відзначається помилка електронної плати, і котел не вмикається (2) (1)

0E32
Коротке замикання 
датчика NTC гарячої 
води

Плата подає сигнал про коротке замикання на датчику NTC 
гарячої води (2) (1)

0E33
Датчик NTC гарячої 
води за рамками 
діапазону роботи

Плата подає сигнал про відкритий контакт на датчику NTC га-
рячої води (2) (1)

0E34 Низька напруга 
живлення

Відбувається у разі, коли напруга живлення нижче меж, допусти-
мих для правильної роботи котла. (2) (1)

0E37 Недостатній тиск або 
подача системи

Якщо перепускна потужність установки недостатня, котел ви-
микається.

Перевірити за манометром котла, щоб 
тиск в системі складав від 1 до 1,2 бар, 
при необхідності відновити необхід-
ний рівень тиску.
Перевірити, щоб подача котла відпові-
дала даній системі. (2) (1)

0E45
Коротке замикання 
датчика NTC димо-
вих газів

Плата подає сигнал про коротке замикання датчику NTC димових 
газів (2) (1)

0E46
Датчик NTC димових 
газів за рамками 
діапазону роботи

Плата подає сигнал про відкритий контакт на датчику NTC ди-
мових газів (2) (1)

0E81

Показання темпера-
тури датчиків NTC 
подачі та зворот-
ньоїлінії не вірні (в 
режимі очікування 
- stand-by)

При котлі в режимі очікування (stand-by) плата відзначає аномаль-
ну різницю між температурою датчиків NTC подачі та зворот-
ньоїлінії. Помилка може бути спричинена неполадками в роботі 
одного з двох датчиків

(2) (1)

0E98 Несправність зв’язку 
простого каскаду Виникає у випадку втрати зв’язку між платами дисплею

Перевірити електричне підключення 
кабельної магістралі.
Виконати автоматичне виявлення.
Перевірити відповідність версії про-
грамного забезпечення. (2) (1)

0E99 Аномалія внутріш-
ньої комунікації

Відзначається помилка комунікації між платою дисплею та 
електронною платою котла. У випадку простого каскаду і також 
у випадку помилки зв’язку між платами дисплею.

Перевірити проводку котла.
Перевірити електричне підключення 
кабельної магістралі.
У випадку установки у простий 
каскад, виконати автоматичне вияв-
лення. (2) (1)

(1) Якщо блокування або аномалія не усувається, зверніться до кваліфікованого фахівця (наприклад, Уповноважений Сервісний Центр Immergas).
(2) У разі відновлення нормальних умов котел ввімкнеться без необхідності перезапуску.

Код 
По-

милки
Порушення в роботі Причина Стан котла / Усунення

FE94 Аномалія плати 
дисплею Відзначається помилка електронної плати дисплею. (2) (1)

FE95 Загальний датчик 
подачі у

Плата подає сигнал про невірне значення на датчику NTC подачі, 
або параметр “P38” встановлено неправильно. (2) (1)

FE96 Аномалія зовнішньо-
го датчика Відзначається аномалія зовнішнього датчика. Перевірити конфігурацію котла, 

перевірити зовнішній датчик (2) (1)

FE97 Помилка конфігу-
рації

Помилка конфігурації електронної плати

Може виникнути у разі заміни електронних плат на несумісну 
модель.

Перевірити параметри конфігурації.
Виконати автоматичне виявлення.
(2) (1)

(1) Якщо блокування або аномалія не усувається, зверніться до кваліфікованого фахівця (наприклад, Уповноважений Сервісний Центр Immergas).
(2) У разі відновлення нормальних умов котел знову ввімкнеться без необхідності перезапуску.
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Códi-
go de 
Error

Anomalía señalada Causa Estado de la caldera  / Solución

0E2 Bloqueo de la llama 
parásita

Se produce en fase de encendido en caso de dispersión del circuito de 
detección o anomalía en el control de la llama. (2) (1)

0E13 N.° máximo de reset Número de resets disponibles ya realizados.

Atención: se puede reiniciar la anomalía hasta 
5 veces consecutivas durante 15 minutos. (1) 
Apagando y volviendo a encender el aparato 
se vuelven a recuperar 5 intentos.

0E25 Error de la tarjeta 
electrónica Se detecta un error en la tarjeta electrónica y la caldera no arranca (2) (1)

0E32 Sonda NTC sanitario 
en cortocircuito La tarjeta detecta un cortocircuito en la sonda NCT sanitario. (2) (1)

0E33
Sonda NTC sanitario 
fuera de rango de 
funcionamiento

La tarjeta detecta un contacto abierto en la sonda NTC sanitario. (2) (1)

0E34 Baja tensión de alimen-
tación

Tiene lugar si la tensión de alimentación es inferior a los límites permi-
tidos para el funcionamiento correcto de la caldera. (2) (1)

0E37 Presión o caudal de la 
instalación insuficiente

En caso de que la presión de la instalación sea insuficiente, la caldera 
se apaga.

Compruebe en el manómetro de la calde-
ra que la presión de la instalación se en-
cuentre entre 1÷1,2 bar y de ser necesario 
restaure la presión correcta.
Compruebe que el caudal de la caldera sea 
correcto para el circuito presente.
(2) (1)

0E45 Sonda NTC de humos 
en cortocircuito La tarjeta detecta un cortocircuito en la sonda NTC de humos. (2) (1)

0E46
Sonda NTC de humos 
fuera de rango de 
funcionamiento

La tarjeta detecta un contacto abierto en la sonda NTC de humos. (2) (1)

0E81

Detección de la 
temperatura sonda 
NTC de impulsión y de 
retorno incorrecta (en 
stand-by)

Con la caldera en stand-by la tarjeta detecta una diferencia anómala entre 
la temperatura de la sonda NTC de impulsión y la de retorno. El error 
puede ser debido a funcionamiento incorrecto de una de las dos sondas.

(2) (1)

0E98
Anomalía de comuni-
cación de la cascada 
simple

Se produce en caso de que se ceda comunicación entre las tarjetas de 
la pantalla

Controle la conexión eléctrica del bus.
Realice la Auto-detección. 
Controle coincidencia con las versiones 
de software.
(2) (1)

0E99 Anomalía de comuni-
cación interna

Se detecta un error de comunicación entre la tarjeta de la pantalla y la 
tarjeta electrónica de la caldera. En caso de cascada simple incluso en 
caso de error de comunicación entre las tarjetas de la pantalla.

Controle el cableado de la caldera.
Controle la conexión eléctrica del bus.
Si se ha instalado en cascada simple 
realice la Auto-detección.
(2) (1)

(1) Si el bloqueo o la anomalía continúan, es necesario llamar a una empresa habilitada (por ejemplo el Servicio de Asistencia Técnica Immergas)
(2) Si se restablecen las condiciones normales, la caldera arranca de nuevo sin necesidad de reiniciarla.

Códi-
go de 
Error

Anomalía señalada Causa Estado de la caldera  / Solución

FE94 Anomalía en la tarjeta 
de la pantalla Se detecta un error en la tarjeta electrónica de la pantalla. (2) (1)

FE95 Sonda de ida común en La tarjeta detecta un valor incorrecto en la sonda NTC de impulsión. 
común o parámetro “P38” no configurado correctamente. (2) (1)

FE96 Anomalía de la sonda 
externa Se detecta una anomalía en la sonda externa.

Compruebe la configuración de la 
caldera, compruebe la sonda externa 
(2) (1)

FE97 Error de configuración
Error de configuración de la tarjeta electrónica.

Puede suceder incluso en caso de sustitución de las tarjetas electrónicas 
con un modelo incorrecto 

Compruebe los parámetros de configu-
ración.
Realice la Auto-detección.
(2) (1)

(1) Si el bloqueo o la anomalía continúan, es necesario llamar a una empresa habilitada (por ejemplo el Servicio de Asistencia Técnica Immergas)
(2) Si se restablecen las condiciones normales, la caldera arranca de nuevo sin necesidad de reiniciarla.
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Šifra 
Greške

Signalizirana 
anomalija Uzrok Stanje kotla / Rešenje

0E2 Blokada parazitnog 
plamena

Do njega dolazi u fazi uključivanja u slučaju disperzije u krugu za 
detekciju ili kvara kontrole plamena. (2) (1)

0E13 Maksimalan broj 
poništavanja Broj dostupnih već obavljenih reseta.

Pažnja: možete resetovati anomaliju sve 
do 5 puta uzastopce u roku od 15 minuta. 
(1) Ako isključite pa onda uključite aparat, 
dobijate ponovnih 5 pokušaja.

0E25 Greška elektronske 
kartice Registruje se kvar na elektronskoj kartici i kotao se ne pokreće. (2) (1)

0E32 Sanitarna sonda NTC 
u kratkom spoju Kartica određuje kratki spoj sanitarne sonde NTC. (2) (1)

0E33 Sanitarna NTC sonda 
izvan radnog opsega Kartica određuje otvoreni kontakt na sanitarnoj NTC sondi. (2) (1)

0E34 Niski napon napajanja Do ove greške dolazi kada je napon napajanja niži od dozvoljene granice 
za ispravan rad kotla. (2) (1)

0E37 Pritisak ili kapacitet 
uređaja nedovoljni U slučaju da je pritisak uređaja nedovoljan, dolazi do isključenja kotla.

Proverite na manometru kotla da je 
pritisak uređaja u rasponu od 1÷1,2 bara 
i eventualno obnovite pravilan pritisak.
Uverite se da je kapacitet kotla ispravan 
za taj krug.
(2) (1)

0E45 Sonda NTC za dim u 
kratkom spoju Kartica određuje kratki spoj sonde za dim NTC. (2) (1)

0E46 NTC sonda za dim 
izvan radnog opsega Kartica određuje otvoreni kontakt na NTC sondi za dim. (2) (1)

0E81

Određivanje povratne 
i polazne temperature 
sonde NTC nije 
pravilno ( u stanju 
čekanja)

Kada je kotao u stanju čekanja, kartica određuje anomalnu razliku 
između polazne i povratne temperature sonde NTC. Grešku je možda 
uzrokovao kvar jedne od dve sonde.

(2) (1)

0E98
Anomalija u 
komunikaciji proste 
kaskade

Dešava se u slučaju pada komunikacije između skeda displeja

Proveriti električno spajanje bus.a
Izvršiti samo-primečivanje.
Proveriti da se softveri podudaraju.
(2) (1)

0E99 Anomalija unutrašnje 
komunikacije

Registruje se greška komunikacije kartice displeja i elektronske 
kartice kotla. U slučaju proste kaskade i u slučaju greške u 
komunikaciji među skedama displeja.

Proveriti kablove kotla.
Proveriti električni spoj bus-a.
U slučaju instalacije proste kaskade, 
treba da se uradi samo-primečivanje.
(2) (1)

(1) Ako se anomalija ni tako ne reši, morate pozvati osposobljenog tehničara (na primer Tehnički Servis firme Immergas).
(2) U slučaju vraćanja na normalne uslove rada, kotao se ponovo pokreće bez potrebe za njegovim resetovanjem.

Šifra 
Greške

Signalizirana 
anomalija Uzrok Stanje kotla / Rešenje

FE94 Anomalija kartice 
displeja Registruje se greška na elektronskoj kartici displeja. (2) (1)

FE95 Opšta polazna sonda Kartica određuje nepravilnu vrednost na polaznoj NTC sondi. 
zajednička, ili parametar "P38" nije ispravno podešen. (2) (1)

FE96 Anomalija spoljne 
sonde Registruje se anomalija na spoljnoj sondi. Proverite konfiguraciju kotla, proverite 

spoljnu sondu (2) (1)

FE97 Pogrešna konfiguracija
Greška konfiguracije elektronske kartice.

Može da se pojavi također i u slučaju zamene elektoničke skede sa 
pogrešnim modelom.

Proverite parametre konfiguracije
Uraditi samo-primečivanje.
(2) (1)

(1) Ako se anomalija ni tako ne reši, morate pozvati osposobljenog tehničara (na primer Tehnički Servis firme Immergas).
(2) U slučaju vraćanja na normalne uslove rada, kotao se ponovo pokreće bez potrebe za njegovim resetovanjem.
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Код 
Ошиб-

ки

Отображённая непо-
ладка Причина Состояние котла / Решение

0E2 Блокировка при помехах 
пламени

Возникает при зажигании в случае потерь на данном контуре или при неполадках 
контроля пламени. (2) (1)

0E13 Максимальное количество 
сбросов Число уже выполненных сбросов из возможных.

Внимание: можно сбросить неполадку 5 раз 
подряд в течение 15 минут. (1) Выключив и 
перезапустив оборудование, вновь предостав-
ляется возможность осуществить 5 попыток.

0E25 Ошибка электронной 
платы Обнаружена ошибка на электронной плате и котёл не запускается. (2) (1)

0E32 Короткое замыкание на 
датчике NTC по ГВС Плата обнаружила короткое замыкание на датчике NTC на горячем водоснабжении. (2) (1)

0E33
Датчик NTC горячего 
водоснабжения выходит за 
рабочий диапазон

Плата обнаружила разомкнутый контакт на датчике NTC на горячем водоснаб-
жении. (2) (1)

0E34 Низкое напряжение 
питания

Отображается в том случае, если напряжение питания ниже допустимого предела 
для правильной работы котла. (2) (1)

0E37 Недостаточное давление 
или расход установки

Если давление или расход установки недостаточны, котёл выключается. Если расход 
установки недостаточен котёл выключается.

Убедиться с помощью манометра котла, что 
давление установки находится в диапазоне 
1÷1,2 бар, при необходимости восстановить 
правильное давление.
Проверить, что расход котла правильный для 
настоящего контура.
(2) (1)

0E45
Короткое замыкание на 
датчике NTC дымовых 
газов

Плата обнаружила короткое замыкание на датчике NTC дымовых газов. (2) (1)

0E46
Датчик NTC дымовых 
газов выходит за рабочий 
диапазон

Плата обнаружила разомкнутый контакт на датчике NTC дымовых газов. (2) (1)

0E81

Неправильное считывание 
температуры датчиком 
NTC на подаче и на возвра-
те (в режиме ожидания).

Когда котёл находится в режиме ожидания, плата обнаруживает аномальное рас-
хождение между температурами датчиков NTC на подаче и на возврате. Ошибка 
может быть вызвана неполадкой одного из двух датчиков

(2) (1)

0E98 Неполадка связи простого 
каскада Возникает в случае утраты связи между платами дисплея

Проверить электрическое подключение 
кабельной магистрали.
Выполнить автоматическое обнаружение.
Проверить соответствие версии программного 
обеспечения. (2) (1)

0E99 Неполадка внутренней 
связи

Обнаружена ошибка связи между платой дисплея и электронной платой котла. В 
случае простого каскада и также в случае ошибки связи между платами дисплея.

Проверить проводку котла.
Проверить электрическое подключение 
кабельной магистрали.
В случае установки в простой каскад, выпол-
нить автоматическое обнаружение.
(2) (1)

(1) Если блокировка или неполадка не устраняется, следует обращаться к уполномоченной организации (например, в Сервисную службу компании Immergas). 
(2) При возобновлении нормальных условий работы, котел переходит на нормальную работу без необходимости в переустановке.

Код 
Ошиб-

ки

Отображённая непо-
ладка Причина Состояние котла / Решение

FE94 Неполадка платы дисплея. Обнаружена ошибка на электронной плате дисплея. (2) (1)

FE95 Общий датчик подачи  в Плата обнаружила неправильное значение на датчике NTC подачи, или параметр 
“P38” установлен неправильно. (2) (1)

FE96 Неисправность внешнего 
датчика Обнаружена неполадка на уличном датчике. Проверить конфигурацию котла, проверить 

уличный датчик (2) (1)

FE97 Ошибка конфигурации
Ошибка конфигурации электронной платы.

Может возникнуть в случае замены электронных плат на неподходящую модель.

Проверить параметры конфигурации.
Выполнить автоматическое обнаружение.
(2) (1)

(1) Если блокировка или неполадка не устраняется, следует обращаться к уполномоченной организации (например, в Сервисную службу компании Immergas). 
(2) При возобновлении условий работы, котел переходит на нормальную работу без необходимости в переустановке.
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Error 
Code Anomaly signalled Cause Boiler status / Solution

0E2 Parasite flame block This occurs during the power-on phase in the event of a leak on the 
detection circuit or anomaly in the flame control unit. (2) (1)

0E13 Maximum N° of reset Number of allowed resets that have already performed.

Attention: it is possible to reset the anom-
aly up to 5 consecutive times within 15 
minutes. (1) By switching the appliance 
on and off the 5 attempts are re-acquired.

0E25 P.C.B. error An error is detected on the P.C.B. and the boiler does not start up (2) (1)

0E32 DHW NTC probe in 
short circuit The board detects a short circuit on the DHW NTC probe (2) (1)

0E33
DHW NTC probe 
outside the operating 
range

The board detects an open contact on the DHW NTC probe. (2) (1)

0E34 Low power supply 
voltage

This occurs when the power supply voltage is lower than the allowed 
limits for the correct boiler operation. (2) (1)

0E37 Insufficient system 
pressure or flow If the system flow rate is too low the boiler switches off.

Check on the boiler pressure gauge (1) 
that the system pressure is between 1÷1.2 
bar and restore the correct pressure if 
necessary. Make sure that the boiler input 
is suitable for the installed circuit. (2) (1)

0E45 Flue NTC probe in 
short circuit The board detects a short circuit on the flue NTC probe. (2) (1)

0E46 Flue NTC probe outside 
the operating range The board detects an open contact on the flue NTC probe. (2) (1)

0E81

Flow and return NTC 
probe temperature 
detection incorrect (in 
stand-by)

With the boiler in stand-by, the board detects an anomalous difference 
between the NTC probe flow and return temperatures. The error may 
be caused by a failure in one of the two probes

(2) (1)

0E98 Simple cascade com-
munication anomaly Occurs if the communication between the display boards breaks down

Check the bus’ electric connection.
Perform the Auto detection.
Check whether the software versions 
match. (2) (1)

0E99 Internal communica-
tion anomaly

In the event of simple cascade, even in the case of a communication 
error between the display boards.

Check the boiler’s wiring.
Check the bus’ electric connection.
Perform the Auto detection in the event 
of simple cascade installation.
(2) (1)

(1) If the block or anomaly persists, contact an authorised company (e.g. Immergas Technical After-Sales Service).
(2) If normal operating conditions are restored, the boiler re-starts without having to be reset.

Error 
Code Anomaly signalled Cause Solution

FE94 Display board anomaly An error is detected on the display's P.C.B.. (2) (1)

FE95
Shared common flow 
probe short-circuited 
or out of range

The board detects an incorrect value on the flow NTC probe or “P38” 
parameter not set correctly. (2) (1)

FE96 External probe 
anomaly An anomaly is detected on the external probe. Check the boiler configuration, check 

the external probe (2) (1)

FE97 Configuration error
P.C.B. configuration error.

It may occur also in the event of replacement of the electronic boards 
with an incorrect model.

Check the configuration parameters.
Perform the Auto detection.  (2) (1)

(1) If the block or anomaly persists, contact an authorised company (e.g. Immergas Technical After-Sales Service).
(2) If normal operating conditions are restored, the boiler re-starts without having to be reset.
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2.11 ВИМИКАННЯ КОТЛА.
Вимкнути головний перемикач (1), перевів-
ши його у положення “0”, закрити газовий 
кран по лінії перед приладом.
Не залишати котел підключеним без необхід-
ності, коли він не використовується протягом 
тривалого часу.

2.12 ВІДНОВЛЕННЯ ТИСКУ СИСТЕМИ 
ОПАЛЕННЯ.

Періодично перевіряти тиск води в системі.
Стрілка манометру котла повинна вказувати 
на значення не нижче 0,5 бар.
Якщо тиск менше 0,5 бар (при холодній систе-
мі), необхідно відновити рівень за допомогою 
крану наповнення, що знаходиться в системі.

N.B.: після виконання цієї операції закрити 
кран.
Якщо тиск підвищується до 4 бар може спра-
цювати запобіжний клапан.
В цьому випадку слід звернутися за допомо-
гою до фахівця.
Якщо такі перепади тиску відбуваються 
часто, необхідно викликати сервісну службу, 
оскільки це вказує на необхідність усунення 
можливого витоку в системі.

2.13 ЗПОРОЖНЕННЯ СИСТЕМИ.
Для зпорожнення системи скористатися від-
повідним краном зпорожнення.До початку 
зпорожнення впевнитися в тому, що кран 
наповнення системи закритий.

2.14 ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.
Серійний котел устаткований функцією 
проти замерзання, що передбачає ввімкнення 
насосу та пальника, якщо температура води 
системи опускається нижче 5 °C. Функція 
захисту від замерзання гарантована, якщо 
прилад та всі його складові в робочому 
стані, не має місця "блокування", подається 
електричне живлення, а головний вимикач 
встановлений у положення "ВВІМКН" ("ON"). 
Щоб уникнути необхідності утримування 
приладу в робочому стані на випадок дов-
готривалої відсутності, необхідно повністю 
зпорожнити систему або додати до води 
системи опалення субстанції проти замерзан-
ня. В разі, коли котел часто зпорожнюється, 
необхідно, щоб наповнення здійснювалось з 
відповідним очищенням води для видалення 
жорсткості, що може призвести до нашаро-
вування вапняку.

2.15 МИТТЯ ОБШИВКИ.
Для миття обшивки котла використовувати 
м'яку вологу тканину та нейтральні миючі 
засоби. Не використовуйте абразивні засоби 
для чистки або порошки.

2.16 ОСТАТОЧНЕ ВІДКЛЮЧЕННЯ.
Якщо ви вирішили остаточно вивести з 
експлуатації котел, це має виконати кваліфі-
кований фахівець, який, зокрема, перевірить 
відключення живлення, води і газу.

Інформаційне меню.
Позиція в меню Опис Одиниця виміру

P01 Струм полум'я. μA
P02 Температура, зчитана з датчика NTC подачі °C / °F
P03 Температура, зчитана з датчика NTC зворотньої лінії °C / °F
P04 Температура, зчитана з датчика NTC гарячої води (якщо мається) °C / °F
P05 Протік води в системі. л/хвилина
P06 Робоча потужність %
P07 Швидкість вентилятора за запитом системи RPM / 50
P08 Фактична швидкість вентилятора RPM / 50
P09 Температура, зчитана з датчика NTC димових газів °C / °F
P10 Не використовується -
P11 Температура, зчитана з зовнішнього датчика NTC (якщо мається) °C / °F
P12 Не використовується -
P13 Температура подачі за запитом системи опалення °C / °F
P14 Температура подачі за запитом системи гарячої води °C / °F
P15 Не використовується -
P16 Не використовується -
P17 Не використовується -

2.10 ІНФОРМАЦІЙНЕ МЕНЮ.
При натисканні кнопки “B” та утриманні її 
в натиснутому положенні можна перейти в 
інформаційне внутрішнє меню, що містить 
різну інформацію щодо роботи котла.

Після входу в меню на протязі кількох секунд 
буде відображатися номер параметру, а потім 
його значення.

Для перегляду переліку різних параметрів 
натиснути кнопки + чи- (посил. 2 мал. 2-1).

Для виходу з меню потрібно знову натиснути 
кнопку "В" та утримувати її в натиснутому 
положенні.

При відображенні значення параметру можна 
побачити відповідний код, натиснувши один 
раз на кнопку “A”. У наступній таблиці наве-
дені параметри, що відображаються.
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2.11 ВИМИКАННЯ КОТЛА.
Вимкнути головний перемикач (1), перевів-
ши його у положення “0”, закрити газовий 
кран по лінії перед приладом.
Не залишати котел підключеним без необхід-
ності, коли він не використовується протягом 
тривалого часу.

2.12 ВІДНОВЛЕННЯ ТИСКУ СИСТЕМИ 
ОПАЛЕННЯ.

Періодично перевіряти тиск води в системі.
Стрілка манометру котла повинна вказувати 
на значення не нижче 0,5 бар.
Якщо тиск менше 0,5 бар (при холодній систе-
мі), необхідно відновити рівень за допомогою 
крану наповнення, що знаходиться в системі.

N.B.: після виконання цієї операції закрити 
кран.
Якщо тиск підвищується до 4 бар може спра-
цювати запобіжний клапан.
В такому разі відібрати воду через один з 
клапанів-сифонів для повітря, щоб знизити 
тиск до 1 бару, або викликати техніків з упов-
новаженого Технічного сервісу.
Якщо втрати тиску виникають часто, звер-
ніться за допомогою до фахівця, оскільки 
обов’язково слід усунути втрати води в 
системі.
В цьому випадку слід звернутися за допомо-
гою до фахівця.
Якщо такі перепади тиску відбуваються 
часто, необхідно викликати сервісну службу, 
оскільки це вказує на необхідність усунення 
можливого витоку в системі.

2.13 ЗПОРОЖНЕННЯ СИСТЕМИ.
Для зпорожнення системи скористатися від-
повідним краном зпорожнення.До початку 
зпорожнення впевнитися в тому, що кран 
наповнення системи закритий.

2.14 ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.
Серійний котел устаткований функцією 
проти замерзання, що передбачає ввімкнення 
насосу та пальника, якщо температура води 
системи опускається нижче 5 °C. Функція 
захисту від замерзання гарантована, якщо 
прилад та всі його складові в робочому 
стані, не має місця "блокування", подається 
електричне живлення, а головний вимикач 
встановлений у положення "ВВІМКН" ("ON"). 
Щоб уникнути необхідності утримування 
приладу в робочому стані на випадок дов-
готривалої відсутності, необхідно повністю 
зпорожнити систему або додати до води 
системи опалення субстанції проти замерзан-
ня. В разі, коли котел часто зпорожнюється, 
необхідно, щоб наповнення здійснювалось з 
відповідним очищенням води для видалення 
жорсткості, що може призвести до нашаро-
вування вапняку.

2.15 МИТТЯ ОБШИВКИ.
Для миття обшивки котла використовувати 
м'яку вологу тканину та нейтральні миючі 
засоби. Не використовуйте абразивні засоби 
для чистки або порошки.

2.16 ОСТАТОЧНЕ ВІДКЛЮЧЕННЯ.
Якщо ви вирішили остаточно вивести з 
експлуатації котел, це має виконати кваліфі-
кований фахівець, який, зокрема, перевірить 
відключення живлення, води і газу.

Інформаційне меню.
Позиція в меню Опис Одиниця виміру

P01 Струм полум'я. μA
P02 Температура, зчитана з датчика NTC подачі °C / °F
P03 Температура, зчитана з датчика NTC зворотньої лінії °C / °F
P04 Температура, зчитана з датчика NTC гарячої води (якщо мається) °C / °F
P05 Протік води в системі. л/хвилина
P06 Робоча потужність %
P07 Швидкість вентилятора за запитом системи RPM / 50
P08 Фактична швидкість вентилятора RPM / 50
P09 Температура, зчитана з датчика NTC димових газів °C / °F

P10 Температура, зчитана загальним датчиком подачі (якщо наявний)
або датчиком подачі котла (на основі конфігурації установки) °C / °F

P11 Температура, зчитана з зовнішнього датчика NTC (якщо мається) °C / °F
P12 Не використовується -
P13 Температура подачі за запитом системи опалення °C / °F
P14 Температура подачі за запитом системи гарячої води °C / °F
P15 Не використовується -
P16 Кількість увімкнених горілок у простому каскаді К.
P17 Кількість під’єднаних дисплеїв К.

2.10 ІНФОРМАЦІЙНЕ МЕНЮ.
При натисканні кнопки “B” та утриманні її 
в натиснутому положенні можна перейти в 
інформаційне внутрішнє меню, що містить 
різну інформацію щодо роботи котла.

Після входу в меню на протязі кількох секунд 
буде відображатися номер параметру, а потім 
його значення.

Для перегляду переліку різних параметрів 
натиснути кнопки + чи- (посил. 2 мал. 2-1).

Для виходу з меню потрібно знову натиснути 
кнопку "В" та утримувати її в натиснутому 
положенні.

При відображенні значення параметру можна 
побачити відповідний код, натиснувши один 
раз на кнопку “A”. У наступній таблиці наве-
дені параметри, що відображаються.
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2.8 APAGADO DE LA CALDERA. 
Desconecte el interruptor general (1) poniéndolo 
en posición “0” y cierre la llave del gas en la parte 
delantera del equipo.
No deje la caldera inútilmente encendida si 
no debe ser utilizada durante un periodo pro-
longado.

2.9 RESTABLECIMIENTO DE LA 
PRESIÓN DE LA INSTALACIÓN DE 
CALEFACCIÓN.

Controle periódicamente la presión del agua de 
la instalación.
La aguja del manómetro de la caldera debe indi-
car un valor no inferior a 0,5 bares.
Si la presión es inferior a 0,5 bar (con la instala-
ción fría) se debe restablecer el agua dentro de la 
instalación.

IMPORTANTE: cierre el grifo cuando se haya 
finalizado la operación.
Si la presión llega a valores cercanos a 4 bares 
existe el riesgo de que intervenga la válvula de 
seguridad.
En tal caso, solicite la intervención de personal 
profesionalmente cualificado.
Si los descensos de presión fueran frecuentes, 
solicite la intervención de personal profesional-
mente cualificado, pues se deberá eliminar la pér-
dida que probablemente exista en la instalación.
En ese caso, quite agua con una válvula de purga 
de aire de un radiador hasta que la presión vuelva 
a colocarse en 1 bar o solicite la intervención de 
personal profesionalmente cualificado.
Si las bajadas de presión son frecuentes, solicite 
la intervención de personal profesionalmente 
cualificado, pues hay que eliminar la probable 
pérdida en la instalación.

2.10  VACIADO DE LA INSTALACIÓN.
Para poder realizar la operación de vaciado de la 
caldera, abra el grifo de vaciado de la instalación.
Antes de efectuar esta operación, compruebe que 
el grifo de llenado de la instalación esté cerrado.

2.11 PROTECCIÓN ANTIHIELO. 
La caldera dispone de serie de una función 
anticongelación que pone en funcionamiento 
la bomba y el quemador cuando la temperatura 
del agua dentro de la caldera llega por debajo de 
5°C La función antihielo está garantizada si todas 
las partes del aparato funcionan perfectamente, 
no está en modo de ''bloqueo'', y el interruptor 
general está colocado en “ON”. Para evitar el 
funcionamiento de la instalación, en el caso de 
una prolongada ausencia, es necesario vaciarla 
totalmente o añadir sustancias anticongelantes 
al agua de la instalación de la calefacción. Las 
instalaciones que frecuentemente deban ser va-
ciadas, es indispensable que sean rellenadas con 
agua tratada, de forma que se elimine la dureza, 
para evitar incrustaciones calcáreas.

2.12 LIMPIEZA DEL REVESTIMIENTO.
Para limpiar el revestimiento de la caldera, use 
paños húmedos y jabón neutro. No use deter-
gentes abrasivos o en polvo.

2.13 DESACTIVACIÓN DEFINITIVA.
Cuando se decida llevar a cabo la desactivación 
definitiva de la caldera, encargue a personal 
profesionalmente cualificado estas operaciones, 
comprobando que se hayan cortado las alimen-
taciones eléctricas, de agua y de combustible.

Menú info
Opción del menú Descripción Unidad de medida

P01 Corriente de llama μA
P02 Temperatura detectada por la sonda NTC de impulsión °C / °F
P03 Temperatura detectada por la sonda NTC de retorno °C / °F
P04 Temperatura detectada por la sonda NTC sanitario (si está presente) °C / °F
P05 Caudal de agua de la instalación l/minuto
P06 Potencia de funcionamiento %
P07 Velocidad del ventilador que requiere el sistema RPM / 50
P08 Velocidad actual del ventilador RPM / 50
P09 Temperatura detectada por la sonda NTC humos °C / °F

P10 Temperatura detectada por la sonda común (si está presente)
o por la sonda de ida de la caldera (en base a la configuración de la instalación) °C / °F

P11 Temperatura detectada por la sonda externa (si está presente) °C / °F
P12 No se usa -
P13 Temperatura de impulsión solicitada por el sistema en calefacción °C / °F
P14 Temperatura de impulsión solicitada por el sistema en sanitario °C / °F
P15 No se usa -
P16 Número de quemadores encendidos en cascada simple n.
P17 Número de pantallas conectadas n.

2.7  MENÚ INFO.
Presionando y manteniendo presionado el pulsa-
dor “B” se puede acceder al menú de info dentro 
del cual se incluyen las diferentes informaciones 
sobre el funcionamiento de la caldera.

Al entrar en el menú se visualiza momentá-
neamente el n° del parámetro y luego el valor 
del mismo.

Para desplazarse entre los diferentes parámetros 
presione los pulsadores + y - (ref. 2 fig. 2-1).

Para salir del menú presione y mantenga presio-
nado de nuevo el pulsador “B”.

Durante la visualización del valor del parámetro 
se puede volver a ver durante un tiempo el rela-
tivo código presionando momentáneamente el 
pulsador “A”. En la tabla siguiente se incluyen los 
parámetros que se pueden visualizar.
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2.8 GAŠENJE KOTLA. 
Isključite opšti prekidač (1) na način da ga 
stavite u poziciju "0" i zatvorite slavinu za gas na 
početnom delu kotla. 
Ne ostavljajte nepotrebno uključenim kotao kada 
se neće koristiti u dužem periodu.

2.9  VRAĆANJE U PRETHODNO STANJE 
PRITISKA UREĐAJA ZA GREJANJE.

Periodično kontrolišite pritisak vode u uređaju.
Kazaljka na manometru kotla mora pokazivati 
vrednost ne nižu od 0,5 bara.
Ako je pritisak niži od 0,5 bara (kada je uređaj 
hladan) morate obnoviti vodu u uređaju.

NAPOMENA: zatvorite slavinu nakon operacije.
Ako pritisak dođe do vrednosti od 4 bara postoji 
rizik od intervencije bezbednosnog ventila.
U tom slučaju zatražite intervenciju profesionalno 
kvalifikovanog osoblja.
Ako bude često dolazilo do pada pritiska,zatražite 
intervenciju profesionalno kvalifikovanog 
osoblja na način da se eliminiše eventualno 
propuštanje iz uređaja. U tom slučaju izlijte 
vodu kroz ventil za odušku vazduha iz radijatora 
sve dok se pritisak ne vrati na 1 bar ili zatražite 
intervenciju kvalifikovanog i profesionalnog 
osoblja.
Ako bude često dolazilo do pada pritiska,zatražite 
intervenciju profesionalno kvalifikovanog 
osoblja na način da se eliminišu eventualni 
gubici iz uređaja.

2.10  PRAŽNJENJE UREĐAJA.
Da bi se obavila operacija pražnjenja kotla, 
otvorite prikladnu slavinu za pražnjenje uređaja.
Pre nego što obavite ovu operaciju, uverite se da 
je slavina za punjenje uređaja zatvorena.

2.11  ANTIFRIZ- ZAŠTITA. 
Kotao je serijski opremljen anti-friz funkcijom 
koja se pobrinjava da stavi u funkciju pumpu i 
gorionik kada se temperatura vode u sistemu 
spusti ispod 5°C. Anti-friz funkcija se garantuje 
ako aparat i svi njegovi delovi savršeno rade, 
ako kotao nije u stanju "blokade" i ako se napaja 
strujom. Da se aparat ne bi nepotrebno održavao 
aktivnim u slučaju dužeg nekorišćenja, morate 
u potpunosti isprazniti uređaj ili dodati u vodu 
uređaja za grejanje antifriz sredstva. Ako se 
uređaj često ispražnjava, morate obavezno obaviti 
punjenje vodom koja se prikladno tretira da bi se 
eliminisala tvrdoća radi koje dolazi do stvaranja 
kamenca.

2.12  ČIŠĆENJE KUĆIŠTA.
Za čišćenje kućišta kotla koristite vlažne krpe 
i neutralni sapun. Ne koristite abrazivne 
deterdžente ili one u prahu.

2.13 DEFINITIVNO ISKLJUČENJE.
U slučaju da odlučite obaviti definitivnu 
deaktivaciju kotla, neka to obavi profesionalno 
kvalifikovano za te operacije, ono se sem toga 
mora uveriti da se uređaj više ne napaja strujom, 
vodom i gorivom.

Meni sa informacijama
Stavke menija Opis Merna jedinica

P01 Struja plamena μA
P02 Temperatura očitana od strane polazne sonde NTC °C / °F
P03 Temperatura očitana od strane povratne sonde NTC °C / °F
P04 Temperatura očitana od strane sanitarne sonde NTC (ako je ima) °C / °F
P05 Protok vode uređaja l/minut
P06 Snaga rada %

P07 Brzina ventilatora koju zahteva sistem RPM(broj obrt.na 
minut) / 50

P08 Aktuelna brzina ventilatora RPM(broj obrt.na 
minut) / 50

P09 Temperatura očitana od strane sonde NTC za dim °C / °F

P10 Temperatura očitana od strane opšte sanitarne sonde NTC (ako je prisutna)
ili polazne sonde kotla (zavisno od konfiguracije sistema) °C / °F

P11 Temperatura očitana od strane spoljne sonde NTC (ako je ima) °C / °F
P12 Ne koristi se -
P13 Polazna temperatura koju zahteva sistem grejanja °C / °F
P14 Polazna temperatura koju zahteva sanitarni sistem °C / °F
P15 Ne koristi se -
P16 Broj upaljenih gorionika u prostoj kaskadi br.
P17 Broj spojenih displeja br.

2.7 MENI SA INFORMACIJAMA.
Pritisnete li i držite pritisnutim dugme "B" 
možete ući na meni sa informacijama u kojem 
se nalaze razne informacije koje se odnose na 
rad kotla.

Nakon što uđete u meni, odmah se prikazuje br. 
parametra i onda vrednost istog.

Da biste klizili po raznim parametrima pritisnite 
dugmad + i - (ref. 2 sl. 2-1).

Da biste izašli iz menija pritisnite i držite ponovo 
pritisnutim dugme "B".

Tokom prikazivanja vrednosti parametra, možete 
nakratko videti i odgovarajuću šifru na način da 
trenutno pritisnete dugme "A". Na sledećoj tabeli 
se navode parametri koji se mogu prikazati.
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2.8 ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОТЛА. 
Отключить главный выключатель (1) уста-
навливая его в положение “0” и закрыть 
газовый вентиль на входе в устройство.
Если котел не используется в течение дли-
тельного времени, не оставляйте его вклю-
ченным.

2.9 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В 
ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ.

Периодически контролируйте давление воды 
в системе.
Стрелка манометра на котле должна показы-
вать не ниже 0,5 бар.
Если значение ниже 0,5 бар (на холодной 
установке) необходимо произвести подпитку 
системы отопления.

Примечание. Закрыть вентиль в конце 
операции.
Если давление доходит до величины около 4 
бар появляется риск срабатывания предохра-
нительного клапана.
В этом случае необходимо слить воду на од-
ном из вантуз-клапанов воздуха на тепловом 
сифоне, пока давление не достигнет значения 
1 бар или подать заявку квалифицированно-
му персоналу.
Если наблюдаются частые случаи падения 
давления, следует обратиться за помощью к 
квалифицированному специалисту; между 
тем следует устранить возможные утечки.

2.10 ОПОРОЖНЕНИЕ УСТАНОВКИ.
Для слива воды из котла используйте пере-
ходник слива установки.
Перед тем, как выполнить эту операцию, 
убедитесь в том, что закрыт кран заливки 
воды в установку.

2.11 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ. 
Котел серийно оборудован системой защиты 
от замерзания, которая приводит в действие 
насос и горелку в том случае, когда темпе-
ратура воды отопительной системы внутри 
котла опускается ниже 5°C. Защита от за-
мерзания гарантируется, если бесперебойно 
работают все компоненты котла, котел не 
находится в состоянии ''блокирования'', к 
нему подключено электропитание и главный 
выключатель установлен на ''ВКЛ''. Чтобы не 
поддерживать установку в рабочем состоя-
нии, например, в случае длительного отсут-
ствия, необходимо полностью опустошить 
установку или добавить к воде системы ото-
пления антифриз. В отопительные системы, 
из которых приходится часто сливать воду, 
необходимо заливать воду, подвергшуюся 
необходимой обработке с целью ее умягче-
ния, потому что слишком жесткая вода может 
привести к известковым отложениям.

2.12 ОЧИСТКА ВНЕШНЕЙ ОБОЛОЧКИ.
Для очистки внешней оболочки котла ис-
пользовать влажную материю и нейтральное 
моющее средство. Не использовать абразив-
ные и порошковые моющие средства.

2.13 ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
ОТКЛЮЧЕНИЕ.

В случае принятия решения об окончатель-
ном отключении котла, отключение должно 
быть произведено квалифицированным 
персоналом, убедиться при этом, что аппарат 
отключён от газовой магистрали, водопрово-
да и сети электропитания.

Меню информации
Опция меню Описание Единица измерения

P01 Ток ионизации μA
P02 Температура, считанная датчиком NTC подачи °C / °F
P03 Температура, считанная датчиком NTC возврата °C / °F
P04 Температура, считанная датчиком NTC горячего водоснабжения (при наличии) °C / °F
P05 Проток воды в установке л/мин
P06 Рабочая мощность %
P07 Скорость вентилятора, требуемая системой RPM / 50
P08 Текущая скорость вентилятора RPM / 50
P09 Температура, считанная датчиком NTC дымовых газов °C / °F

P10 Температура, считанная общим датчиком подачи (при наличии)
или датчиком подачи котла (на основании конфигурации установки) °C / °F

P11 Температура, считанная уличным датчиком (при наличии) °C / °F
P12 Не используется -
P13 Температура подачи, запрашиваемая системой в режиме отопления °C / °F
P14 Температура подачи, запрашиваемая системой в режиме ГВС °C / °F
P15 Не используется -
P16 Количество включенных котлов в простом каскаде к.
P17 Количество подключенных дисплеев к.

2.7 МЕНЮ ИНФОРМАЦИИ.
Если нажать и держать нажатой кнопку “B”, 
можно перейти в меню информации, в ко-
тором приводится различная информация 
о работе котла.

При входе в меню, временно появляется но-
мер параметра, а затем его значение.

Чтобы просмотреть различные параметры, 
использовать кнопки + и - (п. 2 илл. 2-1).

Чтобы выйти из меню, нажать и держать 
нажатой кнопку "В".

При отображении значения параметра мож-
но временно просмотреть соответствующий 
код, для этого нажать на кнопку “A”. В следу-
ющей таблице перечислены отображаемые 
параметры.
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2.8 BOILER SHUTDOWN. 
Disconnect the main switch (1) taking it to the 
“0” position and close the gas cock upstream 
from the appliance.
Never leave the boiler switched on if left unused 
for prolonged periods.

2.9 RESTORING CENTRAL HEATING 
SYSTEM PRESSURE.

Periodically check the system water pressure.
The boiler manometer should indicate a value 
not below 0.5 bar.
If the pressure is below 0.5 bar (with cold system) 
the water inside the system must be restored.

N.B.: close the valve after the operation.
If pressure values reach around 4 bar the safety 
valve may be activated.
In this case, remove water from an air vent valve 
of a radiator until reaching pressure of 1 bar, or 
ask for assistance from professionally qualified 
personnel.
In the event of frequent pressure drops, contact 
qualified staff for assistance to eliminate the 
possible system leakage.

2.10  SYSTEM DRAINAGE.
To drain the boiler, use the appropriate system 
drain fitting.
Before draining, ensure that the system filling 
valve is closed.

2.11 ANTI-FREEZE PROTECTION. 
The boiler is supplied with an antifreeze function 
as standard that activates the function of the 
pump and the burner when the system water 
temperature in the boiler falls below 5°C. The 
antifreeze function is guaranteed if the boiler is 
fully operative, if it is not in "block" status and 
is electrically powered with the main switch on 
"ON". To avoid keeping the system switched on 
in case of a prolonged absence, the system must 
be drained completely or antifreeze substances 
must be added to the heating system water. In 
systems that are drained frequently, filling must 
be carried out with suitably treated water to 
eliminate hardness that can cause lime-scale.

2.12 CASE CLEANING.
Use damp cloths and neutral detergent to clean 
the boiler casing. Never use abrasive or powder 
detergents.

2.13 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.

Info menu
Menu item Description Unit of measurement

P01 Flame current μA
P02 Flow NTC probe temperature reading °C / °F
P03 Return NTC probe temperature reading °C / °F
P04 DHW NTC probe temperature reading (if installed) °C / °F
P05 System water flow l/minute
P06 Operating power %
P07 Fan speed requested by the system RPM / 50
P08 Current fan speed RPM / 50
P09 Flue NTC probe temperature reading °C / °F

P10 Common flow probe temperature reading (if installed)
or boiler flow probe (based on the system’s configuration) °C / °F

P11 External probe temperature reading (if installed) °C / °F
P12 Not used -
P13 Flow temperature requested by the system in heating °C / °F
P14 Flow temperature requested by the system in DHW °C / °F
P15 Not used -
P16 Number of burners on in simple cascade mode     no.
P17 Number of displays on       no.

2.7 INFO MENU.
Press and hold down "B" to access the info menu 
containing all of the various information relative 
to boiler operation.

Once you are inside the menu, you will mo-
mentarily see the parameter number followed 
by the value.

To scroll through the various parameters, press 
buttons + and - (ref. 2 fig. 2-1).

To exit the menu, press and hold "B" down again.

While the parameter value is being displayed it 
is possible to momentarily see the relative code 
again by pressing button "A". The viewable pa-
rameters are listed in the following tables.
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3 ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУ-
АТАЦІЮ КОТЕЛЬНОГО 
ПРИЛАДУ (ПОЧАТКОВА 
ПЕРЕВІРКА)

Для запуску котла необхідно:

- перевірити наявність декларації відповід-
ності установки;

- перевірити, щоб газ системи відповідав 
тому, для якого передбачений котел;

- перевірити приєднання до мережі в 220 В-50 
Гц, відповідно полярності L-N та заземлен-
ня;

- ввімкнути котел та перевірити правиль-
ність вмикання;

- перевірити рівень CO2 димових газів при 
максимальній та мінімальній потужності;

- перевірити, щоб кількість обертів за хви-
лину вентилятора відповідала значенню, 
вказаному в технічному посібнику (Парагр. 
3.17);

- перевірити спрацювання захисного при-
строю на випадок відсутності газу та від-
повідний проміжок часу спрацювання;

- перевірити спрацювання загального вими-
кача, встановленого на лінії перед котлом та 
на самому котлі;

- перевірити існуючу тягу під час роботи 
приладу, наприклад, за допомогою тягоміра, 
встановленого зразу ж на виході продуктів 
горіння приладу;

- перевірити, щоб у приміщенні не було 
залишків продуктів горіння, в тому числі 
під час роботи електричних вентиляторів, 
якщо вони встановлені;

- перевірити, щоб термінали забору пові-
тря та відведення димових газів не були 
засмічені;

- перевірити спрацювання органів регулю-
вання;

- запломбувати пристрої регулювання подачі 
газу (в разу їх зміни);

- перевірити герметичність гідравлічної 
системи;

- перевірити вентиляцію та/або провітрю-
вання приміщенні установки, якщо перед-
бачено.

Якщо хоча б одна з перевірок дає негативний 
результат, забороняється вмикати котел.

3.1 ГІДРАВЛІЧНА СХЕМА.

Умовні позначення:
 1 - Трубопровід подачі
 2 - Кран для зпорожнення котла
 3 - Запобіжний клапан 4 бар
 4 - Колектор подачі
 5 - Сифон збору конденсату
 6 - Газовий клапан
 7 - Газова форсунка
 8 - Вентилятор
 9 - Кришка колектора
 10 - Електрод розпалу
 11 - Кришка конденсаційного модуля
 12 - Конденсаційний модуль
 13 - Датчик димових газів
 14 - Клапан випуску повітря з конден-

са-ційного модуля
 15 - Плавкий запобіжник
 16 - Штуцери пробовідбірників повітря
 17 - Штуцери пробовідбірників димових 

газів
 18 - Позитивний сигнал вентурі (P1)
 19 - Капюшон димових газів
 20 - 
 21 - Запобіжний термостат перегрі-ву
 22 - Датчик NTC регулювання зво-

рот-ньої лінії системи
 23 - Датчик NTC регулювання подачі 

системи
 24 - Електрод контролю полум’ям
 25 - Пристрій для виміру подачі систе-

ми
 26 - Пальник
 27 - Труба забору повітря
 28 - Рукав з установленою трубкою 

Вентурі
 29 - Клапан автоматичного випуску 

повітря
 30 - Циркуляційний насос котла

 M - Подача в систему опалення
 SC - Випуск конденсату
 G - Підключення газу
 R - Повернення з системи опалення
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3 ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУ-
АТАЦІЮ КОТЕЛЬНОГО 
ПРИЛАДУ (ПОЧАТКОВА 
ПЕРЕВІРКА)

Для запуску котла необхідно:

- перевірити наявність декларації відповід-
ності установки;

- перевірити, щоб газ системи відповідав 
тому, для якого передбачений котел;

- перевірити приєднання до мережі в 220 В-50 
Гц, відповідно полярності L-N та заземлен-
ня;

- ввімкнути котел та перевірити правиль-
ність вмикання;

- перевірити рівень CO2 димових газів при 
максимальній та мінімальній потужності;

- перевірити, щоб кількість обертів за хви-
лину вентилятора відповідала значенню, 
вказаному в технічному посібнику (Парагр. 
3.17);

- перевірити спрацювання захисного при-
строю на випадок відсутності газу та від-
повідний проміжок часу спрацювання;

- перевірити спрацювання загального вими-
кача, встановленого на лінії перед котлом та 
на самому котлі;

- перевірити існуючу тягу під час роботи 
приладу, наприклад, за допомогою тягоміра, 
встановленого зразу ж на виході продуктів 
горіння приладу;

- перевірити, щоб у приміщенні не було 
залишків продуктів горіння, в тому числі 
під час роботи електричних вентиляторів, 
якщо вони встановлені;

- перевірити, щоб термінали забору пові-
тря та відведення димових газів не були 
засмічені;

- перевірити спрацювання органів регулю-
вання;

- запломбувати пристрої регулювання подачі 
газу (в разу їх зміни);

- перевірити герметичність гідравлічної 
системи;

- перевірити вентиляцію та/або провітрю-
вання приміщенні установки, якщо перед-
бачено.

Якщо хоча б одна з перевірок дає негативний 
результат, забороняється вмикати котел.

3.1 ГІДРАВЛІЧНА СХЕМА.

Умовні позначення:
 1 - Трубопровід подачі
 2 - Кран для зпорожнення котла
 3 - Запобіжний клапан 4 бар
 4 - Колектор подачі
 5 - Сифон збору конденсату
 6 - Газовий клапан
 7 - Газова форсунка
 8 - Вентилятор
 9 - Кришка колектора
 10 - Електрод розпалу
 11 - Кришка конденсаційного модуля
 12 - Конденсаційний модуль
 13 - Датчик димових газів
 14 - Клапан випуску повітря з конден-

са-ційного модуля
 15 - Плавкий запобіжник
 16 - Штуцери пробовідбірників повітря
 17 - Штуцери пробовідбірників димових 

газів
 18 - Позитивний сигнал вентурі (P1)
 19 - Капюшон димових газів
 20 - Запобіжний термостат теплооб-

мінника (ручного відновлення)
 21 - Запобіжний термостат перегрі-ву
 22 - Датчик NTC регулювання зво-

рот-ньої лінії системи
 23 - Датчик NTC регулювання подачі 

системи
 24 - Електрод контролю полум’ям
 25 - Пристрій для виміру подачі систе-

ми
 26 - Пальник
 27 - Труба забору повітря
 28 - Рукав з установленою трубкою 

Вентурі
 29 - Клапан автоматичного випуску 

повітря
 30 - Циркуляційний насос котла

 M - Подача в систему опалення
 SC - Випуск конденсату
 G - Підключення газу
 R - Повернення з системи опалення
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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 la existencia de la declaración de 
conformidad de la instalación;

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

- comprobar que exista la conexión a una red de 
230V-50Hz y que se respete la polaridad L-N y 
la conexión de tierra;

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

- controlar el CO2 en los humos con caudal 
máximo y mínimo;

- comprobar que el n° de revoluciones del venti-
lador sea el que se indica el manual (Apar. 3.17);

- comprobar la intervención del dispositivo de 
seguridad en caso de falta de gas y el respectivo 
tiempo de intervención;

-  comprobar el funcionamiento de los interrup-
tores generales situados en un tramo eléctrico 
anterior de la caldera y en 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;

- comprobar que los terminales de aspiración 
y/o descarga no estén obstruidos;

- controlar el funcionamiento de los órganos de 
regulación;

- precintar los dispositivos de regulación del 
caudal de gas (si se cambian las regulaciones);

- controlar la estanqueidad de los circuitos 
hidráulicos;

- 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.

3.1  ESQUEMA HIDRÁULICO.

Leyenda: 
 1 - Descarga con embudo a vista
 2 - Grifo de vaciado de la caldera
 3 - Válvula de seguridad 4 bares
 4 - Colector de impulsión
 5 - Sifón de recogida de la condensación
 6 - Válvula de gas
 7 - Inyector de gas
 8 - Ventilador de aire
 9 - Tapa del colector
 10 - Electrodo de encendido
 11 - Cubierta del módulo de condensación
 12 - Módulo de condensación
 13 - Sonda de humos
 14 - Válvula de purga de aire módulo de 

condensación
 15 - Termofusible
 16 - Toma de análisis del aire
 17 - Toma de análisis de humos
 18 - Señal positiva venturi (P1)
 19 - Campana de humos
 20 - Termostato de seguridad del intercam-

biador (con rearme manual)
 21 - Termostato de seguridad de sobretem-

peratura
 22 - Sonda de regulación del retorno de la 

instalación
 23 - Sonda de regulación de la impulsión de 

la instalación
 24 - Electrodo de detección
 25 - Medidor de caudal de la instalación
 26 - Quemador
 27 - Tubo de aspiración del aire
 28 - Manguito con alojamiento para tubo 

venturi
 29 - Purgador automático
 30 - Circulador de la caldera

 M - Impulsión de la instalación
 SC - Descarga de la condensación
 G - Alimentación de gas
 R - Retorno de la instalación
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3 PUŠTANJE KOTLA U RAD  
(POČETNA KONTROLA)

Prilikom puštanja u rad kotla morate:

-  se uveriti da postoji izjava o prikladnosti 
instalacije;

-  uveriti se da se korišćeni gas podudara sa onim 
za koji je kotao pripremljen;

-  se uveriti da se obavilo povezivanje na mrežu 
od 230V-50Hz, poštujući polaritet L-N i 
uzemljenje;

-  uključiti kotao i uveriti se u pravilno uključenje;
- proveriti CO2 u dimu i maksimalni i minimalni 

kapacitet;

-  uverite se da je broj obrtaja ventilatora onaj 
naveden u knjižici (Pogl. 3.17);

-  uveriti se u intervenciju bezbednosnog uređaja 
u slučaju da nema gasa te odgovarajuće vreme 
intervencije;

-  uveriti se u intervenciju opšteg prekidača koji 
se nalazi na početnom delu kotla i na samom 
kotlu;

-  proveriti postojeći kapacitet izbacivanja tokom 
normalnog rada kotla uz pomoć, na primer, 
manometra postavljenog direktno na izlaz 
produkta sagorevanja;

-  proveriti da ne dolazi do povraćaja produkta 
sagorevanja čak i za vreme rada eventulanih 
ventilatora; 

-  uveriti se da terminali za usis/odvod nisu 
začepljeni;

-  uver it i  s e  u  inter venci ju  organa  za 
prilagođavanje;

-  uver i t i  s e  u  zapt ivenost  uređaja  za 
prilagođavanje kapaciteta gasa (u slučaju da 
se promeni regulacija);

-  uveriti se u zaptivenost hidrauličnih krugova;
-  proveriti ventilaciju i/ili provetravanje 

prostorije u kojoj je predviđena instalacija.
Ako i samo jedna od ovih kontrola koje se tiču 
bezbednosti bude negativna, uređaj se ne sme 
puštati u rad.

3.1  HIDRAULIČNA ŠEMA.

Objašnjenja:
 1 - Odvod vidljivi levak
 2 - Slavina za pražnjenje kotla
 3 - Bezbednosni ventil 4 bar
 4 - Polazni kolektor
 5 - Sifon za sakupljanje kondenzacije
 6 - Ventil za gas
 7 - Gasna mlaznica
 8 - Ventilator za vazduh
 9 - Poklopac kolektora
 10 - Svećica za uključivanje
 11 - Poklopac kondenzacijskog modula
 12 - Kondenzacijski modul
 13 - Sonda za dim
 14 - Ventil za odušku kondenzacijskog 

modula
 15 - Toplotni osigurač
 16 - Bunarčić za analizu vazduha
 17 - Bunarčić za analizu dima
 18 - Pozitivan signal venturi (P1)
 19 - Aspirator dima
 20 - Bezbednosni termostat za izmenjivač 

(sa ručnim pokretanjem)
 21 - Bezbednosni termostat previsoke 

temperature
 22 - Sonda za prilagođavanje povratnog 

dela uređaja
 23 - Sonda za podešavanje polaznog dela 

uređaja
 24 - Svećica za određivanje
 25 - Merač kapaciteta uređaja
 26 - Gorionik
 27 - Cev za usis vazduha
 28 - Naglavak sa sedištem za venturi
 29 - Ventil za automatsku odušku vazduha
 30 - Pumpa kotla

 M - Polazni deo uređaja
 SC - Odvod kondenzacije
 G - Napajanje gasom
 R - Povratni deo uređaja
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3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОТЛА 
К РАБОТЕ (НАЧАЛЬНАЯ 
ПРОВЕРКА).

При запуске котла в эксплуатацию необхо-
димо:

- проверить наличие сертификата о соответ-
ствии установки; 

- проверить соответствие используемого газа 
тому, на который настроен котел;

- проверить подключение к сети 230В-50Гц, с 
соблюдением полярности L-N и заземления; 

- включить котел и проверить правильность 
зажигания;

- проверить наличие CO2 в дыме, при макси-
мальной и минимальной подаче;

- проверить, что скорость вращения венти-
лятора, соответствует указанному в таблице 
(Параг. 3.17);

- проверить включение защитного устрой-
ства в случае отсутствия газа и затраченное 
на это время;

-  проверить действие электровыключателя,, 
установленного перед котлом;

- проверить существующую вытяжку во вре-
мя регулярной работы котла,, например при 
помощи тягомера, расположенного сразу на 
выходе продуктов сгорания агрегата;

- проверить, что не происходит наполнение 
помещения продуктами сгорания, даже во 
время работы электровентиляторов;

- проверить, что не загорожены выводы 
всасывания и/или дымоудаления;

- проверить работу кнопок панели управле-
ния;

- опломбировать устройство регулирования 
газового расхода (при изменении настрой-
ки);

- проверить герметичность гидравлических 
контуров;

- проверить вентиляцию и/или проветри-
вание помещения установки, если это 
предусмотрено.

Если хотя бы одна из этих проверок имеет 
негативный результат, установка не может 
быть подключена.

3.1 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА.

Условные обозначения:
 1 - Сливная воронка
 2 - Кран слива котла
 3 - Предохранительный клапан 4 бар
 4 - Коллектор подачи
 5 - Сифон сбора конденсата
 6 - Газовый клапан
 7 - Газовое сопло
 8 - Вентилятор
 9 - Крышка коллектора
 10 - Электрод розжига
 11 - Кожух конденсационного модуля
 12 - Конденсационный модуль
 13 - Датчик NTC дымовых газов
 14 - Клапан для стравливания воздуха 
 15 - Плавкий предохранитель
 16 - Отверстие для анализатора возду-

ха
 17 - Отверстие для анализа параме-

тров дымов
 18 - Положительный сигнал трубки 

Вентури (Р1)
 19 - Вытяжной кожух
 20 - Предохранительный термостат 

теплообменника (ручного восста-
новления) 

 21 - Защитный термостат
 22 - Датчик NTC возврата 
 23 - датчик NTC подачи 
 24 - Электрод пламени
 25 - Измеритель подачи системы
 26 - Горелка
 27 - Труба всасывания воздуха
 28 - Патрубок с гнездом для трубки 

Вентури
 29 - Автоматический воздухоотводчик
 30 - Циркуляционный насос котла

 M - Подача в систему отопления
 SC - Слив конденсата
 G - Подача газа
 R - Возврат из системы отопления
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3 BOILER COMMISSIONING  
(INITIAL CHECK)

To commission the boiler:

- make sure that the declaration of conformity 
for installation is supplied with the appliance;

-  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;

- switch the boiler on and check correct ignition;
- check the CO2 in the fumes at maximum and 

minimum flow rate;

- make sure the fan rpm matches the value pro-
vided in the book (Par. 3.17);

- check activation of the safety device in the event 
of no gas, as well as the relative activation time;

- check the intervention of the main switch 
located upstream of the boiler and in 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 function-
ing of fans;

- check that the intake and/or exhaust terminals 
are not blocked;

- ensure activation of all adjustment devices;
- seal the gas flow rate regulation devices (if 

settings are modified);

- check sealing efficiency of water circuits;
- check ventilation and/or aeration of the instal-

lation room where provided.
If even only a single safety check offers a negative 
result, do not commission the system.

3.1 HYDRAULIC DIAGRAM.

Key:
 1 - Draining funnel on view
 2 - Boiler draining valve
 3 - 4 bar safety valve
 4 - Flow manifold
 5 - Condensate trap siphon
 6 - Gas valve
 7 - Gas nozzle
 8 - Air fan
 9 - Manifold cover
 10 - Ignition electrode
 11 - Condensation module cover
 12 - Condensation module
 13 - Flue probe
 14 - Condensing module air vent valve
 15 - Thermofuse
 16 - Air sample point
 17 - Flue sample point
 18 - Venturi positive sign (P2)
 19 - Fumes hood
 20 - Heat-exchanger safety thermostat 

(manual reset)
 21 - Over temperature safety thermostat
 22 - System return regulation probe
 23 - System flow regulation probe
 24 - Detection electrode
 25 - System flow meter
 26 - Burner
 27 - Air intake pipe
 28 - Sleeve with seats for Venturi
 29 - Automatic vent valve
 30 - Boiler circulator pump

 M - System flow
 SC - Condensate drain
 G - Gas supply
 R - System return
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При під'єднанні термостату приміщення або ре-
гулятора каскаду слід видалити перемичку X40.
Електронна плата з мотивів безпеки передбачає 

3.2 ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА.
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один плавкий запобіжник одноразового вико-
ристання в серійній версії для електричного 
живлення газового клапану.
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При під'єднанні регулятор каскаду; також 
перемичка повинна бути усунена у випадку 
під’єднання “bus”(кабельної магістралі) або 
використання входу 0 ÷ 10 В.

3.2 ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА.
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Замість “B2” можна використовувати термостат 
(встановити P29 = 17).
 приміщення або регулятора каскаду слід вида-
лити перемичку X40.
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Електронна плата з мотивів безпеки передбачає 
один плавкий запобіжник одноразового вико-
ристання в серійній версії для електричного 
живлення газового клапану.
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Si se conecta el Termostato ambiente o el regu-
lador de cascada; además debe ser eliminado 
incluso en caso de conexión “bus” o de uso de la 
entrada 0 ÷ 10 V.

3.2 ESQUEMA ELÉCTRICO.
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En lugar de “B2” se puede usar un termostato 
(configurar P29 = 17), se debe eliminar el 
puente X40.
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Por motivos de seguridad, la tarjeta electrónica 
posee un fusible que no se puede restablecer en 
serie en la alimentación eléctrica de la válvula 
de gas.
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Skakač X40 se mora eliminisati kada se poveže 
Prostorni termostat ili kaskadni regulator. 
Regulator kaskade; također treba da se eliminiše 

3.2  ELEKTRIČNA ŠEMA.
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i u slučaju spajanja "bus"-a ili korištenja ulaza 0 ÷ 
10 V. Umesto "B2" može da se koristi termostat 
(podesiti P29 = 17)
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Elektronska kartica iz bezbednosnih razloga 
predviđa osigurač koji se ne može obnoviti u 
seriji sa električnim napajanjem ventila za gas.
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Перемычка Х40 должна
быть удалена при подключении комнатного Термо-
стата , каскадного регулятора; также должна быть 
удалена в случае подключения “bus” (кабельной 

3.2 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА.
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P29 = 17)
 или каскадного регулятора, перемычка Х40 должна 
быть удалена.
По соображениям безопасности электропитание 
газового клапана происходит через плавкий пре-
дохранитель.

IN
ST

A
LL

ER
U

SE
R

M
A

IN
TE

N
A

N
CE

 T
EC

H
N

IC
IA

N

The jumper X40 must be eliminated whenever 
the room thermostat or cascade regulator are 
connected. the cascade regulator; in addition, it 
must be eliminated also in case of “bus” connec-

3.2 WIRING DIAGRAM.
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tion or when the 0 ÷ 10 V inlet is used.
A thermostat can be used instead of “B2” (set 
P29 = 17)
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For safety reasons the P.C.B. envisions a fuse 
that cannot be restored in series with the electric 
power supply of the gas valve.
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3.3 ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА КОТЛА З ЦИРКУЛЯТОРОМ ГВП І ДАТЧИКОМ БОЙЛЕРА.

3.4 ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА КОТЛА ІЗ ЗАГАЛЬНИМ ДАТЧИКОМ ПОДАЧІ УСТАНОВКИ І КЛАПАНОМ НА 3 ВИХОДИ.

3.5 ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА КОТЛІВ У ПРОСТИЙ КАСКАД З ЦИРКУЛЯТОРОМ ГВП І ДАТЧИКОМ БЛОКУ БОЙЛЕРА.

Умовні позначення:
 B1 - Датчик подачі установки  
   (NTC)
 B2 - Датчик ГВП (NTC)
 B4 - Зовнішній датчик
 M2 - Циркулятор нагріву   
   установки
 M3 - Циркулятор ГВП

Примітка (датчик B1, B2, B4):
Діаметр проводів під’єднання 3 ÷ 7 мм
Переріз проводів 0,5 ÷ 1,5 мм2

Вихід“IT” - “IK” = 230 Vac макс 1 A
Вхід “C” - “D” = вільний контакт 230 
Vac 1 A

Умовні позначення:
 B1 - Датчик подачі установки  
   (NTC)
 B2 - Датчик ГВП (NTC)
 B4 - Зовнішній датчик
 M2 - Циркулятор нагріву   
   установки
 M30 - Клапан 3 виходи

Примітка (датчик B1, B2, B4):
Діаметр проводів під’єднання 3 ÷ 7 мм
Переріз проводів 0,5 ÷ 1,5 мм2

Вихід“IT” - “IK” = 230 Vac макс 1 A
Вхід “C” - “D” = вільний контакт 230 
Vac 1 A

Умовні позначення:
 B1 - Датчик подачі установки  
   (NTC)
 B2 - Датчик ГВП (NTC)
 B4 - Зовнішній датчик
 M2 - Циркулятор нагріву   
   установки
 M3 - Циркулятор ГВП

Примітка (кабельна магістраль 
під’єднання):
Діаметр проводів під’єднання 3 ÷ 7 мм
Переріз проводів 0,5 ÷ 1,5 мм2
Максимальна довжина 3 м

Вихід“IT” - “IK” = 230 Vac макс 1 A
Вхід “C” - “D” = вільний контакт 230 
Vac 1 A

Примітка (датчик B1, B2, B4):
Діаметр проводів під’єднання 3 ÷ 7 мм
Переріз проводів 0,5 ÷ 1,5 мм2
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3.3 ESQUEMA ELÉCTRICO DE LA CALDERA CON CIRCULADOR SANITARIO Y SONDA DEL ACUMULADOR.

3.4 ESQUEMA ELÉCTRICO DE LA CALDERA CON SONDA DE IDA DE LA INSTALACIÓN COMÚN DE 3 VÍAS.

3.5 ESQUEMA ELÉCTRICO DE CALDERAS EN CASCADA SIMPLE CON CIRCULADOR SANITARIO Y SONDA DE LA UNIDAD 
ACUMULADOR.

Leyenda: 
 B1 - Sonda de ida de la instalación  
   (NTC)
 B2 - Sonda sanitario(NTC)
 B4 - Sonda externa
 M2 - Circulador de calentamiento de la  
   instalación
 M3 - Circulador sanitario

Nota (sonda B1, B2, B4):
Diámetro de los cables de conexión 3 ÷ 7 mm
Sección de los cables 0,5 ÷ 1,5 mm2

Salida “IT” - “IK” = 230 Vca Máx 1 A
Entrada “C” - “D” = Contacto limpio Máx 
230 Vca 1 A

Leyenda: 
 B1 - Sonda de ida de la instalación  
   (NTC)
 B2 - Sonda sanitario (NTC)
 B4 - Sonda externa
 M2 - Circulador del calentamiento de  
   la instalación
 M30 - Válvula de 3 vías

Nota (sonda B1, B2, B4):
Diámetro de los cables de conexión 3 ÷ 7 mm
Sección de los cables 0,5 ÷ 1,5 mm2

Salida “IT” - “IK” = 230 Vca Máx 1 A
Entrada “C” - “D” = Contacto limpio Máx 
230 Vca 1 A

Leyenda: 
 B1 - Sonda de ida de la instalación  
   (NTC)
 B2 - Sonda sanitario (NTC)
 B4 - Sonda externa
 M2 - Circulador del calentamiento de  
   la instalación
 M3 - Circulador sanitario

Nota (Bus de conexión):
Diámetro de los cables de conexión 3 ÷ 7 mm
Sección de los cables 0,5 ÷ 1,5 mm2
Longitud máxima de 3 m

Salida “IT” - “IK” = 230 Vca Máx 1 A
Entrada “C” - “D” = Contacto limpio Máx 
230 Vca 1 A

Nota (sonda B1, B2, B4):
Diámetro de los cables de conexión 3 ÷ 7 mm
Sección de los cables 0,5 ÷ 1,5 mm2
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3.3 ELEKTRIČNA ŠEMA KOTLA SA SANITARNIM CIRKULAROM I SONDOM JEDINICE ZA KLJUČANJE.

3.4 ELEKTRIČNA ŠEMA ZA KOTAO SA OPŠTOM POVRATNOM SONDOM SA 3 PUTA.

3.5 ELEKTRIČNA ŠEMA ZA KOTAO SA PROSTOM KASKADOM SA SANITARNIM CIRKULAROM I SONDOM ZA JEDINICU ZA 
KLJUČANJE.

Objašnjenja:
  - Polazna sonda sistema (NTC)
 B2 - Sanitarna sonda (NTC)
 B4 - Spoljašnja sonda
 M2 - Cirkular za grejanje sistema
 M3 - Sanitarni cirkular

Napomena (sonda B1, B2, B4):
Prečnik kablova za spajanje 3 ÷ 7mm
Presek kablova 0,5 ÷ 1,5 mmq

izlaz “IT” - “IK” = 230 Vac Max 1 A
Ulaz “C” - “D” = čisti kontakt Max 230 Vac 
1A

Objašnjenja:
  - Polazna sonda sistema (NTC)
 B2   - Sanitarna sonda (NTC)
 B4  -  Spoljašnja sonda
 M2  - Cirkular za grejanje sistema
 M30 -  Troputni ventil

Napomena (sonda B1, B2, B4):
Prečnik kablova za spajanje 3 ÷ 7mm
Presek kablova 0,5 ÷ 1,5 mmq

izlaz ‘’IT’’ - ‘’IK’’ = 230 Vac Max 1 A
Ulaz ‘’C’’ - ‘’D’’ = čisti kontakt Max 230 Vac 
1A

Objašnjenja:
 B1      -      Polazna sonda sistema (NTC)
 B2      -      Sanitarna sonda (NTC)
 B4      -       Spoljašnja sonda
 M2     -       Cirkular za grejanje sistema
 M3     -        Sanitarni cirkular

Napomena (Bus za spajanje):
Prečnik kablova za spajanje 3 ÷ 7mm
Presek kablova 0,5 ÷ 1,5 mmq
Maksimalna dužina 3 m

Izlaz ‘’IT’’ - ‘’IK’’ = 230 Vac Max 1 A
Ulaz ‘’C’’ - ‘’D’’ = čisti kontakt Max 230 
Vac 1A

Napomena (sonda B1, B2, B4):
Prečnik kablova za spajanje 3 ÷ 7mm
Presek kablova 0,5 ÷ 1,5 mmq
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3.3 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА КОТЛА С ЦИРКУЛЯЦИОННЫМИ НАСОСАМИ ОТОПЛЕНИЯ И ГВС.

3.4 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА КОТЛА С ОБЩИМ ДАТЧИКОМ ПОДАЧИ УСТАНОВКИ И ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ.

3.5 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА КОТЛОВ В ПРОСТОЙ КАСКАД С ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ НАСОСОМ ГВС И ДАТЧИКОМ 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ.

Условные обозначения:
 B1 - Датчик подачи установки  
   (NTC)
 B2 - Датчик ГВС (NTC)
 B4 - Уличный датчик
 M2 - Циркуляционный насос  
   отопления установки
 M3 - Циркуляционный насос ГВС

Примечание (датчик B1, B2, B4):
Диаметр проводов подключения 3 ÷ 7 мм
Сечение проводов 0,5 ÷ 1,5 мм2

Выход “IT” - “IK” = 230 В пер. т. макс 1 A
Вход “C” - “D” = свободный контакт макс 
230 В пер. т. 1 A

Условные обозначения:
 B1 - Датчик подачи установки  
   (NTC)
 B2 - Датчик ГВС (NTC)
 B4 - Уличный
 M2 - Циркуляционный насос  
   отопления установки
 M30 - трехходовой кран

Примечание (датчик B1, B2, B4):
Диаметр проводов подключения 3 ÷ 7 мм
Сечение проводов 0,5 ÷ 1,5 мм2

Выход “IT” - “IK” = 230 В пер. т. макс 1 A
Вход “C” - “D” = свободный контакт макс 
230 В пер. т. 1 A

Сечение проводов 0,5 ÷ 1,5 мм2
Условные обозначения:
 B1 - Датчик подачи установки  
   (NTC)
 B2 - Датчик ГВС (NTC)
 B4 - Уличный датчик
 M2 - Циркуляционный насос  
   отопления установки
 M3 - Циркуляционный насос ГВС

Примечание (кабельная магистраль 
подключения):
Диаметр проводов подключения 3 ÷ 7 мм
Сечение проводов 0,5 ÷ 1,5 мм2
Максимальная длинна 3 м

Выход “IT” - “IK” = 230 В пер. т. макс 
1 A
Вход “C” - “D” = свободный контакт 

макс 230 В пер. т. 1 A
Примечание (датчик B1, B2, B4):
Диаметр проводов подключения 3 ÷ 7 мм
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3.3 D.H.W. PUMP BOILER AND TANK PROBE WIRING DIAGRAM

3.4 COMMON FLOW PROBE AND 3-WAY BOILER WIRING DIAGRAM

3.5 SIMPLE CASCADE BOILER WITH D.H.W. PUMP AND TANK PROBE WIRING DIAGRAM.

Key:
 B1   -  System flow probe (NTC)
 B2   -  Domestic hot water probe (NTC)
 B4   -  External probe
 M2   - Plant CH pump
 M3   - Domestic hot water pump

Note (probe B1, B2, B4):
Connection cable diameter 3÷7 mm
Cable section 0.5 ÷ 1.5 mm

“IT” - “IK” outlet = 230 Vac Max 1 A
“C” - “D” inlet = Clean contact Max 230 Vac 
1 A

Key:
 B1   -  System flow probe (NTC)
 B2   -  Domestic hot water probe (NTC)
 B4   -  External probe
 M2   - Plant CH pump
 M30     -     3-way valve

Note (probe B1, B2, B4):
Connection cable diameter 3÷7 mm
Cable section 0.5 ÷ 1.5 mm

“IT” - “IK” outlet = 230 Vac Max 1 A
“C” - “D” inlet = Clean contact Max 230 Vac 
1 A

Key:
 B1   -  System flow probe (NTC)
 B2   -  Domestic hot water probe (NTC)
 B4   -  External probe
 M2   - Plant CH pump
 M3   - Domestic hot water pump

Note (Connection bus):
Connection cable diameter 3÷7 mm
Cable section 0.5 ÷ 1.5 mm
Maximum length 3 m

“IT” - “IK” outlet = 230 Vac Max 1 A
“C” - “D” inlet = Clean contact Max 230 
Vac 1 A

Note (probe B1, B2, B4):
Connection cable diameter 3÷7 mm
Cable section 0.5 ÷ 1.5 mm
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заповнювання системи та виведення з неї 
повітря були проведені згідно інструкцій.

- Шуми, спричинені присутністю повітря в 
конденсаційному модулі. Скористатися кла-
паном для ручного випуску повітря (Мал. 1-25 
Посил. 13) для виведення повітря з 
конденсаційного модуля. Після виконання цієї 
операції закрити клапан для ручного випуску 
повітря.

- Не виробляється гаряча вода.  
для домашнього вжитку. Котел має функцію, 
що автоматично визначає присутність додат-
кового датчика гарячої води; у разі неполадок 
в роботі датчика NTC гарячої води подається 
сигнал про аномалію. Якщо під час цієї не-
поладки вимикається подача електричного 
живлення, або ж відбувається вимикання та 
повторне вмикання котла, сигналу про цю 
неполадку більше не буде видно, але вона за-
лишиться в пам'яті в переліку історії аномалії 
та помилок.

3.7 ПРОГРАМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ 
ПЛАТИ КОТЛА.

Котел підготовлений для можливого програ-
мування деяких параметрів роботи. Змінюючи 
ці параметри, як описано нижче, з'явиться 
можливість адаптувати котел у відповідності з 
вашими індивідуальними потребами.

- Зайти до меню програмування за допомогою 
натискання кнопок “B” та “C” та їх утримуван-
ня в натиснутому положенні.
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3.6 МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ ТА ЇХ 
ПРИЧИНИ.

N.B.: технічне обслуговування повинні 
виконуватися кваліфікованим фахівцем (на-
приклад, Уповноважений Сервісний Центр 
Immergas).
- Запах газу. Виникає у разу витоку газу з 

системи газового трубопроводу. Потрібно 
перевірити на предмет витоків в газопроводі.

- Багаторазові блокування вмикання. Від-
сутність газу, перевірити наявність тиску в 
мережі, перевірити також, щоб кран подачі 
газу був відкритий. Регулювання газового 
клапану невірне, перевірити правильність 
регулювання газового клапану.

- Нерегулярне горіння або підвищений рівень 
шуму. Його може спричинити: забруднений 
пальник, невірні параметри горіння, невірно 
встановлений термінал забору/відводу. Про-
вести чистку згаданих вище елементів, пере-
вірити правильність установки терміналу, пе-
ревірити правильність регулювання газового 
клапану (регулювання Off-Set) та правильність 
процентного вмісту CO2 в димових газах.

- Часті включення запобіжного термостату 
перевищення встановленої температури, 
датчика подачі або датчика зворотнього ходу. 
Можуть бути спричинені відсутністю води 
в котлі, недостатньою циркуляцією води в 
системі або блокуванням насосу. Перевірити 
за манометром, щоб тиск системи відповідав 
заданому. Перевірити, щоб клапани радіаторів 
не були закриті, а також перевірити роботу 
циркуляційного насосу.

 Крім того, перевірити цілісність запобіжника, 
у разі активації якого слід перевірити ціліс-
ність модуля та системи димових газів.

- Забитий сифон. Причиною може бути на-
копичування в ньому сміття та продуктів 
горіння. Через пробку для зливу конденсату 
перевірити, чи немає накопичування часток, 
що заважають виведенню конденсату.

- Забитий обмінник. Це відбувається внаслідок 
забивання сифона. Через пробку для зливу 
конденсату перевірити, чи немає накопи-
чування часток,, що заважають виведенню 
конденсату.

- Шуми, спричинені присутністю повітря в 
системі. Перевірити відкриття кришки від-
повідного клапану виведення повітря (Мал. 
1-25 Посил. 23). Переконайтеся в тому, що 

- Для перегляду переліку різних параметрів на-
тиснути кнопки + чи - регулювання опалення. 

- Для внесення змін в параметри натиснути 
кнопки + чи - регулювання гарячої води.

- Зберегти параметри в пам'яті, перейшовши до 
наступного параметру або натиснувши кнопку 
“B”.

-  Вийти з режиму програмування, для цього 
натиснути кнопки “B” та “C” і утримувати їх 
у натиснутому положенні; після цього котел 
проведе самодіагностику параметрів, при цьо-
му на дисплеї будуть відображатися надписи 
спочатку “PARA”, а потім “Auto”.

-  При відображенні значення параметру можна 
побачити відповідний код, натиснувши один 
раз на кнопку “В”.
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конденсату перевірити, чи немає накопи-
чування часток,, що заважають виведенню 
конденсату.

- Шуми, спричинені присутністю повітря в 
системі. Перевірити відкриття кришки від-
повідного клапану виведення повітря (Мал. 
1-25 Посил. 23). Переконайтеся в тому, що 
заповнювання системи та виведення з неї 
повітря були проведені згідно інструкцій.

- Шуми, спричинені присутністю повітря в кон-
денсаційному модулі. Скористатися клапаном 
для ручного випуску повітря (Мал. 1-25 Посил. 
13) для виведення повітря з конденсаційного 
модуля. Після виконання цієї операції закрити 
клапан для ручного випуску повітря.

- Не виробляється гаряча вода.  
для домашнього вжитку. Котел має функцію, 
що автоматично визначає присутність додат-
кового датчика гарячої води; у разі неполадок 
в роботі датчика NTC гарячої води подається 
сигнал про аномалію. Якщо під час цієї не-
поладки вимикається подача електричного 
живлення, або ж відбувається вимикання та 
повторне вмикання котла, сигналу про цю 
неполадку більше не буде видно, але вона за-
лишиться в пам'яті в переліку історії аномалії 
та помилок.

У разі виявлення ΔT > 35 °C, котел зменшує 
потужність, щоб не перевищити це значення, 
робота у цьому стані сигналізується блиман-
ням символу температури подачі.

3.7 ПРОГРАМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ 
ПЛАТИ КОТЛА.

Котел підготовлений для можливого програ-
мування деяких параметрів роботи. Змінюючи 
ці параметри, як описано нижче, з'явиться 
можливість адаптувати котел у відповідності з 
вашими індивідуальними потребами.

- Зайти до меню програмування за допомогою 
натискання кнопок “B” та “C” та їх утримуван-
ня в натиснутому положенні.
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3.6 МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ ТА ЇХ 
ПРИЧИНИ.

N.B.: технічне обслуговування повинні 
виконуватися кваліфікованим фахівцем (на-
приклад, Уповноважений Сервісний Центр 
Immergas).
- Запах газу. Виникає у разу витоку газу з 

системи газового трубопроводу. Потрібно 
перевірити на предмет витоків в газопроводі.

- Багаторазові блокування вмикання. Від-
сутність газу, перевірити наявність тиску в 
мережі, перевірити також, щоб кран подачі 
газу був відкритий. Регулювання газового 
клапану невірне, перевірити правильність 
регулювання газового клапану.

- Нерегулярне горіння або підвищений рівень 
шуму. Його може спричинити: забруднений 
пальник, невірні параметри горіння, невірно 
встановлений термінал забору/відводу. Про-
вести чистку згаданих вище елементів, пере-
вірити правильність установки терміналу, пе-
ревірити правильність регулювання газового 
клапану (регулювання Off-Set) та правильність 
процентного вмісту CO2 в димових газах.

- Часті включення запобіжного термостату 
перевищення встановленої температури, 
датчика подачі або датчика зворотнього ходу. 
Можуть бути спричинені відсутністю води 
в котлі, недостатньою циркуляцією води в 
системі або блокуванням насосу. Перевірити 
за манометром, щоб тиск системи відповідав 
заданому. Перевірити, щоб клапани радіаторів 
не були закриті, а також перевірити роботу 
циркуляційного насосу.

 Також:
 перевірити чи не спрацював запобіжний тер-

мостат теплообмінника, у такому випадку пе-
ревірити цілісність модуля, панелі керамічного 
волокна, замінити ущільнювальну прокладку 
колектора і відновити роботу термостата, 
натиснувши кнопку на ньому.

Крім того, перевірити цілісність запобіжника, у 
разі активації якого слід перевірити цілісність 
модуля та системи димових газів.

- Забитий сифон. Причиною може бути на-
копичування в ньому сміття та продуктів 
горіння. Через пробку для зливу конденсату 
перевірити, чи немає накопичування часток, 
що заважають виведенню конденсату.

- Забитий обмінник. Це відбувається внаслідок 
забивання сифона. Через пробку для зливу 

- Для перегляду переліку різних параметрів на-
тиснути кнопки + чи - регулювання опалення. 

- Для внесення змін в параметри натиснути 
кнопки + чи - регулювання гарячої води.

- Зберегти параметри в пам'яті, перейшовши до 
наступного параметру або натиснувши кнопку 
“B”.

-  Вийти з режиму програмування, для цього 
натиснути кнопки “B” та “C” або зачекати 2 
хвилини, не торкаючись кнопок, і утримувати 
їх у натиснутому положенні; після цього котел 
проведе самодіагностику параметрів, при цьо-
му на дисплеї будуть відображатися надписи 
спочатку “PARA”, а потім “Auto”.

-  При відображенні значення параметру можна 
побачити відповідний код, натиснувши один 
раз на кнопку “В”.
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mediante el tapón de descarga de la condensa-
ción, que no haya residuos de materiales que 
obstruyan el pasaje del condensado.

- Ruidos debidos a la presencia de aire dentro de 
la instalación. Compruebe que el capuchón del 
purgador de aire se abre bien (Fig. 1-25 Ref. 23). 
Compruebe que el llenado y la desaireación de 
la instalación se hagan según lo indicado.

- Ruidos debidos a la presencia de aire dentro 
del módulo de condensación. Use el purgador 
manual (Fig. 1-25 Ref. 13) para eliminar el 
aire que puede haber dentro del módulo de 
condensación. Cuando haya realizado esta 
operación vuelva a cerrar el purgador manual.

- No se produce agua caliente sanitaria. La 
caldera tiene una función que reconoce auto-
máticamente cuando está presente la sonda del 
sanitario opcional y en caso de funcionamiento 
incorrecto de la sonda NTC sanitario se señala 
la anomalía. Si durante este funcionamiento 
incorrecto falta alimentación eléctrica o la 
caldera se apaga y se vuelve a encender, no se 
podrá detectar el funcionamiento incorrecto, 
que permanece de todos modos visible en el 
histórico de anomalías de los errores. 

En caso de que se detecte un ΔT > 35 °C la 
caldera reduce la potencia para no superar 
este valor, el funcionamiento en este estado se 
indica mediante el parpadeo del símbolo de 
temperatura de ida.

3.7 PROGRAMACIÓN DE LA TARJETA 
ELECTRÓNICA DE LA CALDERA.

La caldera está preparada para programar 
algunos parámetros de funcionamiento. Modi-
ficando estos parámetros, según las siguientes 
explicaciones, será posible adaptar la caldera a 
requerimientos específicos.

- Acceda a la programación presionando y man-
teniendo presionados los pulsadores “B” y “C”.
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3.6 PROBLEMAS POSIBLES Y SUS 
CAUSAS.

IMPORTANTE: el mantenimiento debe ser efec-
tuado por una empresa habilitada (por ejemplo 
el Servicio de Asistencia Técnica Immergas).
- 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.

- Bloqueos de encendido repetidos. Ausencia de 
gas, controle que haya presión en la red y que la 
llave de entrada de gas esté abierta. Regulación 
incorrecta de la válvula de gas, controle que la 
calibración de la válvula de gas sea correcta.

- Combustión irregular o fenómenos de ru-
morosidad. Puede ser debido a: quemador 
sucio, parámetros de combustión incorrectos, 
terminal de aspiración-descarga no instalado 
incorrectamente. Limpie los componentes 
indicados anteriormente, controle que la insta-
lación del terminal, la calibración de la válvula 
del gas (calibrado Off-Set) y el porcentaje de 
CO2 en los humos sean correctos.

- Intervenciones frecuentes del termostato de 
seguridad de sobretemperatura, sonda de im-
pulsión o sonda retorno. Puede deberse a falta 
de agua en la caldera, a poca circulación de 
agua en la instalación, o a que el circulador está 
bloqueado. Controle con el manómetro que la 
presión de la instalación se mantenga dentro 
de los límites establecidos. Compruebe que los 
grifos de los radiadores no estén todos cerrados 
y que el circulador funcione correctamente.

  Además:
 compruebe que no se haya intervenido el 

termostato de seguridad del intercambiador, 
en ese caso controle que el módulo y el panel 
de fibra cerámica estén en buen estado, cambie 
la junta de estanqueidad de la tapa del colector 
y restablezca el termostato presionando el 
pulsador que hay en el mismo.

Además, compruebe la integridad del termo-
fusible, en caso de intervención del mismo es 
necesario comprobar la integridad del módulo 
y del circuito de humos.

- Sifón obstruido. Puede deberse a depósitos 
de suciedad o productos de la combustión 
en su interior. Controle, mediante el tapón 
de descarga de la condensación, que no haya 
residuos de materiales que obstruyan el pasaje 
del condensado.

- Intercambiador obstruido. Puede ser una con-
secuencia de la obstrucción del sifón. Controle, 

-  Desplácese por los parámetros presionando los 
pulsadores + y - regulación de la calefacción. 

- Modifique el parámetros presionando los 
pulsadores + e - regulación del sanitario.

- Memorice los parámetros pasando a otro 
parámetro o presionando el pulsador “B”.

-  Salga de la modalidad de programación presio-
nando y manteniendo presionados los pulsado-
res “B” y “C”, o espere unos 2 minutos sin tocar 
los botones.  Entonces la caldera efectúa un 
autodiagnóstico de los parámetros mostrando 
los mensajes ''PARA” y a continuación “Auto”.

- Durante la visualización del valor de un pará-
metro para volver a ver el código del mismo 
pulse momentáneamente el pulsador “B”.
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začepljava prolazak kondenzacije.
-  Buka zato što ima vazduha u unutrašnjosti 

uređaja. Uverite se da je kapica prikladnog 
ventila za odušku vazduha otvorena (Sl. 
1-25 Ref. 23). Uverite se da se punjenje i 
odzračivanje uređaja odvija na propisani način.

-  Buka zbog postojanja vazduha unutar 
kondenzacijskog modula. Koristite ventil za 
ručnu odušku vazduha (Sl. 1-25 Ref. 13) da 
biste uklonili eventualni vazduh koji postoji u 
kondenzacijskom modulu. Nakon što obavite 
tu operaciju, zatvorite ventil za ručnu odušku 
vazduha.

- Ne proizvodi se topla sanitarna voda. Kotao 
je opremljen funkcijom koja automatski 
prepoznaje kada je prisutna opciona sanitarna 
sonda i u slučaju kvara sanitarne sonde NTC 
signalizuje anomaliju. Ako tokom tog kvara 
nestane struje ili se kotao isključi i ponovo 
uključi više se neće moći registrovati taj kvar 
iako će on ostati vidljivim u istorijskom prikazu 
grešaka.

 U slučaju da se primeti ΔT > 35 °C kotao 
smanjuje snagu kako ne bi premašio tu 
vrednost, a funkcionisanje u ovom stanju 
signalizira se kroz svetlucanje simbola polazne 
temperature.

3.7  PROGRAMIRANJE ELEKTRONSKE 
KARTICE KOTLA.

Kot a o  j e  pr ipre m l j e n  z a  e ve ntu a l n o 
programiranje nekih parametara rada. Izmenom 
ovih parametara na način opisan u nastavku, 
možete prilagoditi kotao u skladu sa specifičnim 
potrebama.

- Uđite u programiranje na način da pritisnete i 
držite pritisnutim dugmad “B” i “C”.
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3.6 EVENTUALNI PROBLEMI I NJIHOVI 
UZROCI.

NAPOMENA: intervencije održavanja moraju 
obaviti osposobljeni tehničari (na primer 
Tehnički Servis firme Immergas).
-  Miris gasa. Tako nešto je posledica ispuštanja 

gasa iz cevi u krugu za gas. Morate proveriti 
nepropusnost u krugu te provođenje gasa.

- Više puta dolazi do blokade uključenja. Nema 
gasa, proverite ima li pritiska u mreži i da 
je slavina za snabdevanje gasom otvorena. 
Nepravilno podešen ventil za gas, proverite 
pravilno podešavanje ventila za gas.

- Neispravno sagorevanje ili pojava buke. Tako 
nešto može uzrokovati: prljavi gorionik, 
parametri sagorevanja neispravni, nepravilno 
instalirani terminal za usis-odvod. Obavite 
čišćenje gore navedenih komponenata, uverite 
se u pravilnu instalaciju terminala, proverite 
kalibraciju ventila za gas (kalibracija Off-Set) i 
pravilan procenat CO2 u dimnom gasu.

- Česte intervencije sigurnosnog termostata, 
polazne i povratne sonde. Mogu da zavise od 
nedostatka vode u kotlu, od neodgovarajućeg 
protoka vode u sistemu ili od blokiranog 
cirulatora. Proverite na manometru da je 
pritisak uređaja u okviru određenih vrednosti. 
Proverite da ventili na radijatorima nisu 
zatvoreni i da cirkulator ispravno radi.

 Uz to:
 proverite da nije intervenisao bezbednosni 

termostat izmenjivača, u protivnom proverite 
integritet modula, table od keramike, i 
zamenite zaporne brtve na poklopcu kolektora, 
te ponovo uključite termostat na način da 
pritisnete dugme koje se nalazi na njemu.

Sem toga proverite celovitost toplotnog 
osigurača, u slučaju njegove intervencije je 
neophodno proveriti celovitost modula i 
kruga za dim.

- Sifon zapušen. Tako nešto se desilo zbog 
nakupljanja prljavšt ine i l i  produkata 
sagorevanja u svojoj unutrašnjosti. Proverite 
kroz čep za odvod kondenzacije da nema 
ostataka materijala koji začepljavaju prolazak 
kondenzacije.

- Izmenjivač zapušen. To je možda posledica 
zapušenosti sifona. Proverite kroz čep za odvod 
kondenzacije da nema ostataka materijala koji 

- Klizite po parametrima na način da pritisnete 
dugmad + i - za podešavanje grejanja.

- Modifikujte parametar na način da pritisnete 
dugmad + i - za podešavanje sanitarnog režima.

- Sačuvajte parametre na način da pređete na 
neki drugi parametar ili pritisnete dugme “B”.  

-  Izađite iz režima za programiranje na način 
da pritisnete i držite pritisnutim dugmad "B" 
i "C", ili treba da se sačeka cirka 2 minuta bez 
da se dodiruje dugmad. Tada će kotao obaviti 
automatsku dijagnozu parametara i prikazati 
natpise "PARA" i nakon toga "Auto".

- Tokom prikazivanja vrednosti parametra 
da biste ponovo videli šifru istog, pritisnite 
trenutno dugme “B”.
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отложением внутри сифона загрязнений или 
продуктов сгорания. Проверить при помо-
щи колпачка слива конденсата, отсутствие 
остатков материала, которые загораживают 
проход конденсата.

- Засоренный теплообменник. Может быть 
следствием засоренного сифона. Проверить 
при помощи колпачка слива конденсата, 
отсутствие остатков материала, которые 
загораживают проход конденсата.

- Шумы, вызванные наличием воздуха в 
установке. Проверить, что открыта заглушка 
клапана, для стравливания воздуха (Илл. 
1-25 п. 24). Проверить, что заполнение и 
стравливание системы выполнено согласно 
предписаниям.

- Шумы, вызванные наличием воздуха в кон-
денсационном модуле. Использовать ручной 
клапан стравливания воздуха (илл. 1-25 дет. 
14) для удаления воздуха в конденсационном 
модуле. По окончании операции, закрыть 
ручной клапан стравливания воздуха.

- Не производится ГВС. Котёл оснащён функ-
цией, позволяющей автоматически опреде-
лить наличие факультативного санитарного 
датчика и в случае неполадки санитарного 
датчика NTC, подаётся сигнал о неполадке. 
Если во время настоящей неполадки отклю-
чается электропитание или котёл выключа-
ется и перезапускается, позднее невозможно 
будет обнаружить эту неполадку, но ее мож-
но будет увидеть в предыстории неполадок 
и ошибок.

В случае обнаружения ΔT > 35 °C, котёл 
понижает мощность, чтобы не превысить 
это значение, работа в таком состоянии 
сигнализируется миганием символа темпе-
ратуры подачи.

3.7 ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТЫ КОТЛА.

На котле возможно произвести програм-
мирование некоторых рабочих параметров. 
Изменяя эти параметры согласно нижепри-

3.6 ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ 
ПРИЧИНЫ.

Примечание. Техобслуживание должно быть 
произведено уполномоченной организацией 
(например, Авторизованной Сервисной Служ-
бой компании Immergas).
- Запах газа. Имеется утечка газовой магистра-

ли. Необходимо проверить герметичность 
газоснабжения.

- Частое блокирование зажигания. Отсутствие 
газа, проверить наличие давление в сети, и 
что открыт газовый вентиль. Неправильно 
отрегулирован газовый клапан, проверить 
правильность тарирования газового клапа-
на.

- Нерегулярное горение или шумы. Может 
быть вызвано: грязной горелкой, неправиль-
ными параметрами горения, неправильно 
установленным каналом всасывания/дымо-
удаления. Произвести очистку вышеуказан-
ных компонентов и проверить правильность 
установки вывода, проверить правильность 
тарирования газового клапана (тарирование 
отклонения (Off-Set) и правильность про-
центной доли CO2 в дыме.

- Частые срабатывания защитного термостата 
перегрева, датчика подачи или возврата. Мо-
жет быть вызвано низким давлением воды 
в котле, недостаточной циркуляцией воды 
в системе отопления или блокированным 
циркуляционным насосом. Проверить с 
помощью манометра, что давление в систе-
ме находится в установленном диапазоне. 
Проверить, что не закрыты все воздухоот-
водчики на радиаторах, а также функцио-
нирование циркуляционного насоса.

 Также:
 проверить, сработал ли предохранительный 

термостат теплообменника, в таком случае 
проверить целостность модуля, панели 
керамического волокна, заменить уплотни-
тельную прокладку крышки коллектора и 
заменить термостат.

 А также, следует проверить целостность 
плавкого предохранителя, при срабатывании 
которого необходимо проверить целостность 
модуля и контура дымовых газов.

- Засоренный сифон. Может быть вызвано 

ведённым указаниям, можно настроить котел 
согласно собственным нуждам.

- Перейти в режим программирования, нажав, 
и держа нажатыми кнопки “B” и “C”.

- Просмотреть параметры с помощью кнопок 
+ и - настройки отопления, 

- Изменить параметр с помощью кнопок + 
и - настройки ГВС.

- Чтобы занести параметры в память, нужно 
перейти на другой параметр или нажать 
кнопку “B”.

- Выйти из режима программирования, нажи-
мая, и держа нажатыми кнопки “В” и “С”, или 
подождать около 2 минут, не трогая кнопки,   
после чего, котёл выполняет автоматическую 
диагностику параметров и попеременно по-
являются сообщения “PARA”, а затем, “Auto”.

- При отображении значения параметра, что-
бы просмотреть его код, нажать и отпустить 
кнопку “B”.
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In case of ΔT > 35 °C, the boiler lowers the power 
to avoid surpassing that value. When this status 
is on, the flow temperature symbol flashes.

3.7 PROGRAMMING THE BOILER 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.

- Access programming by pressing and holding 
down buttons “B” and “C”.

- Scroll through the parameters by pressing the 
+ and - heating adjustment buttons, 

- Change the parameter by pressing the + and - 
DHW adjustment buttons.

3-3
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3.6 TROUBLESHOOTING.
N.B.: maintenance interventions must be carried 
out by an authorised company (e.g. Immergas 
After-Sales Technical Assistance Service).
- Smell of gas. Caused by leakage from gas circuit 

pipelines. Check sealing efficiency of gas intake 
circuit.

- Repeated ignition blocks. No gas, check the 
presence of pressure in the network and that 
the gas adduction valve is open. Incorrect 
adjustment of the gas valve, check the correct 
calibration of the gas valve.

- Irregular combustion or noisiness. It may be 
caused by: a dirty burner, incorrect combustion 
parameters, intake-exhaust terminal not cor-
rectly installed. Clean the above components 
and ensure correct installation of the terminal, 
check correct setting of the gas valve (Off-Set 
setting) and correct percentage of CO2 in flue 
gases.

- The over temperature safety thermostat, the 
flow probe or the return probe are triggered 
frequently. 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 valves are not 
closed and also the functionality of the pump.

  In addition:
 - check that the exchanger safety thermostat 

has not intervened. If it has, check the integrity 
of the module and ceramic fibre panel, replace 
the cover gasket of the manifold and reset the 
thermostat by pressing the specific button.

 - check that the exchanger safety thermostat 
has not intervened. If it has, check the integrity 
of the module and ceramic fibre panel, replace 
the cover gasket of the manifold and reset the 
thermostat by pressing the specific button

Also check the integrity of the thermofuse, and 
if it has been triggered it will be necessary 
to check the integrity of the module and the 
flue circuit.

- Drain trap clogged. This may be caused by 
dirt or combustion products deposited inside. 
Check, by means of the condensate drain cap, 
that there are no residues of material blocking 
the flow of condensate.

- Heat exchanger clogged. This may be caused by 
the trap being blocked. Check, by means of the 
condensate drain cap, that there are no residues 
of material blocking the flow of condensate.

- Noise due to air in the system. Check opening 
of the special air vent valve cap (Fig. 1-25 Ref. 
23). Check that system filling and air bleeding 
has been performed according to the require-
ments.

- Noise due to air inside the condensation 
module. Use the manual air vent valve (Fig. 
1-25 Ref. 13) to eliminate any air present in the 
condensation module. When the operation has 
been performed, close the manual vent valve.

- No DHW is produced. The boiler is equipped 
with a function that automatically recognises 
when there is an optional DHW probe, and an 
anomaly is reported if there is a failure affecting 
the DHW NTC probe. If there is a power out-
age, or if the boiler is switched off and back on 
again during the failure, it will not be possible 
to detect said failure, but it will, however, be 
recorded in the errors anomaly records.

- Save the parameters by switching from one 
parameter to the next or by pressing “B”.

- Exit the programming mode by pressing and 
holding down buttons “B” and “C”, or wait 
approximately 2 minutes without touching the 
buttons. The boiler will then run a self-diag-
nosis of the parameters by displaying “PARA” 
followed by “Auto”.

- While the value of a parameter is being dis-
played, press “B” quickly to see the code again.

3-6
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Меню програмування.

Позиція в меню Опис Діапазон регулю-
вання

Значення за 
замовчуванням

P01 Настр Опал (Set 
Risc) Визначає температуру подачі котла для опалення 20 ÷ P02 °C 85

P02
Настр Опал 
Макс (Set risc 
Max)

Визначає максимальну температуру подачі котла, яку 
можна задати для опалення 20 ÷ 95 °C 85

P03
Гістерезис 
опалення (Isteresi 
riscaldamento)

Визначає гістерезис вимикання в режимі опалення. 2 ÷ 10 °C 5

P04

Антицикли 
опалення 
(Anti cicli 
riscaldamento)

Дає можливість установки часу очікування з метою 
запобігання частим вмикання котла в режимі опалення 0 ÷ 15 хвилин 3 хвилини

P05 Час мін опал 
(Tempo min risc)

Час, необхідний для стабілізації котла, на протязі якого 
пальник утримується на мінімальній потужності на 
протязі заданого часу

3 ÷ 10 хвилин 3 хвилини

P06
Рампа опалення 
(Rampa 
riscaldamento)

Час, який потрібен котлові для досягнення встановленої 
температури, кількість градусів за хвилину (0 ніякої 
рампи)

0 ÷ 60 °C/
хвилина 4 °C/хвилина

P07

Пост-циркуляція 
опалення (Post 
circolazione 
riscaldamento)

Час пост-циркуляції опалення після завершення режиму 
опалення 1 ÷ 30 хвилин 3 хвилини

P08 Настр опал Макс 
(Set risc Max)

Визначає відсоток максимальної потужності в режимі 
опалення, що заданий для роботи. P09 ÷ 100% 100%

P09

Потуж опал 
мін доступна 
(Pot risc min 
disponibile)

Визначає відсоток мінімальної потужності в режимі 
опалення, що заданий для роботи. 0 ÷ P08% 0%

P10 Мінімальна 
подача системи

Визначає мінімальну подачу, необхідну для забезпечення 
вмикання котлаУвага: не змінювати цей параметр 5 ÷ 47 л/хв. 14 л/хвилина

P11
Антивологість 
електродів (Anti 
umidità elettrodi)

Визначає швидкість та режим роботи вентилятора 
для запобігання феноменам вологості в середині 
конденсацій- ного модуля, які можуть спричинити 
неполадки в роботі електродів (0 = функція 
деактивована, рекомендоване значення = 40)

P26 ÷120 об/хв. 
x 50 0

P12 0 ÷ 100% 10%

P13
Потужність 
котла (Potenza 
caldaia)

0 ÷ 255 кВт 35 кВт = 35
55 кВт = 50

P14

Крива 
зовнішнього 
датчика (Curva 
sonda esterna)

Дозволяє вибрати криву роботи зовнішнього датчика 
(опція) (0 = датчик деактивований) 0 ÷ 10 0

P15

Offset 
зовнішнього 
датчика (Offset 
sonda esterna)

Визначає offset опалення відносно вибраної кривої 
зовнішнього датчика 20 ÷ 70 °C 30 °C

P16 Настр Гар води 
(Set San) Визначає температуру гарячої води 20 ÷ 65 °C 65 °C

P17

P18
Гістерзис гарячої 
води (Isteresi 
sanitario)

Визначає гістерезис вмикання в режимі виробництва 
гарячої води. 2 ÷ 10 °C 5 °C

P19

Пост-циркуляція 
гарячої води 
(Post circolazione 
sanitario)

Час пост-циркуляції в режимі виробництва гарячої води 
після завершення режиму виробництва гарячої води 0 ÷ 180 секунд 60 секунд

P20

Потуж гар води 
максим доступна 
(Pot san max 
disponibile)

Визначає відсоток максимальної потужності в режимі 
виробництва гарячої води, що заданий для роботи. P21 ÷ 100 % 50 %

P21

Потуж гар води 
мінім доступна 
(Pot san min 
disponibile)

Визначає відсоток мінімальної потужності в режимі 
виробництва гарячої води, що заданий для роботи. 0 ÷ P20 % 0 %
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Меню програмування.

Позиція в меню Опис Діапазон регулю-
вання

Значення за 
замовчуванням

Персоналізоване 
значення

P01 Настр Опал Визначає температуру подачі котла для опалення 20 ÷ P02 °C 85

P02 Настр Опал Макс Визначає максимальну температуру подачі котла, яку можна 
задати для опалення 20 ÷ 95 °C 85

P03 Гістерезис 
опалення Визначає гістерезис вимикання в режимі опалення. 2 ÷ 10 °C 5

P04 Антицикли 
опалення

Дає можливість установки часу очікування з метою запобігання 
частим вмикання котла в режимі опалення 0 ÷ 15 хвилин 3 хвилини

P05 Час мін опал
Час, необхідний для стабілізації котла, на протязі якого пальник 
утримується на мінімальній потужності на протязі заданого 
часу

3 ÷ 10 хвилин 3 хвилини

P06 Рампа опалення Час, який потрібен котлові для досягнення встановленої 
температури, кількість градусів за хвилину (0 ніякої рампи) 0 ÷ 60 °C/хвилина 4 °C/хвилина

P07 Пост-циркуляція 
опалення

Час пост-циркуляції опалення після завершення режиму 
опалення 1 ÷ 30 хвилин 3 хвилини

P08 Настр опал Макс Визначає відсоток максимальної потужності в режимі опалення, 
що заданий для роботи. P09 ÷ 100% 100%

P09 Потуж опал мін 
доступна

Визначає відсоток мінімальної потужності в режимі опалення, 
що заданий для роботи. 0 ÷ P08% 0%

P10 Мінімальна 
подача системи

Визначає мінімальну подачу, необхідну для забезпечення 
вмикання котлаУвага: не змінювати цей параметр 5 ÷ 47 л/хв. 14 л/хвилина

P11 Антивологість 
електродів

Визначає швидкість та режим роботи вентилятора для 
запобігання феноменам вологості в середині конденсацій- 
ного модуля, які можуть спричинити неполадки в роботі 
електродів (0 = функція деактивована, рекомендоване значення 
= 40) (швидкість у RPM(об/хв) отримується множенням на 50 
відображеного значення)

P26 ÷120 0

P12
Ступінь 
модулювання 
котла

Визначає ступінь модулювання котла
(Не змінювати) 0 ÷ 100% 10%

P13 Потужність котла Використовується для підрахунку потужності котла у випадку 
простого каскаду 0 ÷ 255 кВт 35 кВт = 35

55 кВт = 50

P14
Крива 
зовнішнього 
датчика

Дозволяє вибрати криву роботи зовнішнього датчика (опція) (0 
= датчик деактивований) 0 ÷ 10 0

P15 зовнішнього 
датчика

Визначає offset опалення відносно вибраної кривої зовнішнього 
датчика 20 ÷ 70 °C 30 °C

P16 Настр Гар води Визначає температуру гарячої води 20 ÷ 65 °C 65 °C

P17 Циркулятор ГВП 
/ 3 виходи зовні

- При одиночному котлі керує зовнішнім клапаном на 3 виходи.
- При одиночному котлі і загальному датчику подачі, дозволяє 
обирати між зовнішнім циркулятором ГВП і клапаном на 3 
виходи.
- При простому каскаді керує циркулятором ГВП (нижче по лінії 
від гідросепаратора).

0 = 3 виходи
1 = Циркулятор 

ГВП

P18 Гістерзис гарячої 
води

Визначає гістерезис вмикання в режимі виробництва гарячої 
води. 2 ÷ 10 °C 5 °C

P19 Пост-циркуляція 
гарячої води

Час пост-циркуляції в режимі виробництва гарячої води після 
завершення режиму виробництва гарячої води 0 ÷ 180 секунд 60 секунд

P20 Потуж гар води 
максим доступна

Визначає відсоток максимальної потужності в режимі 
виробництва гарячої води, що заданий для роботи. P21 ÷ 100 % 50 %

P21 Потуж гар води 
мінім доступна

Визначає відсоток мінімальної потужності в режимі 
виробництва гарячої води, що заданий для роботи. 0 ÷ P20 % 0 %

P22

Температура 
подачі 
гарячої води з 
термостатом

У разі підключення до бойлера окремого термостата, 
визначає температуру подачі в режимі виробництва 
гарячої води

35 ÷ 90 °C 80 °C

P23 Модуляція 
гарячої води

Разом з параметром «Настр Гар води» (“Set San”) (P16) 
визначає настройки температури подачі, при яких котел 
повинен змінювати потужність в режимі виробництва 
гарячої води

5 ÷ 30 °C 15 °C

P24 Збільшення 
вимик гар води

Визначає час, коли котел в режимі виробництва гарячої 
води дозволяє вимкнути пальник при збільшенні на 5 °C 
температури подачі

0 ÷ 255 секунд 60 секунд

P25 Швидкість Макс 
вентилятра

Визначає максимальну швидкість вентилятора і таким 
чином - відносну максимальну потужність роботи котла 
(швидкість у RPM(об/хв) отримується множенням на 50 
відображеного значення)

P26 ÷ 255 об/хв. 
x 50

35 кВт Мет. 101
35 кВт GPL 98

55 кВт Мет. 131
55 кВт GPL 129
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Menú de programación

Opción del menú Descripción Rango de regu-
lación Valor por defecto Valor 

Personalizado

P01 Set Calef Define la temperatura de impulsión de la caldera en 
calefacción 20 ÷ P02 °C 85

P02 Set calef. Máx Define la temperatura de impulsión que se puede configurar 
en calefacción 20 ÷ 95 °C 85

P03 Histéresis de 
calefacción Define la histéresis de apagado en fase de calefacción 2 ÷ 10 °C 5

P04 Anti ciclos de 
calefacción

Permite configurar un tiempo de espera para evitar 
encendidos de la caldera frecuentes y repetidos en modalidad 
calefacción.

0 ÷ 15 minutos 3 minutos

P05 Tiempo mín. 
calef.

Tiempo necesario para estabilizar la caldera, en el cual el 
quemador se mantiene a la potencia mínima durante el 
tiempo configurado.

3 ÷ 10 minutos 3 minutos.

P06 Rampa de 
calefacción

Tiempo que emplea la caldera para alcanzar la temperatura 
solicitada, número de grados por minutos (0 ninguna rampa) 0 ÷ 60 °C/minuto 4 °C/minuto

P07 Post circulación 
de calefacción

Tiempo de post circulación en calefacción cuando ternina la 
fase de calefacción 1 ÷ 30 minutos 3 minutos

P08 Pot calef. máx 
disponible

Define el porcentaje de potencia máxima configurada en fase 
de calefacción que se puede utilizar P09 ÷ 100% 100%

P09 Pot calef. mín 
disponible

Define el porcentaje de potencia mínima configurada en fase 
de calefacción que se puede utilizar 0 ÷ P08% 0%

P10 Caudal mínimo 
de la instalación

Define el caudal mínimo de la instalación necesario para 
poder encender la caldera
Atención: no modifique este parámetro

5 ÷ 47 l/minutos 14 l/minutos

P11 Anti Humedad de 
los electrodos

Define la velocidad y el modo de funcionamiento del 
ventilador para evitar fenómenos de humedad dentro del 
módulo de condensación que pueden causar funcionamientos 
incorrectos en los electrodos (0 = función deshabilitada, 
valor recomendado = 40) (la velocidad en RPM se consigue 
multiplicando por 50 el valor visualizado)

P26 ÷120 0

P12
Relación de 
modulación de la 
caldera

Define la relación de modulación de la caldera
(No modificar) 0 ÷ 100% 10%

P13 Potencia de la 
caldera

Utilizado para calcular la potencia de la caldera en caso de 
cascada simple 0 ÷ 255 kW 35 kW = 35

55 kW = 50

P14 Curva de la sonda 
externa

Permite seleccionar la curva de funcionamiento de la sonda 
externa (opcional) (0 = sonda deshabilitada) 0 ÷ 10 0

P15 Offset de la sonda 
externa

Define el offset de calefacción respecto a la curva de la sonda 
externa seleccionada 20 ÷ 70 °C 30 °C

P16 Set San Define la temperatura del agua caliente sanitaria. 20 ÷ 65 °C 65 °C

P17
Circulador 
sanitario / 3 vías 
externo

- Con caldera individual gestiona un 3 vías externo.
- Con caldera individual y sonda de ida común permite 
escoger entre un circulador sanitario externo o un 3 vías.
- Con cascada simple gestiona un circulador sanitario 
(después de un separador hidráulico).

0 = 3 Vías
1 = Circulador 

sanitario

P18 Histéresis del 
sanitario Define la histéresis de encendido en fase sanitario 2 ÷ 10 °C 5 °C

P19 Postcirculación 
sanitario

Tiempo de post circulación en sanitario cuando termina la 
producción de agua caliente sanitaria 0 ÷ 180 segundos 60 segundos

P20 Pot san máx 
disponible

Define el porcentaje de potencia máxima configurada en fase 
de sanitario que se puede usar P21 ÷ 100 % 50 %

P21 Pot san mín 
disponible

Define el porcentaje de potencia mínima configurada en fase 
de sanitario que se puede utilizar 0 ÷ P20 % 0 %

P22

Temperatura de 
impulsión en 
sanitario con 
termostato

En caso de que se combine con un acumulador y con un 
termostato separado, define la temperatura de impulsión en 
funcionamiento sanitario

35 ÷ 90 °C 80 °C

P23 Modulación del 
sanitario

Si se suma al parámetro "Set San" (P16) define el set de 
temperatura de impulsión a la cual la caldera debe modular la 
potencia en fase sanitario

5 ÷ 30 °C 15 °C

P24 Incremento off 
sanitario

Define el tiempo en el cual la caldera en fase sanitario permite 
que se apague el quemador incrementando 5 °C respecto a la 
temperatura de impulsión

0 ÷ 255 segundos 60 segundos

P25 Velocidad Máx 
ventilador

Define la velocidad máxima del ventilador y por lo tanto la 
correspondiente potencia máxima de funcionamiento de la 
caldera (la velocidad en RPM se obtiene multiplicando por 50 
el valor visualizado)

P26 ÷ 255 RPM 
x 50

35 kW Met. 101
35 kW GLP 98

55 kW Met. 131
55 kW GLP 129
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Meni za programiranje

Stavke menija Opis Opseg 
prilagođavanja

Podrazumevane 
vrednosti

Personalizirana 
vrednost

P01 Pod.Grej Definiše polaznu temperaturu kotla u stanju grejanja 20 ÷ P02 °C 85
P02 Pod. Maks.grej Definiše maksimalnu polaznu podesivu temperaturu grejanja 20 ÷ 95 °C 85
P03 Histereza grejanja Definiše histerezu isključivanja u fazi grejanja 2 ÷ 10 °C 5

P04 Anti ciklusi 
grejanja

Omogućuje podešavanje vremena čekanja da ne bi došlo do 
prečestog uključivanja kotla u režimu grejanja 0 ÷ 15 minuta 3 minuta

P05 Min vre grej Vreme potrebno za stabilizaciju kotla u kojem se gorionik 
održava na minimalnoj snazi tokom podešenog vremena 3 ÷ 10 minuta 3 minuta

P06 Rampa grejanja Vreme potrebno kotlu da bi dostigao željenu temperaturu, 
broj stepeni na minut (0 nijedna rampa) 0 ÷ 60 °C/minut 4 °C/minut

P07 Postcirkulacija 
grejanja Vreme postcirkulacije grejanja nakon faze grejanja 1 ÷ 30 minuta 3 minuta

P08 Maks dost sna grej Definiše procenat podešene maksimalne snage u fazi grejanja 
koja se treba koristititi P09 ÷ 100% 100%

P09 Min raspo sna grej Definiše procenat podešene minimalne snage u fazi grejanja 
koja se treba koristititi 0 ÷ P08% 0%

P10 Minimalni 
kapacitet uređaja

Definiše minimalni kapacitet uređaja koji omogućuje 
uključenje kotla
Pažnja: nemojte menjati ovaj parametar

5 ÷ 47 l/minut 14 l/minut

P11 Protiv vlage 
elektroda

Definiše brzinu i rad ventilatora da bi se izbegle pojave 
vlage unutar kondenzacijskog modula što može dovesti do 
problema u radu elektroda (0= funkcija onesposobljena, 
savetovana vrednost=40) (brzina u RPM dobiva se na način 
da se prikazata vrednost množi sa 50)

P26 ÷120 0

P12 Raport modulacije 
kotla

Definiše raport modulacije kotla
(Ne sme da se menja) 0 ÷ 100% 10%

P13 Snaga kotla Koristi se za kalkulaciju snage kotla u slučaju proste kaskade 0 ÷ 255 kW 35 kW = 35
55 kW = 50

P14 Kriva spoljne 
sonde

Omogućuje da se izabere kriva rada spoljne sonde (opciono) 
(0=sonda onesposobljena) 0 ÷ 10 0

P15 Offset spoljne 
sonde

Definiše offset grejanja u odnosu na krivu izabrane spoljne 
sonde 20 ÷ 70 °C 30 °C

P16 Post San Definiše temperaturu tople sanitarne vode 20 ÷ 65 °C 65 °C

P17
Sanitarni 
cirkulator / 
spoljašnja 3 kraka

-   Sa jedinstvenim kotlom upravlja spoljašnji sa 3 kraka.
-   Sa jedinstvenim kotlom i polaznom opštom sondom 
omogućava se izbor između sanitarnog cirkulara ili 
spoljašnjeg sa 3 kraka.
-    Sa prostom kaskadom upravlja sanitarni cirkular 
(nizvodno od hidrauličnog separatora).

0 = 3 kraka
1 = Sanitarni 

cirkular

P18 Sanitarna 
histereza Definiše histerezu uključivanja u sanitarnoj fazi 2 ÷ 10 °C 5 °C

P19 Sanitarna post 
cirkulacija

Vreme post cirkulacije u sanitarnom režimu nakon što završi 
proizvodnja tople sanitarne vode 0 ÷ 180 sekunda 60 sekunda

P20 San raspol maks 
snaga

Definiše procenat podešene maksimalne snage u sanitarnoj 
fazi koji će se koristiti P21 ÷ 100 % 50 %

P21 San raspol min 
snaga

Definiše procenat podešene minimalne snage u sanitarnoj fazi 
koji će se koristiti 0 ÷ P20 % 0 %

P22
Polazna sanitarna 
temperatura sa 
termostatom

U slučaju da se Jedinica za ključanje kombinuje sa odvojenim 
termostatom, definiše polaznu temperaturu u sanitarnom 
režimu

35 ÷ 90 °C 80 °C

P23 Modulacija 
sanitarnog režima

Dodat parametru "Set San" (P16) definiše podešavanje 
polazne temperature na kojoj kotao mora da moduliše snagu 
u sanitarnoj fazi.

5 ÷ 30 °C 15 °C

P24 Povećanje off 
sanitarnog režima

Definiše vreme u kojem kotao u sanitarnoj fazi omogućuje 
isključenje gorionika povećano za 5 °C u odnosu na polaznu 
temperaturu

0 ÷ 255 sekunda 60 sekunda

P25 Maks brzina 
ventilatora

Definiše maksimalnu brzinu ventilatora i dakle odgovarajuću 
maksimalnu snagu rada kotla (brzina u RPM dobiva se na 
način da se prikazata vrednost množi sa 50)

P26 ÷ 255 RPM 
x 50

35 kW Met. 101
35 kW GPL 98

55 kW Met. 131
55 kW GPL 129
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Меню программирования

Опция меню Описание Диапазон на-
стройки

Заданное зна-
чение

Персонали-
зированное 
значение

P01 Температура отопл. Определяет температуру подачи котла в режиме 
отопления 20 ÷ P02 °C 85

P02 Температура отопл. 
макс.

Определяет максимальную температуру подачи, которая 
может быть установлена на отоплении. 20 ÷ 95 °C 85

P03 Гистерезис  
отопления Определяет гистерезис выключения на этапе отопления 2 ÷ 10 °C 5

P04 Анти циклы 
отопления

Позволяет установить время ожидания, чтобы 
предотвратить частые включения через малые 
промежутки времени в режиме отопления.

0 ÷ 15 минут 3 минуты

P05 Время мин отопл. Время, необходимое для стабилизации котла, когда 
горелка поддерживает минимальную мощность. 3÷ 10 минут 3 минуты

P06 Температурная 
кривая

Время, затраченное котлом для достижения требуемой 
температуры, количество градусов в минуту (0 нет 
кривой)

0 ÷ 60 °C/минуту 4 °C/минуту

P07 Постциркуляция 
отопления

Врем постциркуляции при отоплении по завершении 
этапа отопления 1 ÷ 30 минут 3 минуты

P08 Макс. дост. мощ. 
отопления Определяет процент максимальной мощности отопления P09 ÷ 100% 100%

P09 Мин. дост. мощ. 
отопления Определяет процент минимальной мощности отопления 0 ÷ P08% 0%

P10 Минимальный 
расход системы

Определяет минимальный проток в системе отопления, 
необходимый, чтобы выполнить включение котла
Внимание! Данный параметр не может быт изменён

5 ÷ 47 л/мин 14 л/мин

P11 Анти влажность 
электродов

Определяет скорость и режим работы вентилятора, 
чтобы предотвратить влажность в конденсатном модуле, 
которая может вывести из строя электроды (0 = функция 
отключена, рекомендованное значение = 40) (скорость 
RPM (об/мин) получается умножая на 50 отображенное 
значение)

P26 ÷120 0

P12
Уровень 
модулирования 
котла

Определяет уровень модулирования котла
(Не изменять) 0 ÷ 100% 10%

P13 Мощность котла Используется для подсчета мощности котла в случае 
простого каскада 0 ÷ 255 кВт 35 кВт = 35

55 кВт = 50

P14 Отопительная 
кривая

Позволяет выбрать отопительную кривую отопления 
(факультативно) (0 = датчик отключен) 0 ÷ 10 0

P15 Отклонение 
внешнего датчика

Определяет величину параллельного смещения 
отопительной кривой 20 ÷ 70 °C 30 °C

P16 Температура ГВС Определяет температуру воды ГВС 20 ÷ 65 °C 65 °C

P17
Циркуляционный
насос ГВС / 
трехходовой кран

При одиночном котле управляет трехходовым краном.
- При одиночном котле и общем датчике подачи 
позволяет выбирать между внешним циркуляционным 
насосом ГВС и трехходовым краном..
- При простом каскаде управляет циркуляционным 
насосом ГВС (после гидравлического разделителя).

0 = трехходовой 
кран
1 = 

Циркуляционный 
насос ГВС

P18 Гистерезис ГВС Определяет гистерезис включения на этапе ГВС 2 ÷ 10 °C 5 °C

P19 Постциркуляция  
ГВС

Время постциркуляции в режиме ГВС после завершения 
производства горячей воды 0 ÷ 180 секунд 60 секунд

P20 Макс. дост. мощн. 
ГВС Определяет максимальную мощность в режиме ГВС P21 ÷ 100 % 50 %

P21 Мин. дост. мощн. 
ГВС Определяет минимальную мощность в режиме ГВС 0 ÷ P20 % 0 %

P22 Температура подачи 
ГВС с термостатом

При подключении к водонагревателю, определяет 
температуру подачи в режиме ГВС 35 ÷ 90 °C 80 °C

P23 Модуляция ГВС
В сумме с параметром “Set San” (Уставка ГВС) (P16) 
определяет температуру подачи, при которой котёл 
должен модулировать мощность в режиме ГВС.

5 ÷ 30 °C 15 °C

P24 Увеличение выкл 
ГВС

Определяет время, за которое котёл в режиме ГВС 
позволяет выполнить выключение горелки, увеличивая 
на 5 °C температуру на подаче

0 ÷ 255 секунд 60 секунд

P25 Макс. скорость 
вентилятора

Определяет максимальную скорость вентилятора, и 
следовательно, максимальную рабочую мощность котла
(скорость RPM (об/мин) получается умножая на 50 
отображенное значение)

P26 ÷255

35 кВт Мет. 101
35 кВт СНГ 98

55 кВт Мет. 131
55 кВт СНГ 129
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Programming menu

Menu item Description Adjustment range Default value Customised 
Value

P01 Set Risc (CH Set) This defines the boiler's flow temperature during heating 20 ÷ P02 °C 85

P02 Set risc Max (Max 
CH Set) This defines the maximum settable flow temperature during heating 20 ÷ 95 °C 85

P03
Isteresi  
riscaldamento 
(Heating Hysteresis)

This defines the power-off hysteresis during the heating phase 2 ÷ 10 °C 5

P04
Anti cicli  
riscaldamento (Anti-
cycle CH)

This is used to set a waiting time to avoid the boiler from switching on 
multiple times and frequently during CH mode 0 ÷ 15 minutes 3 minutes

P05 Tempo min risc (CH 
min time)

This is the amount of time that the boiler needs to stabilise, when the burner 
runs at minimum power for the set amount of time 3 ÷ 10 minutes 3 minutes

P06
Rampa  
riscaldamento (CH 
ramp)

The amount of time that the boiler takes to reach the required temperature, 
number of degrees per minute (0 means no ramp) 0 ÷ 60 °C/minute 4 °C/minute

P07
Post circolazione 
riscaldamento (CH 
post-circulation)

The amount of CH post circulation once the CH phase is fnished 1 ÷ 30 minutes 3 minutes

P08
Pot risc max 
disponibile (Available 
max heat out)

This defines the maximum power percentage to be used during the set CH 
phase P09 ÷ 100% 100%

P09
Pot risc min 
disponibile (Available 
max heat out)

This defines the minimum power percentage to be used during the set CH 
phase 0 ÷ P08% 0%

P10 Minimum system 
flow rate

This defines the minimum system flow rate required to power-on the boiler
Attention: do not change this parameter 5 ÷ 47 l/minutes 14 l/minutes

P11
Anti umidità elettrodi 
(Electrodes anti-
humidity)

This defines fan speed and operating mode, to avoid humidity inside 
the condensing module, which could otherwise cause the electrodes to 
malfunction (0 = disabled function, recommended value = 40) (RPM speed is 
calculated by multiplying the value displayed by 50)

P26 ÷120 0

P12 Boiler’s modulation 
ratio  

It defines the boiler’s modulation ratio
(Do not modify) 0 ÷ 100% 10%

P13 Boiler power Used to calculate the boiler power in the event of simple cascade. 0 ÷ 255 kW 35 kW = 35
55 kW = 50

P14 External probe curve This is used to select the external probe operating curve (optional) (0 = 
disabled probe) 0 ÷ 10 0

P15 External probe offset This defines the CH offset in relation to the selected external probe curve 20 ÷ 70 °C 30 °C
P16 Set San (DHW set) This defines the DHW temperature 20 ÷ 65 °C 65 °C

P17 P17 External D.H.W / 
3-waypump 

-    With single boiler and common flow probe, it lets you choose between an 
external D.H.W pump and a 3-way one.
-    With a simple cascade, it manages a D.H.W. pump (downstream an 
hydraulic separator). 

0 = 3 Ways
1 = D.H.W. pump

P18 Isteresi sanitario 
(DHW hysteresis) This defines the DHW power-on hysteresis during CH 2 ÷ 10 °C 5 °C

P19
Post circolazione  
sanitario (DHW post-
circulation)

This is the post circulation time during DHW once DHW production is 
finished 0 ÷ 180 seconds 60 seconds

P20
Pot san max 
disponibile (Available 
max DHW pow)

This defines the maximum power percentage to be used during the set DHW 
phase P21 ÷ 100 % 50 %

P21
Pot san min 
disponibile (Available 
max DHW pow)

This defines the minimum power percentage to be used during the set DHW 
phase 0 ÷ P20 % 0 %

P22
DHW flow 
temperature with 
thermostat

In combination with a storage tank and a separate thermostat, this defines the 
flow temperature during DHW operation 35 ÷ 90 °C 80 °C

P23 Modulazione sanitario 
(DHW modulation)

Summed with the “Set San” (P16) parameter, this defines the flow 
temperature set that the boiler has to modulate the power on during DHW 5 ÷ 30 °C 15 °C

P24
Incremento off 
sanitario (DHW off 
increment)

This defines the time that the boiler allows the burner to switch off during 
DHW, by an increment of 5 °C on top of the flow temperature 0 ÷ 255 seconds 60 seconds

P25
Velocità Max 
ventilatore (Min fan 
Speed)

This defines the max fan speed and therefore the maximum relative boiler 
operating power (RPM speed is calculated by multiplying the value displayed 
by 50)

P26 ÷ 255 RPM x 50

35 kW Met. 101
35 kW LPG 98

55 kW Met. 131
55 kW LPG 129
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Меню програмування.

Позиція в меню Опис Діапазон регулю-
вання

Значення за 
замовчуванням

P22

Температура 
подачі 
гарячої води з 
термостатом 
(Temperatura 
mandata sanitario 
con termostato)

У разі підключення до бойлера окремого термостата, 
визначає температуру подачі в режимі виробництва 
гарячої води

35 ÷ 90 °C 80 °C

P23

Модуляція 
гарячої води 
(Modulazione 
sanitario)

Разом з параметром «Настр Гар води» (“Set San”) (P16) 
визначає настройки температури подачі, при яких котел 
повинен змінювати потужність в режимі виробництва 
гарячої води

5 ÷ 30 °C 15 °C

P24

Збільшення 
вимик гар води 
(Incremento off 
sanitario)

Визначає час, коли котел в режимі виробництва гарячої 
води дозволяє вимкнути пальник при збільшенні на 5 °C 
температури подачі

0 ÷ 255 секунд 60 секунд

P25

Швидкість Макс 
вентилятра 
(Velocità Max 
вентилятора)

Визначає максимальну швидкість вентилятора і таким 
чином - відносну максимальну потужність роботи котла

P26 ÷ 255 об/хв. 
x 50

35 кВт Мет. 101
35 кВт GPL 98

55 кВт Мет. 131
55 кВт GPL 129

P26

Швидкість Мін 
вентилятора 
(Velocità Min 
вентилятора)

Визначає мінімальну швидкість вентилятора і таким 
чином - відносну мінімальну потужність роботи котла

0 ÷ P25 об/хв. 
x 50

35 кВт Мет. 20
35 кВт GPL 20
55 кВт Мет. 22
55 кВт GPL 21

P27
Швидкість Мін 
насосу  (Velocità 
min circolatore)

Не використовується на цій моделі котла - - - 75 %

P28

Швидкість 
насосу при 
вмикання 
пальника 
(Velocità 
circolatore in 
accensione 
bruciatore)

Не використовується на цій моделі котла - - - 75 %

P29

Конфігурація 
гарячої води 
(Configurazione 
sanitario)

Дозволяє вибрати режим роботи виробництва гарячої 
води між з датчиком NTC або з термостатом ввімкн./
вимкн. (on/off)

1 = датчик NTC
17 = термостат 
ввімкн./вимкн. 

(on/off)

1

P30

Швидкість 
вентилятора 
при вмиканні 
(Velocità in 
accensione 
ventilatore)

Визначає швидкість вентилятора під час вмикання 
пальника
Увага: не змінювати цей параметр

0 ÷ 114 об/хв. 
x 50

(діапазон 
обмежується 

параметрами P25 
та P26)
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P31 Одиниця виміру Визначає одиницю виміру для відображення на дисплеї: 
метрична чи британська

0 ÷ 127 = °C - кВт
128 ÷ 256 = °F - 

kBTu/h
0

P32 - Не використовується 0
P33 - Не використовується 5
P34 - Не використовується 15
P35 - Не використовується 60

P36

Час розрахунку 
регулювання 
температури 
(Tempo calcolo 
regolazione 
temperatura)

Визначає час, необхідний для виконання розрахунків 
температури котла
Увага: не змінювати цей параметр

1 ÷ 10 секунд 3 секунд

P37
P38
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Меню програмування.

Позиція в меню Опис Діапазон регулю-
вання

Значення за 
замовчуванням

Персоналізоване 
значення

P26 Швидкість Мін 
вентилятора

Визначає мінімальну швидкість вентилятора і таким 
чином - відносну мінімальну потужність роботи котла 
(швидкість у RPM(об/хв) отримується множенням на 50 
відображеного значення)

0 ÷ P25 об/хв. 
x 50

35 кВт Мет. 20
35 кВт GPL 20
55 кВт Мет. 22
55 кВт GPL 21

P27
Швидкість Мін 
насосу  (Velocità 
min circolatore)

Не використовується на цій моделі котла - - - 75 %

P28

Швидкість 
насосу при 
вмикання 
пальника 
(Velocità 
circolatore in 
accensione 
bruciatore)

Не використовується на цій моделі котла - - - 75 %

P29

Конфігурація 
гарячої води 
(Configurazione 
sanitario)

Дозволяє вибрати режим роботи виробництва гарячої 
води між з датчиком NTC або з термостатом ввімкн./
вимкн. (on/off)

1 = датчик NTC
17 = термостат 
ввімкн./вимкн. 

(on/off)

1

P30

Швидкість 
вентилятора 
при вмиканні 
(Velocità in 
accensione 
ventilatore)

Визначає швидкість вентилятора під час вмикання 
пальника
Увага: не змінювати цей параметр. (швидкість у RPM(об/
хв) отримується множенням на 50 відображеного 
значення)

0 ÷ 114 об/хв. 
x 50

(діапазон 
обмежується 

параметрами P25 
та P26)
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P31 Одиниця виміру Визначає одиницю виміру для відображення на дисплеї: 
метрична чи британська

0 ÷ 127 = °C - кВт
128 ÷ 256 = °F - 

kBTu/h
0

P32 Набір нагрів мін.
Обмежує мінімальне значення набору нагріву. (Параметр 
має перевагу по віднош. до значення, встановленого з 
кнопкової панелі)

0

P33

Активація 
антифризу 
із загальним 
датчиком подачі

Активує функцію захисту від замерзання, керовану 
загальним датчиком подачі. Досягнувши значення, що 
нижче за встановлене, котел вмикається

2 ÷ 20 °C 5 °C

P34

Дезактивація 
антифризу 
із загальним 
датчиком подачі

Дезактивує функцію захисту від замерзання, керовану 
загальним датчиком подачі. Досягнувши встановленої 
температури, котел вмикається

2 ÷ 20 °C 15 °C

P35

Затримка 
активації / 
дезактивації 
другого котла

При роботі у простий каскад, дозволяє уникнути 
непотрібних увімкнень і вимкнень другого котла 0 ÷ 255 секунд 60 секунд

P36

Час розрахунку 
регулювання 
температури 
(Tempo calcolo 
regolazione 
temperatura)

Визначає інтервал часу, необхідний для виконання 
розрахунків температури котла
Увага: не змінювати цей параметр

1 ÷ 10 секунд 3 секунд

P37 Вхід 0 ÷ 10 V Визначає, чи котел повинен працювати з набором 
“температура” або з набором “потужність”

0 = набір 
“температура”

1 = набір 
“потужність”

P38

Налаштування 
загального 
датчика 
подачі 

Активує роботу із загальним датчиком подачі.

0 = датчик 
відсутній
1 = датчик 
присутній

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

Menú de programación

Opción del menú Descripción Rango de regu-
lación Valor por defecto Valor 

Personalizado

P26 Velocidad Mín 
ventilador

Define la velocidad mínima del ventilador y por lo tanto la 
correspondiente potencia mínima de funcionamiento de la 
caldera (la velocidad en RPM se obtiene multiplicando por 50 
el valor visualizado)

0 ÷ P25 RPM x 50

35 kW Met. 20
35 kW GLP 20
55 kW Met. 22
55 kW GLP 21

P27 Velocidad mín del 
circulador No se usa con este modelo de caldera - - - 75 %

P28

Velocidad del 
circulador durante 
encendido del 
quemador

No se usa con este modelo de caldera - - - 75 %

P29 Configuración 
sanitario

Permite seleccionar la modalidad de funcionamiento en 
sanitario, escogiendo entre sonda NTC o termostato on/off

1 = Sonda NTC
17 = termostato 

on/off
1

P30
Velocidad durante 
encendido del 
ventilador

Define la velocidad del ventilador cuando se enciende el 
quemador
Atención: no modifique este parámetro
(la velocidad en RPM se obtiene multiplicando por 50 el valor 
visualizado)

0 ÷ 114 RPM x 50
(rango limitado 

por los 
parámetros P25 

y P26)
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P31 Unidad de medida Define la unidad de medida de la pantalla, sistema métrico o 
sistema británico.

0 ÷ 127 = °C - kW
128 ÷ 256 = °F - 

kBTu/h
0

P32 Set celen Min
Limita el valor mínimo del set de calentamiento. (El 
parámetro tiene prioridad respecto al valor configurado desde 
el teclado)

0

P33

Activación 
anticongelante 
con sonda de ida 
común

Activa la función anticongelante de ida de la sonda de 
ida común. Cuando descendemos por debajo del valor 
configurado, se enciende la caldera

2 ÷ 20 °C 5 °C

P34

Desactivación 
anticongelante 
con sonda de ida 
común

Desactiva la función anticongelante controlada por la sonda 
de ida común. Cuando se alcanza la temperatura configurada 
la caldera se apaga

2 ÷ 20 °C 15 °C

P35

Retraso de 
Activación / 
Desactivación de 
la segunda caldera

Con el funcionamiento en cascada simple permite evitar 
encendidos y apagados inútiles de la segunda caldera 0 ÷ 255 segundos 60 segundos

P36

Tiempo para 
calcular la 
regulación de 
temperatura

Define el el intervalo de tiempo necesario para calcular la 
temperatura de la caldera
Atención: no modifique este parámetro

1 ÷ 10 segundos 3 segundos

P37 Entrada 0 ÷ 10 V Define si la caldera debe funcionar con el set de temperatura o 
con el set de potencia

0 = set 
temperatura

1 = set potencia

P38
Configuración de 
la sonda de ida 
común

Habilita el funcionamiento con la sonda de ida común. 0 = sonda ausente
1 = sonda presente
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Meni za programiranje

Stavke menija Opis Opseg 
prilagođavanja

Podrazumevane 
vrednosti

Personalizirana 
vrednost

P26 Min brzina 
ventilatora

Definiše minimalnu brzinu ventilatora i dakle odgovarajuću 
minimalnu snagu rada kotla (brzina u RPM dobiva se na 
način da se prikazata vrednost množi sa 50)

0 ÷ P25 RPM x 50

35 kW Met. 20
35 kW GPL 20
55 kW Met. 22
55 kW GPL 21

P27 Min brzina 
cirkulatora Ne koristi se na ovom modelu kotla - - - 75 %

P28
Brzina cirkulatora 
pri uključenju 
gorionika

Ne koristi se na ovom modelu kotla - - - 75 %

P29 Konfiguracija 
sanitarnog režima

Omogućuje da se izabere sanitarni režim rada na način da se 
izabere sonda NTC ili termostat on/off

1 = sonda NTC
17 = termostat 

on/off
1

P30 brzina uključenja 
ventilatora

 Definiše brzinu ventilatora tokom uključenja gorionika
Pažnja: nemojte menjati ovaj parametar (brzina u RPM 
dobiva se na način da se prikazata vrednost množi sa 50)

0 ÷ 114 RPM x 50
(raspon ograničen 
parametrima P25 

i P26)
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P31 Merna jedinica Definiše mernu jedinicu displeja, metričku ili onu imperijalnu 
britansku

0 ÷ 127 = °C - kW
128 ÷ 256 = °F - 

kBTu/h
0

P32 Set za grejanje 
Min.

Ograničava minimalnu vrednost seta za grejanje. (Parametar 
poseduje prioritet u odnosu na podešenu vrednost na tabli sa 
dugmadi)

0

P33

Aktivacija 
antifriza pomoću 
polazne opšte 
sonde

Aktivira funkciju antifriza kojom upravlja opšta polazna 
sonda.  Kada vrednost siđe ispod podešene vrednosti, kotao 
se pali           

2 ÷ 20 °C    5°C

P34

Isključivanje 
antifriza pomoću 
opšte polazne 
sonde 

Isključuje funkciju antifriza kojom upravlja opšte polazna 
sonda. Kad se dosegne podešena temperatura kotao se gasi 2 ÷ 20 °C 15°C

P35

Kasnije  
uključenje / 
isključivanje 
drugog kotla

S radom u prostoj kaskadi omogućuje se da se izbegnu 
nepotrebna paljenja i gašenja kotla 2 ÷ 20 °C 15 °C 60 sekunda

P36
Vreme računanja 
podešavanja 
temperature

Definiše interval vremena potrebno da bi se obavilo računanje 
temperature kotla
Pažnja: nemojte menjati ovaj parametar

1 ÷ 10 sekunda 3 sekunda

P37 Ulaz 0 ÷ 10 V Definira ako kotao treba da funkcioniše sa setom temperature 
ili sa setom snage

0 = set 
temperature
1 = set snage

P38
Konfiguraciija 
opšte polazne 
sonde 

Omogućuje funkcionisanje sa drugom opštom polaznom 
sondom

0 = sonda nije 
prisutna

1 = sonda prisutna
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Меню программирования

Опция меню Описание Диапазон на-
стройки

Заданное зна-
чение

Персонали-
зированное 
значение

P26 Мин. скорость 
вентилятора

Определяет минимальную скорость вентилятора, и 
следовательно, минимальную рабочую мощность котла 
(скорость RPM (об/мин) получается умножая на 50 
отображенное значение)

0 ÷ P25 ОБ/МИН 
x 50

35 кВт Мет. 20
35 кВт СНГ 20
55 кВт Мет. 22
55 кВт СНГ 21

P27 Мин. скор. 
циркуляционного насоса Не используется на этой модели котла - - - 75 %

P28
Скорость 
циркуляционного насоса 
при включении горелки

Не используется на этой модели котла - - - 75 %

P29 Конфигурация ГВС Позволяет выбрать рабочий режим ГВС, выбирая между 
датчиком NTC или термостатом вкл/выкл

1 = датчик NTC
17 = термостат 

вкл/выкл
1

P30
Скорость 
вентилятора при 
включении

 Определяет скорость вентилятора во время включения 
горелки
Внимание! Данный параметр не может быт изменён
(скорость RPM (об/мин) получается умножая на 50 
отображенное значение)

0 ÷114 ОБ/МИН 
x 50

(диапазон 
ограничен 

параметрами P25 
и P26)
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P31 Единица измерения Определяет единицу измерения дисплея, метрическую 
или британскую систему мер.

0 ÷ 127 = °C - кВт
128 ÷ 256 = °F - 

kBTu/h
0

P32 Набор нагр. мин
Ограничивает минимальное значение набора нагрева. 
(Параметр имеет преимущество перед значением, 
установленным с панели управления котла)

0

P33
Активация 
антифриза с общим 
датчиком подачи

Активирует функцию защиты от замерзания, 
управляемую общим датчиком подачи. При опускании 
температуры ниже заданного значение, котел включается

2 ÷ 20 °C 5 °C

P34
Дезактивация 
антифриза с общим 
датчиком подачи

Дезактивирует функцию защиты от замерзания, 
управляемую общим датчиком подачи. Достигнув 
установленной температуры, котел выключается

2 ÷ 20 °C 15 °C

P35
Задержка активации 
/ дезактивации 
датчика котла

При работе в простом каскаде, позволяет избежать 
ненужных включений выключений второго котла 0 ÷ 255 60 секунды

P36
Время расчёта 
настройки 
температуры

Определяет необходимое интервал времени для 
выполнения расчёта температуры на котле
Внимание! Данный параметр не может быт изменён

1 ÷ 10 секунд 3 секунды

P37 Вход 0 ÷ 10 Определяет, котел должен работать с набором 
“температура” или с набором “мощность”

0 = набор 
“температура”

1 = набор 
“мощность”

P38 Настройка общего 
датчика подачи Активирует работу с общим датчиком подачи.

0 = датчик 
отсутствует
1 = датчик 

присутствует

IN
ST

A
LL

ER
U

SE
R

M
A

IN
TE

N
A

N
CE

 T
EC

H
N

IC
IA

N

Programming menu

Menu item Description Adjustment range Default value Customised 
Value

P26
Velocità Min 
ventilatore (Min fan 
Speed)

This defines the min fan speed and therefore the minimum relative boiler 
operating power (RPM speed is calculated by multiplying the value displayed 
by 50)

0 ÷ P25 RPM x 50

35 kW Met. 20
35 kW LPG 20
55 kW Met. 22
55 kW LPG 21

P27
Velocità min 
circolatore (Min pump 
speed)

Not used on this boiler model - - - 75 %

P28

Velocità circolatore in 
accensione bruciatore 
(Pump speed during 
burner ignition)

Not used on this boiler model - - - 75 %

P29
Configurazione 
sanitario (DHW 
configuration)

This is used to select the DHW operating mode, choosing between NTC 
probe or on/off thermostat

1 = NTC probe
17 = on/off thermostat 1

P30
Velocità in accensione 
ventilatore (Speed 
during fan power-on)

 This defines the fan speed during burner ignition
Attention: do not change this parameter (RPM speed is calculated by 
multiplying the value displayed by 50)

0 ÷ 114 RPM x 50
(range limited by 

parameters P25 and 
P26)
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P31 Unit of measurement This defines the unit of measure on the display, whether metric or Imperial
0 ÷ 127 = °C - kW
128 ÷ 256 = °F - 

kBTu/h
0

P32 Set Resc Min     Limits the minimum value of the heating set. (The parameter takes priority in 
relation to the value set from the pushbutton panel) 0

P33

Antifreeze function 
activated by the 
common flow probeIt 
activates the antifreeze 
function launched 
by the common flow 
probe. 

The boiler turns on once there is a drop below the set value     2 ÷ 20 °C  5°C

P34

Antifreeze function 
deactivated by the 
common flow probeIt 
deactivates the 
antifreeze function 
launched by the 
common flow probe.

 The boiler turns off once the set temperature is reached     2 ÷ 20 °C   15°C

P35
Delayed Activation 
/ Deactivation of the 
second boiler   

With its simple cascade operation, it avoids unnecessarily turning the second 
boiler on and off 0 ÷ 255 seconds      60 seconds

P36
Temperature 
adjustment calculation 
time

This defines the time interval to calculate the boiler temperature
Attention: do not change this parameter 1 ÷ 10 seconds 3 seconds

P37 0 ÷ 10 V input It defines whether the boiler must function with the temperature or probe 
set0 = temperature set 1 = power set

P38 Common flow probe 
configuration    It activates the common flow probe functioning. 0 = no probe

1 = probe present
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3.8 НАЛАШТУВАННЯ КОТЛА В РАЗІ 
ЗМІНИ ТИПУ ГАЗУ.

Там, де необхідно адаптувати пристрій до інших 
типів газу, що відрізняються від вказаних на ети-
кетці, потрібно мати комплект з усім необхідним 
для швидкої трансформації.
Операції з налаштування для пристосування до 
іншого типу газу повинні виконуватися уповно-
важеним кваліфікованим персоналом (наприклад, 
з Уповноваженого Сервісного Центру Immergas).
Щоб перейти з одного типу газу на інший, потрібно:
- вимкнути напругу приладу;
- замінити трубку Вентурі (част. 4 мал. 1-25);
- замінити газову форсунку (част. 3 мал. 1-25);
- ввікнутити напругу приладу;
- відрегулювати максимальну теплову потужність 

шляхом зміни кількості обертів вентилятора 
(параметр P25 «»Максимальна кількість обертів 
вентилятора для опалення» (“Max numero giri del 
ventilatore in riscaldamento”)) згідно з парагр. 3.17;

- відрегулювати мінімальну теплову потужність 
шляхом зміни кількості обертів вентилятора 
(параметр P26 «Мінімальна кількість обертів 
вентилятора для опалення» («Min numero giri 
del ventilatore in riscaldamento”)) згідно з парагр. 
3.17;

-  активувати функцію «сажотрус»;
- перевірити відповідність значення CO2 за табли-

цею парагр. 3.18, зокрема:
 - перевірити відповідність значення CO2 в ди-

мових газах при «сажотрусі» в 0%;
 - перевірити відповідність значення CO2 в ди-

мових газах при «сажотрусі» в 100%;
-  вийти з функції «сажотрус»;
- опломбувати пристрої регулювання подачі газу 

(в разі їх зміни);
- після завершення робіт по налаштуванню при-

кле-їти поряд з заводською табличкою відповід-
ний самонаклеювальний напис, що надається в 
комп-лекті, про виконану зміну. В цій таблиці 
потрібно закреслити маркером дані для старого 
типу газу.

Ці регулювання повинні відповідати типу газу, що 
використовується.

3.9 ПЕРЕВІРКИ, ЯКІ НЕОБХІДНО 
ЗДІЙСНИТИ ПІСЛЯ ЗМІНИ ТИПУ 
ГАЗУ.

Після перевірки, що зміна була виконана з 
використанням форсунок передбаченого для 
даного типу газу діаметру, а регулювання було 
здійснено згідно вірної кількості обертів, слід 

переконатися, що:
- полум’я пальника не є не занадто сильним, і не 

слабким, а також є стабільним (не відривається 
від пальника);

- не має витоку газу з системи.
N.B.: всі операції із зміни для пристосування до 
іншого типу газу повинні виконуватися уповно-
важеним кваліфікованим персоналом (наприклад, 
з Уповноваженого Сервісного Центру Immergas). 

3.10 РЕГУЛЮВАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ 
ПОВІТРЯ-ГАЗ. 

Регулювання мінімального рівня CO2.
Ввімкнути котел та активувати функцію «са-
жотрус» на мінімальному рівні потужності (0%). 
Для того, щоб встановити точне значення CO2 
в димових газах, технік повинен ввести датчик 
вимірювання аж до низу пробовідбірного каналу; 
перевірити, щоб виміряне значення рівня CO2 від-
повідало зазначеному в таблиці парагр. 3.18; якщо 
ні, слід відрегулювати за допомогою гвинта (3 мал. 
3-8) (регулятор Off-Set). Для збільшення значення 
CO2 необхідно повертати гвинт регулювання (3) за 
часовою стрілкою, і навпаки для його зменшення.

Регулювання максимального рівня CO2.
Після завершення регулювання мінімального 
рівня CO2 ввімкнути котел та активувати функцію 
«сажотрус» на максимальному рівні потужності 
(100%). Для того, щоб встановити точне значення 
CO2 в димових газах, технік повинен ввести датчик 
вимірювання аж до низу пробовідбірного каналу; 
перевірити, щоб виміряне значення рівня CO2 
відповідало зазначеному в таблиці парагр. 3.18; 
якщо ні, слід відрегулювати за допомогою гвинта 
(12 мал. 3-8) (регулятор подачі газу).
Для збільшення значення CO2 необхідно поверта-
ти гвинт регулювання (12) проти часової стрілки, 
і навпаки для його зменшення.
Після кожної зміни регулювання за допомогою 
гвинта (12) необхідно зачекати, щоб котел стабі-
лізувався згідно заданого значення (приблизно 
30 сек.).

3.11 РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ 
ОПАЛЕННЯ.

Якщо необхідно змінити потужність опалення, 
слід привести у відповідність значення параме-
трів максимальної потужності опалення “P08” та 
мінімальної потужності опалення “P09”.
Для того, щоб перевірити значення встановленої 
потужності, слід порівняти кількість обертів за 
хвилину вентилятора зі зазначеним в таблиці 
(парагр. 3.17).

3.12 РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ 
ВИРОБНИЦТВА ГАРЯЧОЇ ВОДИ 
(ТІЛЬКИ ПРИ ПІДКЛЮЧЕННІ ДО 
ЗОВНІШНЬОГО БОЙЛЕРА - ОПЦІЯ).

Якщо необхідно змінити потужність виробни-
цтва гарячої води, слід привести у відповідність 
значення параметрів максимальної потужності 
виробництва гарячої води “P20” та мінімальної 
потужності виробництва гарячої води “P21”.
Для того, щоб перевірити значення встановленої 
потужності, слід порівняти кількість обертів за 
хвилину вентилятора зі зазначеним в таблиці 
(парагр. 3.17).

3.13 ФУНКЦІЯ «САЖОТРУС».
Ця функція дає змогу технікові перевірити параме-
три горіння. Функція роботи котла в режимі «са-
жотрус» регулюється в діапазоні від 0% до 100%.
Для активації функції слід натиснути кнопку «А» 
та утримувати її в натиснутому положенні.

Регулювання потужності функції виконується за 
допомогою кнопок + чи - для регулювання ви-
робництва гарячої води в діапазоні від 0 до 100%, 
а за допомогою кнопок + чи - для регулювання 
опалення можна змінити відсотковий рівень на 
1% при кожному натисненні.
В цьому стані виключені всі регулювання, актив-
ними залишаються тільки запобіжний термостат 
температури та обмежувальний термостат. Після 
завершення перевірки деактивувати функцію, для 
чого слід натиснути кнопку «А» та утримувати її в 
натиснутому положенні.

При активації функції без запиту необхідно по-
чекати приблизно 30 секунд, після чого прилад 
повернеться до встановленої раніше потужності. 
При активації функції під час запиту необхідно 
почекати приблизно 3 хвилини, після чого прилад 
почне роботу згідно встановленої потужності.

3-7

Умовні позначення:
 1 - Забір тиску на вході газового кла-

пану
 2 - Забір тиску на виході газового 

клапану
 3 - Гвинт регулювання Off/Set (Вмкн./

Настр.)
 12 - Регулятор подачі газу на виході

Газовий клапан 848
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3.8 НАЛАШТУВАННЯ КОТЛА В РАЗІ 
ЗМІНИ ТИПУ ГАЗУ.

Там, де необхідно адаптувати пристрій до інших типів 
газу, що відрізняються від вказаних на етикетці, по-
трібно мати комплект з усім необхідним для швидкої 
трансформації. 
Операції з налаштування для пристосування до іншо-
го типу газу повинні виконуватися уповноваженим 
кваліфікованим персоналом (наприклад, з Уповно-
важеного Сервісного Центру Immergas).
Щоб перейти з одного типу газу на інший, потрібно:
- вимкнути напругу приладу;
- замінити трубку Вентурі (част. 4 мал. 1-25);
- замінити газову форсунку (част. 3 мал. 1-25);
- ввікнутити напругу приладу;
- відрегулювати максимальну теплову потужність 

шляхом зміни кількості обертів вентилятора 
(параметр P25 «»Максимальна кількість обертів 
вентилятора для опалення» (“Max numero giri del 
ventilatore in riscaldamento”)) згідно з парагр. 3.17;

- відрегулювати мінімальну теплову потужність шля-
хом зміни кількості обертів вентилятора (параметр 
P26 «Мінімальна кількість обертів вентилятора 
для опалення» («Min numero giri del ventilatore in 
riscaldamento”)) згідно з парагр. 3.17;

-  активувати функцію «сажотрус»;
- перевірити відповідність значення CO2 за таблицею 

парагр. 3.18, зокрема:
 - перевірити відповідність значення CO2 в димових 

газах при «сажотрусі» в 0%;
 - перевірити відповідність значення CO2 в димових 

газах при «сажотрусі» в 100%;
-  вийти з функції «сажотрус»;
- опломбувати пристрої регулювання подачі газу (в 

разі їх зміни);
- після завершення робіт по налаштуванню прикле-ї-

ти поряд з заводською табличкою відповідний само-
наклеювальний напис, що надається в комп-лекті, 
про виконану зміну. В цій таблиці потрібно закрес-
лити маркером дані для старого типу газу.

Ці регулювання повинні відповідати типу газу, що 
використовується.

3.9 ПЕРЕВІРКИ, ЯКІ НЕОБХІДНО 
ЗДІЙСНИТИ ПІСЛЯ ЗМІНИ ТИПУ ГАЗУ.

Після перевірки, що зміна була виконана з викорис-
танням форсунок передбаченого для даного типу газу 
діаметру, а регулювання було здійснено згідно вірної 
кількості обертів, слід переконатися, що:
- полум’я пальника не є не занадто сильним, і не 

слабким, а також є стабільним (не відривається від 
пальника);

- не має витоку газу з системи.
N.B.: всі операції із зміни для пристосування до ін-
шого типу газу повинні виконуватися уповноваженим 
кваліфікованим персоналом (наприклад, з Уповнова-
женого Сервісного Центру Immergas). 

3.10 РЕГУЛЮВАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ 
ПОВІТРЯ-ГАЗ.

Регулювання мінімального рівня CO2.
Ввімкнути котел та активувати функцію «сажотрус» 
на мінімальному рівні потужності (0%). Для того, 
щоб встановити точне значення CO2 в димових 
газах, технік повинен ввести датчик вимірювання 
аж до низу пробовідбірного каналу; перевірити, щоб 
виміряне значення рівня CO2 відповідало зазначеному 
в таблиці парагр. 3.18; якщо ні, слід відрегулювати за 
допомогою гвинта (3 мал. 3-8) (регулятор Off-Set). Для 
збільшення значення CO2 необхідно повертати гвинт 
регулювання (3) за часовою стрілкою, і навпаки для 
його зменшення.

Регулювання максимального рівня CO2.
Після завершення регулювання мінімального рівня 
CO2 ввімкнути котел та активувати функцію «сажот-
рус» на максимальному рівні потужності (100%). Для 
того, щоб встановити точне значення CO2 в димових 
газах, технік повинен ввести датчик вимірювання аж 
до низу пробовідбірного каналу; перевірити, щоб ви-
міряне значення рівня CO2 відповідало зазначеному в 
таблиці парагр. 3.18; якщо ні, слід відрегулювати за до-
помогою гвинта (12 мал. 3-8) (регулятор подачі газу).
Для збільшення значення CO2 необхідно повертати 
гвинт регулювання (12) проти часової стрілки, і 
навпаки для його зменшення.
Після кожної зміни регулювання за допомогою гвинта 
(12) необхідно зачекати, щоб котел стабілізувався 
згідно заданого значення (приблизно 30 сек.).

3.11 РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ 
ОПАЛЕННЯ.

Якщо необхідно змінити потужність опалення, слід 
привести у відповідність значення параметрів мак-
симальної потужності опалення “P08” та мінімальної 
потужності опалення “P09”.
Для того, щоб перевірити значення встановленої по-
тужності, слід порівняти кількість обертів за хвилину 
вентилятора зі зазначеним в таблиці (парагр. 3.17).

3.12 РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ 
ВИРОБНИЦТВА ГАРЯЧОЇ ВОДИ (ТІЛЬКИ 
ПРИ ПІДКЛЮЧЕННІ ДО ЗОВНІШНЬОГО 
БОЙЛЕРА - ОПЦІЯ).

Якщо необхідно змінити потужність виробництва 
гарячої води, слід привести у відповідність значення 
параметрів максимальної потужності виробництва 

гарячої води “P20” та мінімальної потужності вироб-
ництва гарячої води “P21”.
Для того, щоб перевірити значення встановленої по-
тужності, слід порівняти кількість обертів за хвилину 
вентилятора зі зазначеним в таблиці (парагр. 3.17).

3.13 ФУНКЦІЯ «САЖОТРУС».
Ця функція дає змогу технікові перевірити параметри 
горіння. Функція роботи котла в режимі «сажотрус» 
регулюється в діапазоні від 0% до 100%.
Для активації функції слід натиснути кнопку «А» та 
утримувати її в натиснутому положенні.

У випадку присутності загального датчика подачі 
можна активувати функцію “сажотрус”, натискаючи 
одночасно кнопки “A” і “B”; у такому випадку, окрім 
котла активується також і циркулятор системи (у 
“простому каскаді” запускаються обидва котли за 
логікою каскада). 
Регулювання потужності функції виконується за до-
помогою кнопок + чи - для регулювання виробництва 
гарячої води в діапазоні від 0 до 100%, а за допомогою 
кнопок + чи - для регулювання опалення можна зміни-
ти відсотковий рівень на 1% при кожному натисненні.
В цьому стані виключені всі регулювання, актив-
ними залишаються тільки запобіжний термостат 
температури та обмежувальний термостат. Після 
завершення перевірки деактивувати функцію, для 
чого слід натиснути кнопку «А» та утримувати її в 
натиснутому положенні.

При активації функції без запиту необхідно почекати 
приблизно 30 секунд, після чого прилад повернеться 
до встановленої раніше потужності. При активації 
функції під час запиту необхідно почекати приблизно 
3 хвилини, після чого прилад почне роботу згідно 
встановленої потужності.
При активації функції буде необхідно почекати міні-
мум 30 секунд, щоб набрати встановлену потужність 
(3 хв. для Підпорядкованого котла).
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Умовні позначення:
 1 - Забір тиску на вході газового кла-

пану
 2 - Забір тиску на виході газового 

клапану
 3 - Гвинт регулювання Off/Set (Вмкн./

Настр.)
 12 - Регулятор подачі газу на виході

Газовий клапан 848
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3.8 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 ejem-
plo el Servicio de Asistencia Técnica Immergas).
Para cambiar de gas:
- quite tensión al equipo;
- cambie el manguito con un tubo venturi (apar. 4 

fig. 1-25);
- cambie el inyector de gas (apar. 3 fig. 1-25);
- vuelva a dar tensión al equipo;
- regule la potencia térmica máxima variando el 

número de revoluciones del ventilador (pará-
metro P25 “Número máx de revoluciones del 
ventilador en calefacción”) según el apar. 3.17;

- regule la potencia térmica mínima variando el 
número de revoluciones del ventilador (pará-
metro P26 “Número mín de revoluciones del 
ventilador en calefacción”) según el apar. 3.17;

- active la función deshollinador;
- controle el valor del CO2 respecto a la tabla del 

apar. 3.18, en concreto:
 - controle el valor del CO2 en los humos con 

deshollinador al 0%;
 - controle el valor del CO2 en los humos con 

deshollinador al 100%;
- salga de la función deshollinador;
- precinte los dispositivos de regulación del caudal 

de gas (si se cambian las regulaciones);
- una vez realizada la transformación, coloque 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.

Estas regulaciones deben referirse al tipo de gas 
que se está usando.

3.9 CONTROLES A EFECTUAR DESPUÉS 
DE LAS CONVERSIONES DEL GAS.

Asegúrese de que la transformación se haya reali-
zado, mediante los tubos venturi y el inyector del 
diámetro requerido para el tipo de gas en uso, y 
que la calibración se haya realizado a la presión 
establecida y luego compruebe que:
- la llama del quemador no sea excesivamente alta 

y que sea estable (no se separe del quemador);
- no existan fugas de gas en el circuito.

IMPORTANTE: todas las operaciones concer-
nientes a las regulaciones de las calderas deben ser 
efectuadas por un técnico autorizado (por ejemplo 
el Servicio de Asistencia Immergas).

3.10 REGULACIÓN DE LA RELACIÓN 
AIRE-GAS.

Calibración del CO2 mínimo.
Encienda la caldera y active la función desholli-
nador a la potencia mínima (0%). Para obtener 
un valor exacto del CO2 en los humos el técnico 
debe introducir hasta el fondo la sonda de detec-
ción en el depósito y comprobar que el valor de 
CO2 corresponda al indicado en la tabla del apar. 
3.18, de lo contrario regule el tornillo (3 fig. 3-8) 
(regulador de Off-Set). Para aumentar el valor de 
CO2 es necesario girar el tornillo de regulación 
(3) en sentido horario y en sentido antihorario si 
se quiere disminuir.

Calibración del CO2 máximo.
Cuando termine de regular el CO2 mínimo, en-
cienda la caldera y active la función deshollinador 
a la potencia máxima (100%). Para obtener un 
valor exacto del CO2 en los humos el técnico debe 
introducir hasta el fondo la sonda de detección en 
el depósito y comprobar que el valor de CO2 corres-
ponda al indicado en el apar. 3.18, de lo contrario 
regule con el tornillo (12 Fig.3-8) (regulador del 
caudal de gas).
Para aumentar el valor de CO2 es necesario girar el 
tornillo de regulación (12) en sentido antihorario y 
en sentido horario si se quiere disminuir.
Cada vez que se realice una variación de regu-
lación en el tornillo 12 será necesario esperar a 
que la caldera se estabilice en el valor configurado 
(alrededor de 30 s).

3.11 REGULACIÓN DE LA POTENCIA DE 
CALEFACCIÓN.

En caso de que sea necesario modificar la potencia 
de la calefacción, debe adecuarse el valor de los 
parámetros “P08” para la potencia de calefacción 
máxima y “P09” para la potencia de calefacción 
mínima.
Para comprobar el valor de potencia térmica regu-
lada, compare el n° de revoluciones del ventilador 
con el de la tabla (apar. 3.17).

3.12 REGULACIÓN DE LA POTENCIA EN 
SANITARIO (SOLO COMBINADO 
CON ACUMULADOR EXTERNO 
OPCIONAL).

En caso de que sea necesario modificar la po-
tencia del sanitario, se debe adecuar el valor de 
los parámetros “P20” para la potencia sanitaria 

máxima y “P21” para la potencia sanitaria 
mínima.
Para comprobar el valor de potencia térmica 
regulada, compare el n° de revoluciones del 
ventilador con el de la tabla (apar. 3.17).

3.13  FUNCIÓN “DESHOLLINADOR”.
Esta función permite que el técnico pueda con-
trolar los parámetros de combustión. El funcio-
namiento de la caldera en deshollinador se puede 
regular a una potencia que va del 0% al 100%.
Para activar la función presione y mantenga 
presionado el pulsador “A”.

En caso de presencia de la sonda de ida común, se 
puede activar la función deshollinador pulsando 
a la vez las teclas “A” y “B”, en este caso además 
de la caldera se activa también el circulador de 
la instalación (en la “cascada simple” se accionan 
ambas calderas con la lógica de la cascada). 
La regulación de la potencia se efectúa con los 
pulsadores + y - de regulación del sanitario con 
intervalos de 0 y 100%, mientras que usando los 
pulsadores + y - para la regulación de la calefac-
ción, la variación de porcentaje es del 1% cada 
vez que se pulsa.
En dicha situación, todas las regulaciones están 
excluidas y queda activo solo el termostato de 
seguridad de temperatura y el termostato límite. 
Cuando termine las comprobaciones desactive la 
función presionando y manteniendo presionado 
el pulsador “A”.

En caso de que se active la función sin ninguna 
solicitud activa, es necesario esperar unos 30 
segundos para llegar a la potencia configurada. 
En caso de que se active la función cuando hay 
una solicitud activa, se deberán esperar unos 
3 minutos antes de que se llegue a la potencia 
configurada.

En caso de activación de la función será necesario 
esperar al menos 30’’ para alcanzar la potencia 
configurada (3’ en la caldera Slave).
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Leyenda: 
 1 - Toma de presión de entrada de la 

válvula del gas
 2 - Toma de presión de salida de la válvu-

la del gas
 3 - Tornillo de regulación Off/Set
 12 - Regulador de caudal de gas en salida

Válvula de Gas 848
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3.8  KONVERZIJA KOTLA U SLUČAJU 
PROMENE GASA.

Kada se aparat bude prilagođavao na drugu vrstu 
gasa u odnosu na onu na ploči sa podacima, 
morate zatražiti komplet sa svim potrebnim za 
transformaciju koja će se brzo obaviti.
Operacija prilagođavanja na vrstu gasa se 
mora poveriti osposobljenoj firmi ( na primer 
Tehničkom Servisu firme Immergas).
Za prelazak sa jedne vrste gasa na drugi morate:
-  isključiti napajanje aparata;
- zameniti naglavak sa venturijem (kom. 4 sl. 

1-25);
- zameniti gasnu mlaznicu (kom. 3 sl. 1-25);
-  uključiti napajanje aparata;
- regulisati maksimalnu toplotnu snagu na 

način da promenite broj obrtaja ventilatora 
(parametar P25 “Maks broj obrtaja ventilatora 
u fazi grejanja”) prema pogl. 3.17;

- regulisati minimalnu toplotnu snagu na 
način da promenite broj obrtaja ventilatora 
(parametar P26 “Min broj obrtaja ventilatora 
u fazi grejanja”) prema pogl. 3.17;

- aktivirati funkciju dimnjačara;
- kontrolisati vrednost CO2 u odnosu na tabelu 

iz pogl. 3.18, i to naročito:
 - kontrolisati vrednost CO2dima sa funkcijom 

dimnjačar na 0%;
 - kontrolisati vrednost CO2 dima sa funkcijom 

dimnjačar na 100%;
- izaći iz funkcije dimnjačar;
-  uver i t i  s e  u  zapt ivenost  uređaja  za 

prilagođavanje kapaciteta gasa (u slučaju da 
se promeni regulacija);

-  nakon što obavite transformaciju, stavite 
nalepnicu koju imate u kompletu za konverziju 
u blizinu pločice za podacima. Na njoj morate, 
ako bude potrebno, da izbrišete markerom stare 
podatke gasa.

Ova podešavanja se moraju odnositi na vrstu 
korišćenog gasa.

3.9  KONTROLE KOJE SE MORAJU 
OBAVITI POSLE KONVERZIJE 
GASA.

Nakon što ste se uverili da se transformacija 
obavila sa venturijem i mlaznicama propisanog 
prečnika za vrstu gasa koji se koristi i da je 
kalibrisanje obavljeno na odgovarajućem broju 
obrtaja, uverite se da:
-  da plamen gorionika nije previsok ili prenizak 

i da je stabilan ( da se ne odvaja od gorionika);

- nema propuštanja gasa u krug.
NAPOMENA: sve operacije koje se odnose na 
podešavanje kotlova mora obaviti kvalifikovana 
firma (na primer Tehnički Servis firme 
Immergas).

3.10 PRILAGOĐAVANJE ODNOSA 
VAZDUH-GAS. 

Minimalna kalibracija CO2.
Uključite kotao i aktivirajte funkciju dimnjačara 
na minimalnu snagu (0%). Da biste postigli 
pravilnu vrednost CO2 dima neophodno je 
da tehničar postavi sondu za uzorkovanje sve 
do dna bunara, nakon toga proverite da li je 
vrednost CO2 ona ista navedena u tabeli iz pogl. 
3.18, u suprotnom slučaju podesite šraf (3 sl. 3-8) 
(regulator Off-Set). Da biste povećali vrednost 
CO2 morate okrenuti šraf za podešavanje(3) 
udesno ili ulevo ako je želite smanjiti.

Maksimalna kalibracija CO2.
Na kraju minimalnog podešavanja CO2 uključite 
kotao i aktivirajte funkciju dimnjačar sve do 
maksimalne snage (100%). Da biste postigli 
pravilnu vrednost CO2 dima neophodno je da 
tehničar postavi sondu za uzorkovanje sve do 
dna bunara, nakon toga proverite da li je vrednost 
CO2 ona ista navedena u tabeli iz pogl. 3.18, 
u suprotnom slučaju podesite šraf (12 sl. 3-8) 
(regulator kapaciteta gasa).
Da biste povećali vrednost CO2 morate okrenuti 
šraf za podešavanje(12) udesno ili obrnuto ako 
je želite smanjiti.
Prilikom svake varijacije podršavanja šrafa 
(12) morate sačekati da se kotao stabilizuje na 
podešenoj vrednosti (oko 30 sek.).

3.11 PODEŠAVANJE SNAGE GREJANJA.
Kada bude potrebno promeniti snagu grejanja, 
morate prilagoditi vrednost parametara "P08" za 
maksimalnu snagu grejanja i "P09" za minimalnu 
snagu grejanja.
Da biste proverili vrednost toplotne snage 
uporedite broj obrtaja ventilatora sa onim na 
tabeli (pogl. 3.17).

3.12 PRILAGOĐAVANJE SNAGE U 
SANITARNOM REŽIMU (SAMO 
U KOMBINACIJI SA OPCIONOM 
SPOLJNOM JEDINICOM ZA 
KLJUČANJE).

Kada bude potrebno promeniti sanitarnu snagu 
grejanja, morate prilagoditi vrednost parametara 
"P20" za maksimalnu sanitarnu snagu grejanja i 
"P21" za minimalnu sanitarnu snagu grejanja.
Da biste proverili vrednost toplinske snage 
uporedite broj obrtaja ventilatora sa onim na 
tabeli (pogl. 3.17).

3.13  FUNKCIJA "DIMNJAČAR".
Ova funkcija daje mogućnost tehničaru da 
proveri parametre sagorevanja. Rad kotla u 
funkciji dimnjačar se može podesiti na snagu 
od 0% do 100%.
Da biste aktivirali funkciju pritisnite i držite 
pritisnutim dugme "A".

U slučaju da je prisutna opšta polazna sonda 
moguća je aktivacija funkcije dimnjačara na 
način da se pritisne istovremeno na dugmad "A" i 
"B" u tom slučaju, osim kotla, aktivira se i cirkular 
sistema (u "prostoj kaskadi" akcioniraju se oba 
kotla sa logikom kaskade).Snaga se prilagođava 
tasterima + i - za sanitarno prilagođavanje sa 
intervalima od 0 do 100%,dok ako koristite 
tastere + i - za prilagođavanje grejanja promena 
u procentima je 1% svakim pritiskom.
U tom su stanju isključena sva podešavanja 
i ostaje aktivnim samo sigurnosni termostat 
temperature i granični termostat. Kada završite 
sa proverama, deaktivirajte funkciju na način da 
pritisnete i držite pritisnutim dugme "A"

U slučaju aktivacie funkcije trebat će da se sačeka 
barem 30" na način da se aktivira podešena snaga 
(3' na kotlu Slave).
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Objašnjenja:
 1 - Ulaz pritiska gasnog ventila
 2 - Izlaz pritiska gasnog ventila
 3 - Šraf za prilagođavanje Off/Set
 12 - Regulator izlaznog kapaciteta gasa

Ventil za gas 848
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3.8 ПЕРЕВОД КОТЛА С ОДНОГО ВИДА 
ТОПЛИВНОГО ГАЗА НА ДРУГОЙ.

В том случае, если необходимо перенастроить 
аппарат на газ отличный от того, который указан 
на заводской паспортной табличке, необходимо 
запросить специальный комплект со всем необхо-
димым для данной модификации, которая может 
быть произведена довольно быстро. 
Операция по перенастройке на другой тип газа 
должна быть произведена уполномоченной орга-
низацией (например, Авторизованной Сервисной 
Службой компании Immergas). Для перевода с 
одного топливного газа на другой необходимо:
- отключить напряжения от агрегата;
- Заменить муфту с трубкой Вентури (дет. 4 илл. 1-25);
- заменить газовое сопло (дет. 3 илл. 1-25);
- подключить напряжение к агрегату;
- настроить максимальную тепловую мощность, 

изменяя количество оборотов вентилятора 
(параметр N° 25 “Макс. число оборотов вентиля-
тора в режиме отопление”) согласно параг. 3.17;

- настроить минимальную тепловую мощность, 
изменяя количество оборотов вентилятора (па-
раметр N° 26 “Мин. число оборотов вентилятора 
в режиме отопление”) согласно параг. 3.17;

- подключить функцию «Трубочист»;
- проверить значение CO2 по таблице в параг. 3.18, 

в частности:
 - проверить значение CO2 в дымовых газах с 

функцией «Трубочист» при минимальной 
мощности (0%);

 - проверить значение CO2 в выхлопных газах 
с функцией «Трубочист» при максимальной 
мощности (100%);

- выйти из функции «Трубочист»;
- опломбировать устройство регулирования 

газового расхода (при изменении настройки);
- после того как была произведена модификация, 

установить клейкую этикетку, входящую в ком-
плект, рядом с заводской паспортной табличкой. 
С помощью несмывающегося фломастера на та-
бличке необходимо удалить технические данные 
предыдущего типа газа.

Настоящие настройки должны зависеть от вида 
используемого газа.

3.9 НЕОБХОДИМЫЕ ПРОВЕРКИ ПОСЛЕ 
ПЕРЕХОДА НА ДРУГОЙ ТИПА ГАЗА.

После того как модификация была произведена и 
были установлены сопло и трубка Вентури нужно-
го диаметра для типа используемого газа, а также 
было произведено тарирование на правильное 

количество оборотов, необходимо проверить, что:
- пламя в горелке не слишком высокое, но ста-

бильное (не отходит от горелки);
- отсутствуют утечки газа в системе.
Примечание. Все операции по настройке котла 
должны быть произведены уполномоченной орга-
низацией (например, Авторизованной Сервисной 
Службой компании Immergas).

3.10 РЕГУЛИРОВАНИЕ СООТНОШЕНИЯ 
ВОЗДУХ-ГАЗ.

Тарирование минимального CO2 .
Включить котел и запустить функцию «Тру-
бочист» на минимальной мощности (0%). Для 
точного замера значения CO2, необходимо, 
чтобы специалист до конца ввёл заборный зонд 
в отверстие, затем проверил, что значение CO2 
соответствует приведённому в таблице в параг. 
3.18, в обратном случае настроить винт (3 илл. 3-8) 
(регулятор смещения). Для увеличения значения 
CO2 необходимо повернуть регулировочный винт 
(3) по часовой стрелке, и в обратном направлении, 
если необходимо уменьшить значение.

Тарирование максимального CO2.
По завершении настройки минимального CO2, 
включить котёл и подключить функцию «Тру-
бочист» на максимальной мощности (100%). 
Для точного замера значения CO2, необходимо 
чтобы специалист до конца ввёл заборный зонд 
в отверстие, затем проверил, что значение CO2 
соответствует приведённому в таблице в параг. 
3.18, в обратном случае настроить болт (12 илл. 
3-8) (регулятор газовой подачи).
Для увеличения значения CO2 необходимо повер-
нуть регулировочный винт (12) против часовой 
стрелки, и в обратном направлении, если необхо-
димо уменьшить значение.
При каждом изменении настройки винта (12), 
необходимо подождать, пока не стабилизируется 
установленное значение (около 30 сек.).

3.11 НАСТРОЙКА МОЩНОСТИ ОТОПЛЕНИЯ.
Если необходимо изменить мощность отопления, 
необходимо откорректировать параметры “P08” 
максимальной мощности отопления и “P09” ми-
нимальной мощности отопления.
Чтобы проверить значение настроенной полез-
ной тепловой мощности, необходимо сравнить 
скорость вращения вентилятора со значением в 
таблице (параг. 3.17).

3.12 НАСТРОЙКА МОЩНОСТИ В РЕЖИМЕ 
ГВС (ТОЛЬКО ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН 

ВНЕШНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ).

Если необходимо изменить мощность ГВС, необ-
ходимо откорректировать параметры “P20” мак-
симальной мощности ГВС и “P21” минимальной 
мощности ГВС.
Чтобы проверить значение настроенной полез-
ной тепловой мощности, сравнить количество 
оборотов вентилятора со значением в таблице 
(параг. 3.17).

3.13 ФУНКЦИЯ “ТРУБОЧИСТ”.
Эта функция позволяет технику проверить 
параметры горения. Функция котла "трубочист" 
может быть отрегулирована на мощность от 0% 
и до 100%.
Чтобы подключить функцию, нажать и держать 
нажатой кнопку “A”

В случае присутствия общего датчика подачи, 
можно активировать функцию “трубочист”, 
нажимая одновременно кнопки “A” и “B”, в та-
ком случае, кроме котла, активируется также и 
циркуляционный насос установки (в “простом 
каскаде” запускаются оба котла с логикой каскада). 
Настройка мощности выполняется с помощью 
кнопок + и - для настройки ГВС на интервалы 0 
и 100%, а с помощью кнопок + и - для настройки 
отопления при каждом нажатии процентное из-
менение равняется 1%.
При данном режиме работы невозможно осуще-
ствить никакие настройки и остаётся включенным 
только предохранительный термостат температу-
ры и ограничивающий термостат. По завершении 
настроек, отключить функцию, нажимая, и держа 
нажатой кнопку "А".

При подключении функции без запроса, необхо-
димо чтобы прошло около 30 секунд до достиже-
ния установленной мощности. При подключении 
функции во время активного запроса, должно 
пройти около 3 минут, до достижения установ-
ленной мощности.
В случае активации функции, будет необходимо 
ждать минимум 30 секунд, чтобы достичь установ-
ленной мощности (3 минуты для ведомого котла).
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Условные обозначения:
 1 - Точка замера давления на входе 

газового клапана
 2 - Точка замера давления на выходе 

газового клапана
 3 - Болт регулирования Смещения
 12 - Регулятор расхода газа на выходе

Газовый клапан 848
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3.8 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. Immergas 
After-Sales Technical Assistance Service).
To convert to another type of gas the following 
operations are required:
- disconnect the appliance;
- Change the sleeve with Venturi (det. 4 fig. 

1-25);
- change the gas nozzle (det. 3 fig. 1-25);
- re-power the appliance;
- regulate the maximum heat output by varying 

the number of fan revs. (parameter P25 “Max 
number of fan revs in CH mode”) according to 
par. 3.17;

- regulate the minimum heat output by varying 
the number of fan revs. (parameter P26 “Min 
number of fan revs in CH mode”) according to 
par. 3.17;

- activate the chimney sweep function;
- check the CO2 value on the table in par. 3.18, 

especially:
 - check the CO2 value in the flue with chimney 

sweep at 0%;
 - check the CO2 value in the flue with chimney 

sweep at 100%;
- exit the chimney sweep function;
- seal the gas flow rate regulation devices (if 

settings are modified);
- after completing the conversion, apply the 

sticker, contained in the conversion kit, near 
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.

3.9 CHECKS FOLLOWING 
CONVERSION TO ANOTHER TYPE 
OF GAS.

After making sure that transformation was 
carried out with the Venturi and a nozzle of 
suitable diameter for the type of gas used and 
the calibration has been performed at the correct 
num. of revs, check that:
-  the burner flame is not too high and that it is 

stable (does not detach from burner);
- there are no leaks from the gas circuit.

N.B.: all boiler adjustment operations must 
be carried out by a qualified technician (e.g. 
Immergas After-Sales Assistance).

3.10 ADJUSTMENT OF THE AIR-GAS 
RATIO. 

Calibration of minimum CO2
Turn the boiler on and start the chimney sweep 
functions at minimum output (0%). To have an 
exact value of CO2 the technician must insert 
the sampling probe to the bottom of the sample 
point, then check that the CO2 value is that 
specified in the table in par. 3.18, on the contrary, 
regulate the screws (3 fig. 3-8) (Off-Set regulator). 
To increase the CO2 value, turn the adjustment 
screw (3) in a clockwise direction and vice versa 
to decrease it.

Calibration of maximum CO2.
When you finish the minimum CO2 adjustment, 
turn the boiler on and start the chimney sweep 
function at the maximum output (100%). To have 
an exact value of CO2 the technician must insert 
the sampling probe to the bottom of the sample 
point, then check that the CO2 value is that spec-
ified in the table in par. 3.18, otherwise, adjust 
the screw (12 fig. 3-8) (gas flow rate regulator).
To increase the CO2 value, turn the adjustment 
screw (12) in an anti-clockwise direction and vice 
versa to decrease it.
At every adjustment variation on the screw (12) 
it is necessary to wait for the boiler to stabilise 
itself at the value set (about 30 sec.).

3.11 CH OUTPUT ADJUSTMENT.
If it is necessary to change the CH output, you 
will need to adjust the “P08” maximum CH out-
put and “P09” minimum CH output parameters.
To check the regulated heat output value, com-
pare the no. of fan revs with that in the table 
(par. 3.17).

3.12 OUTPUT ADJUSTMENT DURING 
DHW (ONLY IN COMBINATION 
WITH AN OPTIONAL EXTERNAL 
STORAGE TANK).

If it is necessary to change the DHW output, 
you will need to adjust the “P20” maximum 
DHW output and “P21” minimum DHW output 
parameters.
To check the regulated heat output value, com-
pare the no. of fan revs with that in the table 
(par. 3.17).

3.13 “CHIMNEY SWEEP” FUNCTION.
This function allows the technician to check 
the combustion parameters. Boiler operation in 
chimney sweep function can be adjusted to an 
output between 0% and 100%.
To enable the function press and hold down “A”

If there is a common flow probe, it is possible to 
activate the chimney sweep function by press-
ing buttons “A” and “B” simultaneously. In this 
case, the plant pump is activated as well as the 
boiler (in the “simple cascade” both boilers are 
activated) The output is adjusted from the + and 
- DHW adjustment buttons at a range between 
0 and 100%, while using the + and - buttons for 
CH adjustment, the percentage changes by 1% 
each time they are pressed.
In this state all adjustments are excluded and 
only the temperature safety thermostat and the 
limit thermostat remain active. When the checks 
are finished disable the function by pressing and 
holding down button “A”.

If you enable the function, you will need to wait 
approximately 30’’ to reach the set output (3’ on 
the Slave boiler).
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Key:
 1 - Gas valve inlet pressure point
 2 - Gas valve outlet pressure point
 3 - Off/Set adjustment screw
 12 - Outlet gas flow rate regulator

Gas Valve 848
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3.14 ФУНКЦІЯ АНТИБЛОКУВАННЯ 
НАСОСА ТА 3-ХОДОВОГО КЛАПАНА 
(ОПЦІЯ).

Котел має функцію, що змушує насос та 3-ходовий 
клапан вмикатися хоча б 1 раз на добу приблиз-
но на 20 секунд для того, щоб знизити ризик 
блокування насоса з причин довготривалого 
невикористання.

3.15 ФУНКЦІЯ ПРОТИ ЗАМЕРЗАННЯ 
ТЕРМОСИФОНІВ.

Клапан має функцію, що змушує насос вмикатися, 
якщо вода подачі системи має температуру 8 °C. 
Якщо вода у зворотній лінії опалення знижується 
до менше, ніж 5 °C, котел розпочинає працювати, 
щоб досягти температури в 16 °C.

3.16 ФУНКЦІЯ АНТИВОЛОГОСТІ 
ЕЛЕКТРОДІВ.

При установці каскадним способом з застосуван-
ням комплектів колекторів димоходів з засувками 
можливе утворення вологості на електродах, що 
призводить до неполадок в їх роботі. Щоб уник-
нути утворення вологості слід задіяти цю функцію 
(встановивши значення, що відрізняється від 0), 
при цьому вмикається вентилятор на швидкості, 
що задається параметром “P11” (5 хвилин ввімкне-
но та 5 хвилин вимкнено).  Функція активна, коли 
пальник вимкнений, а температура, що зчиту-єть-
ся датчиком NTC подачі більше 35 °C. Функція 
деактивується, коли температура знижується до 
менше, ніж 30 °C.
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3.14 ФУНКЦІЯ АНТИБЛОКУВАННЯ 
НАСОСА ТА 3-ХОДОВОГО КЛАПАНА 
(ОПЦІЯ).

Котел має функцію, що змушує насос та 3-ходовий 
клапан вмикатися хоча б 1 раз на добу приблиз-
но на 20 секунд для того, щоб знизити ризик 
блокування насоса з причин довготривалого 
невикористання.

3.15 ФУНКЦІЯ ПРОТИ ЗАМЕРЗАННЯ 
ТЕРМОСИФОНІВ.

Клапан має функцію, що змушує насос вмикатися, 
якщо вода подачі системи має температуру 8 °C. 
Якщо вода у зворотній лінії опалення знижується 
до менше, ніж 5 °C, котел розпочинає працювати, 
щоб досягти температури в 16 °C.

3.16  ФУНКЦІЯ АНТИВОЛОГОСТІ 
ЕЛЕКТРОДІВ.

При установці каскадним способом з застосуван-
ням комплектів колекторів димоходів з засувками 
можливе утворення вологості на електродах, що 
призводить до неполадок в їх роботі. Щоб уник-
нути утворення вологості слід задіяти цю функцію 
(встановивши значення, що відрізняється від 0), 
при цьому вмикається вентилятор на швидкості, 
що задається параметром “P11” (5 хвилин ввімкне-
но та 5 хвилин вимкнено).  Функція активна, коли 
пальник вимкнений, а температура, що зчиту-єть-
ся датчиком NTC подачі більше 35 °C. Функція 
деактивується, коли температура знижується до 
менше, ніж 30 °C.

3.17 ВХІД 0 ÷ 10 В.
Електронна плата оснащена аналоговим входом на 
0 ÷ 10 В (клеми “Y” і “Z” мал. 1-4), який дозволяє 
керувати котлом ззовні.
Встановлюючи параметр “P37” можна налаш-
тувати вхід, обираючи режим роботи між набір 
“температура” і набір “потужність”.
Вхід активує запит, починаючи з 2 В (мінімум) і у 
пропорційному збільшенні до 9,5 В (максимум), 
запит дезактивується нижче 1 В.
Примітки:
- Якщо “P37” встановлено на “0”, то він не діє, коли 
котел у режимі “очікування” або у режимі “літо”.
Підрахований набір обмежений діапазоном “P02” 
÷ 20 °C. з “P01” та “P32”, в цьому наборі обмежуєть-

ся максимальна і мінімальна температура.
- Якщо “P37” встановлено на “1”, параметр дійсний.
Не обмежений параметрами “P08” і “P09” і має 
перевагу над запитом ГВП.
- Тиск на вході = -2,5 ÷ 12,5 В
- Споживання = 200 μA
- Комплексний опір = > 50 KΩ

3.18 РОБОТА ІЗ ЗАГАЛЬНИМ ДАТЧИКОМ 
ПОДАЧІ.

За наявності гідравлічного переривника необхідно 
передбачити загальний датчик подачі (що набуває 
функції датчика подачі котла) і циркулятор систе-
ми, що під’єднується нижче по лінії.
Датчик повинен бути під’єднаний до клем “S1 та 
“S2”, повинен бути налаштований параметр “P38”, 
а циркулятор повинен бути під’єднаний до клем 
“C” та “D”.
У випадку присутності контуру ГВП можна під’єд-
нати його через зовнішній клапан на 3 виходи, що 
під’єднується до клем “IT”, “IS”, IK, або використо-
вувати спеціальний циркулятор, що під’єднується 
до клем “IT” і “IK”; контур ГВП набуває переваги 
перед контуром обігріву.
Для правильного налаштування див. таблицю 
на мал. 3-12.

3.19 АВТОМАТИЧНЕ ВИЯВЛЕННЯ.
Ця функція дозволяє поєднати плату дисплею з 
електронною платою котла; також у випадку вста-
новлення “простого каскаду” дозволяє виявити і 
поєднати котли у каскад.
Увімкнути котел, налаштувати за власними 
потребами, натиснути і утримувати натисненою 
кнопку “-” (мал. 2-1 посил. 2) до появи напису 
“AUTO”, потім натиснути кнопку “RESET” при 
появі напису “bu 1”.

3.20 ПРОСТИЙ КАСКАД (МАКС. 2 КОТЛИ).
Виконуючи пряме електричне під’єднання двох 
котлів, можна створити “простий каскад”.
За кожного запиту, послідовність увімкнення 
котлів змінюється на основі потреб установки.
Виконати під’єднання, як вказано у схемі (мал. 
3-5). У цій конфігурації, у термічній систем необ-
хідно передбачити загальний датчик подачі, див. 
таблицю (мал. 3-12) у відношенні можливих опцій.
Щоб зробити так, щоб система розпізнала два кот-

ли, необхідно виконати Автоматичне виявлення, 
пересвідчившись, що обидва котли увімкненні.
Успішне поєднання відображається на Головному 
котлі написом “bu 2” і на Підпорядкованому котлі 
написом “SLA 2”.
З цього моменту, усі налаштування виконуються 
на Головному котлі, на дисплеї Підпорядкованого 
котла залишається напис “SLA 2”, за винятком 
ситуацій виникнення несправності, коли відобра-
жається код самої несправності.
Персоналізовані параметри на Головному котлі 
автоматично дублюються на Підпорядкованому 
котлі.
Увага: у цій конфігурації, установку не можна 
поєднати з регулятором каскаду та зон. Для ке-
рування установкою можна під’єднати термостат 
середовища On/Off або використати вхід 0 ÷ 10 
В, які під’єднуються тільки до Головного котла.

N° 
котлів Параметр  “P38” Параметр  “P17”

Загальний датчик 
подачі

Датчик подачі 
котлаЗагальний датчик 

подачі присутній = 1
Загальний датчик 

подачі відсутній = 0

Циркулятор ГВП (нижче 
по лінії від гідравлічного 

переривника) = 1
Клапан 3 виходи = 0

1 X X No Опалення
Система ГПВ

1 X X Опалення Система ГПВ

1 X X Опалення
Система ГПВ

Тільки як 
обмежувальний 

термостат

2 X Non Ammesso Опалення
Тільки як 

обмежувальний 
термостат

2 X X Опалення
Система ГПВ

Тільки як 
обмежувальний 

термостат

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

 3.14 FUNCIÓN ANTIBLOQUEO DE LA 
BOMBA Y DE LA VÁLVULA DE 3 
VÍAS (OPCIONAL).

La caldera dispone de una función que hace 
arrancar la bomba y la válvula de 3 vías al menos 
1 vez cada 24 horas, durante 20 segundos, para 
reducir el riesgo de bloqueo de la bomba por 
inactividad prolongada.

3.15 FUNCIÓN ANTIHIELO 
RADIADORES.

La caldera dispone de una función que arranca 
la bomba cuando el agua de impulsión de la 
instalación llega a 8 °C. Si el agua de impulsión 
de la instalación está a una temperatura inferior 
a los 5 °C, la caldera empieza a funcionar hasta 
que alcance más o menos los 16 °C.

3.16 FUNCIÓN ANTI HUMEDAD DE LOS 
ELECTRODOS.

En caso de instalaciones en cascada combinadas 
con los correspondientes kits colectores de toma 
de aire/evacuación de humos con compuertas, es 
posible que se produzca humedad en los electro-
dos provocando un funcionamiento incorrecto. 
Para evitar que se forme humedad habilite esta 
función (configurando un valor superior al 0) que 
enciende el ventilador a la velocidad configurada 
en el parámetro “P11” (5 minutos on y 5 minutos 
off). La función se activa cuando se apaga el 
quemador y la temperatura que detectada por 
la sonda NTC de impulsión es superior a 35 °C. 
La función se desactiva cuando la temperatura 
es inferior a los 30 °C.

3.17 ENTRADA 0 ÷ 10 V.
La tarjeta electrónica lleva una entrada de 0 ÷ 
10 V analógica (bornes “Y” y “Z” fig. 1-4) que 
permite controlar desde el exterior de la caldera.
Configurando el parámetro “P37” se puede 
configurar la entrada escogiendo el modo de fun-
cionamiento entre set temperatura y set potencia.
La entrada activa una solicitud a partir de 2 V 
(mínimo) y aumenta proporcionalmente hasta 
9,5 V (máximo), la solicitud se desactiva por 
debajo de 1 V.
Notas:
- Si “P37” está configurado en “0” no está 
activado cuando la caldera está en modalidad 
“stand-by” o en modalidad “verano”.
 El set calculado está limitado por el rango “P02” 
÷ 20 °C con “P01” y “P32” se limita la tempera-
tura máxima y mínima comprendida en ese set.
- Si “P37” está configurado en “1” está siempre 
activado.
 No está limitado por los parámetros “P08” 

y “P09” y tiene prioridad sobre la solicitud 
sanitaria.
- Tensión en entrada = -2,5 ÷ 12,5 V
- Absorción = 200 μA
- Impedancia = > 50 KΩ

3.18 FUNCIONAMIENTO CON SONDA 
DE IDA COMÚN

Si lleva disyuntor hidráulico es necesario prepa-
rar una sonda de ida común (que funciona como 
sonda de ida de la caldera) y un circulador de 
la instalación a conectar después de la misma.
La sonda debe conectarse a los bornes “S1” y 
“S2” y debe configurarse el parámetro “P38”, 
mientras que el circulador debe conectarse a los 
bornes “C” y “D”.
En caso de que esté presente un circulador 
sanitario se puede conectar mediante un 3 vías 
externo para conectar a los bornes “IT”, “IS”, IK, 
o utilizar un circulador preparado para conectar 
a los bornes “IT” y “IK”; el circuito sanitario se 
convierte en prioritario respecto al circuito de 
calentamiento.
Para la configuración correcta vea la tabla de 
la fig. 3-12.

3.19 AUTO-DETECCIÓN.
Esta función permite asociar la tarjeta de la pan-
talla a la tarjeta electrónica de la caldera; además 
en el caso de instalación en “cascada simple” 
permite detectar y asociar las calderas en cascada.
Encienda la caldera, configure según sus exigen-
cias, pulse y mantenga presionado el pulsador “-” 
(fig. 2-1 ref. 2) hasta que desaparezca el mensaje 
“AUTO” y a continuación presione el pulsador 
“RESET” cuando desaparezca el mensaje “bu 1”.

3.20 CASCADA SIMPLE (MÁXIMO 2 
CALDERAS).

Conectando eléctricamente dos calderas direc-
tamente se puede crear una “cascada simple”.
En cada solicitud, se alterna la secuencia de 
encendido de las dos calderas en base a las exi-
gencias de la instalación.
Realice la conexión como se indica en el esquema 
(fig. 3-5). En esta configuración es necesario 
preparar una sonda de ida común en la insta-
lación térmica, vea la tabla (fig. 3-12) para las 
opciones posibles.
Para que el sistema reconozca las dos calderas es 
necesario realizar la Auto-detección, asegurán-
dose de que ambas calderas estén encendidas.
La asociación se visualiza en la caldera Master 
mediante el mensaje “bu 2” y en la caldera Slave 
“SLA 2”.
A partir de este momento todas las configuracio-

nes se realizan en la caldera Master, en la pantalla 
de la caldera Slave permanece visualizado el 
mensaje “SLA 2,” excepto en caso de anomalía, 
cuando se indicará el código de la misma.
Los parámetros personalizados en la caldera 
Master se repiten automáticamente en la cal-
dera Slave.
Atención: en esta configuración no se puede 
combinar el regulador de cascada y zonas con 
la instalación. Para controlar la instalación se 
puede conectar un termostato ambiente On/
Off o se puede usar la entrada 0 ÷ 10 V que van 
conectados solo a la Master.

N.° 
calde-

ras
Parámetro  “P38” Parámetro  “P17”

Sonda de ida  
común 

Sonda de ida de la 
caldera

Sonda de ida común 
presente = 1

Sonda de ida común 
ausente = 0

Circulador sanitario 
(después del disyun-

tor de agua) = 1
Válvula de 3 vías = 0

1 X X No Calefacción
Sanitario

1 X X Calefacción Sanitario

1 X X Calefacción
Sanitario

Solo como 
termostato límite

2 X No Admitido Calefacción Solo como 
termostato límite

2 X X Calefacción
Sanitario

Solo como 
termostato límite
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3.14 FUNKCIJA PROTIV BLOKADE 
PUMPE SA TROKRAKIM OTVOROM 
(OPCIONO).

Kotao je opremljen funkcijom koja pokreće 
pumpu i ventil sa trokrakim otvorom barem 1 
put na svakih 24 sata u trajanju od 20 sekunda 
da bi se smanjio rizik od blokade pumpe zbog 
duže neaktivnosti.

3.15  FUNKCIJA PROTIV ZAMRZAVANJA 
RADIJATORA.

Kotao je opremljen funkcijom koja pokreće 
pumpu kada voda polaznog dela uređaja dođe 
do 8 °C. Ako je voda polaznog dela uređaja na 
temperaturi nižoj od 5 °C, kotao se uključuje sve 
dok ne stigne do indikativno16 °C. 

3.16 FUNKCIJA PROTIV VLAŽNOSTI 
ELEKTRODA.

U slučaju kaskadne instalacije u kombinaciji 
sa odgovarajućim kompletima kolektora dima 
sa klapnama, može doći do stvaranja vlage na 
elektrodama i uzrokovati probleme u radu. Da 
biste sprečili stvaranje vlage morate osposobiti 
ovu funkciju (podešavanje drugačije vrednosti 
od 0), uključuje se ventilator na brzini podešenoj 
parametrom "P11" ( 5 minuta on i 5 minuta off). 
Funkcija je aktivna kada je gorionik isključen a 
temperatura očitana od strane polazne sonde 
NTC je veća od 35 °C. Funkcija se isključuje kada 
je temperatura niža od 30 °C. 

3.17 ULAZ 0 ÷ 10 V.
Elektronička skeda je opremljena analognim 
ulazom  0 ÷ 10 V (kleme "Y" i "Z" slika 1-4) koje 
omogućuju kontrolu izvan kotla.
Podešavanjem parametra "P37" moguća je 
konfiguracija ulaza na način da se odabere način 
rada između seta temperature i seta snage. 
Ulaz aktivira zahtev počevši od 2 V (minimalno) 
i raste proporcionalno do 9,5 V (maksimalno), 
zahtev se dizaktivira ispod 1 V.
Napomena:
 Ako je "P37" namešten na "0" nije aktivan kada 
je kotao u načinu "Stand by" ili u načinu "leto".
 Izračunati set je ograničen na raspon između 
“P02” ÷ 20 °C. Sa "P01" i "P32" ograničava se 
maksimalna i minimalna temperatura u tome 
setu.  
- Ako je "P37" postavjen na "1" onda je uvek 
aktivan.

Br° 
kotlova Parametar  “P38” Parametar  “P17”

Opšta polazna 
sonda

Opšta polazna 
sondaOpšta polazna sonda 

prisutna = 1
Opšta polazna sonda 

nije prisutna = 0

Sanitarni cirkular 
(nizvodno od hidrauličnog 

selektora) = 1
Troputni ventil= 0

1 X X NE Grejanje
Sanitarno

1 X X Grejanje Sanitarno

1 X X Grejanje
Sanitarno

Samo kao 
Granični termostat

2 X Nije dozvoljeno Grejanje Samo kao 
Granični termostat

2 X X Grejanje
Sanitarno

Samo kao 
Granični termostat

 Nije ograničen parametrima "P08" i "P09" i 
poseduje prednost u odnosu na sanitarni zahtev.
- Napon na ulazu = -2,5 ÷ 12,5 V
- Apsorpcija = 200 μA
- Impedencija = > 50 KΩ

3.18 FUNKCIONISANJE SA OPŠTOM 
POLAZNOM SONDOM.

Kada je prisutan hidraulični selektor, treba da 
se predvidi opšta polazna sonda (koja dobiva 
funkcije polazne sonde kotla) i cirkular sistema 
koji teba da se spoji nizvodno od istoga.
Sonda treba da se spoji na kleme "S1" i "S2" i treba 
da se konfigurira parametar "P38", dok cirkular 
treba da bude spojen na kleme "C" i "D".
U slučaju da je prisutan sanitarni sistem isti 
može da se spoji pomoću jednog spoljašnjeg sa 
tri kraka na kleme "IT", "IS", "IK", ili da se koristi 
predviđeni cirkular koji treba da se spoji na kleme 
"IT" i "IK"; sanitarni sistem dobiva prednost nad 
sistemom za grejanje.
Za ispravnu konfiguraciju vidi tablu sl. 3-12.

3.19 SAMO-PRIMEČIVANJE.
Ova funkcija omogućuje da se poveže skeda 
displeja sa elektroničkom skedom kotla; osim 
toga, u slučaju instalacije u "prostoj kaskadi" 
omogućuje da se primete i povežu kotlovi u 
kaskadi.
Uključite kotao, konfigurirajte ga zavisno 
o vlasititm potrebama, pritisnite i držite 
pritisnutim dugme “-” (sl. 2-1 ref. 2) sve dok se 
ne pojavi natpis “AUTO” a nakon toga pritisnite 
dugme “RESET” kada se pojavi natpis “bu 1”).

3.20 PROSTA KASKADA (MAX. 2 
KOTLA).

Ako se dva kotla spoje na električni direktan 
način, može da se stvori "prosta kaskada".
Kod svakog zahteva izmenjuje se sekvenca 
paljenja ova dva kotla zavisno o potrebama 
sistema.
Uraditi prikapčanje kao što je navedeno u šemi 
(sl. 3-5). U ovoj konfiguraciji treba da se predividi 
na termičkom sistemu opšta polazna sonda, vidi 
tablu (sl. 3-12) za moguće opcije.
Kako bi sistem prepoznao dva kotla, treba da se 
uradi Samo-primečivanje i da se obezbedi da su 
oba kotla upaljena.
Na kotlu Master kroz natpis "bu2" i na kotlu Slave 
"SLA 2" vidi se da je došlo do spajanja.

Od ovog momenta sve konfiguracije se obavljaju 
na kotlu Master, na displeju kotla Slave ostaje 
vidljiv natpis "SLA 2" osim u slučaju anomalije 
kada se pojavljuje kod same anomalije.
Personalizirani parametri na kotlu Master 
repliciraju se automatski na kotlu Slave.
Pažnja:u ovoj konfiguraciji ne može da se na 
sistem priključi regulator kaskada na zone. Za 
kontrolu sistema može da se spoji prostorni 
termostat On/Off ili da se koristi ulaz 0 ÷ 10 V 
koji se spajaju samo na Master.
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3.14 ФУНКЦИЯ АНТИБЛОКИРОВКИ 
НАСОСА И 3-ТРЕХХОДОВОГО КРАНА 
(ФАКУЛЬТАТИВНО).

Котел оснащён функцией, которая запускает насос 
и трехходовой кран не менее 1 раза каждые 24 часа 
на период, равный 20 секундам, с целью уменьше-
ния риска блокирования, из-за большого простоя.

3.15 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ 
ТЕРМОСИФОНОВ.

Котел оснащён функцией, которая запускает 
насос, когда вода на подаче установки опускается 
ниже 8 °C. Если температура воды на подаче 
установки ниже 5 °C, котел запускается в работу 
до достижения 16 °C.

3.16 ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДОВ 
ОТ ВЛАЖНОСТИ.

Для каскадной установки, когда используются 
комплекты коллекторов системы дымоудаления 
с задвижками, на электродах может образовы-
ваться влажность, что приведёт к неполадкам. 
Чтобы предотвратить образование влажности, 
подключить настоящую функцию (устанавливая 
значение отличное от 0), которая запустит вен-
тилятор на скорости, установленной в параметре 
“P11” (5 минут вкл 5 минут выкл). Функция запу-
скается, когда горелка выключена и температура, 
измеренная датчиком NTC на подаче, превышает 
35 °C. Функция отключается, когда температура 
опускается ниже 30 °C.

3.17 ВХОД 0 ÷ 10 В.
Электронная плата оснащена аналоговым входом 
на 0 ÷ 10 В (клеммы “Y” и “Z” рис. 1-4), который 
позволяет управлять котлом снаружи.
Задавая параметр “P37”, можно настраивать вход, 
выбирая режим работы между набор “температу-
ра” и набор “мощность”.
Вход активирует запрос начиная с 2 В (минимум) 
и повышается пропорционально до 9,5 В (макси-
мум), запрос дезактивируется ниже 1 В.
Примечания
- Если “P37” установлен на “0”, то он не активен, 
когда котел в режиме “ожидания” или в режиме 
“лето”.
 Посчитанный набор ограничен диапазоном “P02” 
÷ 20 °C. с “P01” и “P32”, в этом наборе ограничива-
ется максимальная и минимальная температура.
- Если “P37” установлен на “1”, то он всегда ак-
тивен.
 Не ограничен параметрами “P08” и “P09” и имеет 
превосходство на запрос ГВС.
- Напряжение на входе = -2,5 ÷ 12,5 В
- Поглощение = 200 μA
- Полное сопротивление = > 50 KΩ

3.18 РАБОТА С ОБЩИМ ДАТЧИКОМ 
ПОДАЧИ.

В случае присутствия гидравлического раздели-
теля, необходимо предусмотреть общий датчик 
подачи (который обретает функции датчика по-
дачи котла) и циркуляционный насос установки, 
который подключается ниже разделителя.
Датчик должен подключаться к клеммам “S1 и 
“S2”, параметр “P38” должен быть настроен, а 
циркуляционный насос должен подключаться к 
клеммам “C” и “D”.
В случае присутствия контура ГВС, можно под-
соединить его посредством трехходового крана 
который подключается к клеммам “IT”, “IS”, IK, 
или использовать циркуляционный насос, кото-
рый подключается к клеммам “IT” и “IK”; контур 
ГВС приобретает превосходство над контуром 
отопления.
Для правильной настройки см. таблицу на рис. 
3-12.

3.19 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ.
Эта функция позволяет связать плату дисплея с 
электронной платой котла; также, в случае “про-
стого каскада”, позволяет обнаружить и связать 
котлы в каскад.
Включить котёл, настроить согласно собственных 
потребностей, нажать и удерживать нажатой 
кнопку “-” (рис. 2-1 ссыл. 2) по появления надписи 
“AUTO”, затем нажать кнопку “RESET” при появ-
лении надписи “bu 1”.

3.20 ПРОСТОЙ КАСКАД (МАКС. 2 КОТЛА).
Выполняя прямое электрическое подключение 
двух котлов, можно создать “простой каскад”.
При каждом запросе, последовательность включе-
ния двух котлов меняется, на основании потреб-
ностей установки.
Выполнить подключение, как указано в схеме (рис. 
3-5). В этой конфигурации необходимо предусмот-
реть в термической системе общий датчик подачи, 
см. таблицу (рис. 3-12) в отношении возможных 
дополнений.
Для того, чтобы система распознала два котла, 
необходимо выполнить Автоматическое обна-
ружение, убедившись, что оба котла включены.
Успешное объединение отображается на ведущем 
котле надписью “bu 2” и на ведомом котле  “SLA 2”.
С этого момента, все настройки выполняются 
на ведущем котле, на дисплее ведомого котла 
остается надпись “SLA 2”, за исключением возник-
новения неполадки, когда отображается ее код.
Персонализированные параметры на Главном 

котле автоматически дублируются на Подчинен-
ный котел.
Внимание: в этой конфигурации, к системе 
нельзя подсоединить регулятор каскада и зон. 
Для управления установкой, можно подключить 
термостат помещения Вкл/Выкл или использовать 
вход 0 ÷ 10 В, которые подключаются только на 
Главный котел.

К-во 
котлов Параметр  “P38” Параметр  “P17”

Общий датчик 
подачи Датчик подачи котлаОбщий 

датчик подачи 
присутствует = 1

Общий датчик 
подачи отсутствует 

= 0

Циркуляционный насос 
ГВС (ниже по линии 
от гидравлического 

разделителя) = 1

трехходовой кран 
= 0

1 X X Нет Отопление
ГВС

1 X X Отопление Sanitario

1 X X Отопление
ГВС

Только как 
предельное значение

2 X Не допускаются Отопление Только как 
предельное значение

2 X X Отопление
ГВС

Только как 
предельное значение
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3.14 3-WAY PUMP ANTI-BLOCK 
FUNCTION (OPTIONAL).

The boiler has a function that starts the pump 
and 3-way valve at least once every 24 hours for 
the duration of 20 seconds in order to reduce 
the risk of the pump becoming blocked due to 
prolonged inactivity.

3.15  RADIATORS ANTI-FREEZE 
FUNCTION.

The boiler has a function that makes the pump 
start when the system flow water reaches 8 °C. If 
the system flow water is at a temperature below 
5 °C, the boiler starts to operate until it reaches 
approximately 16 °C.

3.16 ANTI-HUMIDITY ELECTRODE 
FUNCTION.

With cascade installations combined with their 
relative flue manifold kits with flue adjusting 
devices, humidity may develop on the electrodes, 
causing them to fail. Avoid the formation of 
humidity by enabling this function (by setting 
a value other than 0), which turns the fan on 
at the speed set in parameter “P11” (5 minutes 
on and 5 minutes off). The function is active 
when the burner is off and the flow NTC probe 
temperature reading is greater than 35°C. The 
function is disabled when the temperature drops 
below 30 °C.

3.17 INLET 0 ÷ 10 V.
The microprocessor has an analogue 0 ÷ 10 V 
inlet (“Y” and “Z” terminals fig. 1-4) that enables 
the boiler to be controlled from the outside.
By setting the “P37” parameter, it is possible 
to set-up the inlet by choosing the functioning 
mode between temperature set and power set.
The inlet activates a 2 V (minimum) request and 
increases it proportionally up to 9.5 V (max-
imum). The request is deactivated below 1 V.

Notes:
-   If “P37” is set at “0”, it is not active when the 
boiler is in “stand-by” or “summer” mode.
The calculated set is limited by the “P02” ÷ 20 °C 
range. The maximum and minimum temperature 
within the set is limited by “P01” and “P32”.
- If “P37” is set on “1” it is always active.

It is not limited by the “P08” and “P09” param-
eters and does not have priority over the DHW 
request.
-    Input voltage = -2.5 ÷ 12.5 V
-     Input = 200 μA
-     Impedance = > 50 KΩ

3.18 FUNCTIONING WITH COMMON 
FLOW PROBE.

With a hydraulic circuit breaker, there must be 
a common flow probe (with boiler flow probe 
functions) and a pump to be connected down-
stream of the plant.
The probe must be connected to terminals “S1” 
and “S2” and parameter “P38” must be set up, 
whereas the pump must be connected to termi-
nals “C” and “D”.
If there is a DHW circuit, it can be connected 
via an external 3-way to be connected to “IT”, 
“IS” and IK terminal, or use a suitable pump to 
be connected to “IT” and “IK” terminals. The 
DHW circuit has priority over the heating circuit.
Please refer to chart fig. 3-12 for the correct 
configuration

3.19 AUTODETECTION.
This function enables the association of the 
display board to the boiler’s P.C.B. In addition, 
in case of “simple cascade” installation, it enables 
the detection and combination of cascade boilers.
Turn the boiler on, programme it according to 
your needs, press and hold the “-” (fig. 2-1 ref. 2) 
button down until “AUTO” appears, then press 
“RESET” until “bu 1” appears. 

3.20 SIMPLE CASCADE (MAX. 2 
BOILERS)

It is possible to create a “simple cascade” by 
directly connecting two boilers.
The two boilers turn on alternatively based on 
the plant’s requirements.
Carry out the connection as indicated in the 
diagram (fig. 3-5). With this configuration, there 
must be a common flow probe on the thermal 
plant, see the chart (fig. 3-12) for the possible 
options.

In order for the system to recognise the two 
boilers, you must activate the Autodetection and 
make sure both boilers are on.
They are associated when “bu 2” appears on 
the Master boiler and “SLA 2” appears on the 
Slave boiler.
From this moment on, all programming is car-
ried out on the Master boiler, while the “SLA 2” 
caption always appears on the Slave boiler, except 
in case of anomaly.
The customised parameters of the Master boiler 
are automatically replicated on the Slave boiler.
Warning: it is not possible to combine the cascade 
and zone regulator to the plant in this case. It is 
possible to connect an On/Off room thermostat 
or use the 0 ÷ 10 V inlet (which must only be 
connected to the Master) to control the plant.

N° 
boilers   Parameter “P38” Parameter “P17”

Common flow 
probe Boiler flow probe

Common flow probe 
present  = 1

Common flow probe 
absent  = 0

DHW pump (down-
stream the distribu-
tion manifold) = 1

3-way valve = 0 
 

1 X X No Central heating
Domestic hot water

1 X X Central heating Domestic hot water

1 X X Central heating
Domestic hot water

Just as 
limit thermostat

2 X Not admitted Central heating Just as 
limit thermostat

2 X X Central heating
Domestic hot water

Just as 
limit thermostat
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3.21 ЩОРІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТА 
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ПРИСТРОЮ.

Хоча б раз на рік слід проводити такі заходи.
- Проводити чистку теплообмінника з боку 

димо-вих газів.
- Проводити чистку основного пальника.
- Якщо в камері горіння виявлені нагар та 

нашарування, необхідно видалити їх та 
почистити змійовики теплообмінника за 
допомогою щіток з нейлону або з сорга; 
забороняється використовувати щітки з 
металу, оскільки вони можуть пошкодити 
саму камеру згорання.

- перевірити цілісність ізоляційних панелей 
в середині камери згорання, у разі пошко-
дження замінити їх.

- Візуально перевірити на відсутність витоку 
води, окислювання сполучень та з’єднань, 
слідів накипу від конденсату в середині 
герметичної камери.

- Перевірити вміст сифону виводу конденса-
ту.

-  Через пробку для зливу конденсату пере-
вірити, чи немає накопичування часток, 
що заважають виведенню конденсату; крім 
того, перевірити, щоб вся система виведен-
ня конденсату працювала ефективно і не 
мала забивань.

 У разі виявлення забивань (сміття, накипи, 
осідання часток і т.д.), в результаті якого в 
камеру згорання потрапляє конденсат, слід 
замінити ізоляційні панелі.

- Перевірити, щоб ущільнювачі пальника та 
кришки були цілими та справними, якщо 
ні, їх слід замінити. В будь-якому разі ці 
ущільнювачі слід замінювати на нові не 
рідше, ніж раз в два роки не залежно від їх 
стану та ступеню зносу.

- Перевірити цілісність пальника, від-
сут-ність на ньому деформацій, порізів, 
пра-вильність та надійність кріплення 
кришки камери згорання; якщо кришка має 
дефекти, її слід замінити.

-  Візуально перевірити, щоб отвір запобіж-
ного клапану води не був забитий.

- Перевірити, щоб статичний тиск системи 
(при холодній системі та після заповнення 
системи через кран наповнення) був не 
нижче 0,5 бар.

- Візуально перевірити, щоб захисні та 
контрольні прилади не були пошкоджені, 
вимкнені та/або блоковані, зокрема:

 -  запобіжний термостат від перегріву;
- Перевірити цілісність та надійність елек-

тричної системи, зокрема:
 - проводи електричного живлення повинні 

бути вкладені в ущільнювачі проводів;
 - не повинно бути слідів почорніння, закоп-

чування та горіння. 
- Перевірити правильність вмикання та 

роботи.
- Перевірити правильність налаштування 

пальника в режимі опалення.
- Перевірити правильність роботи пристроїв 

управління та регулювання, зокрема:
 - спрацювання загального вимикача, вста-

новленого в котлі;
 - спрацювання датчиків регулювання сис-

теми опалення;

-  Перевірити герметичність газового контуру 
приладу та всієї внутрішньої системи.

- Перевірити спрацювання пристроюконтро-
лю в разі відсутності газу; час спра-цювання 
повинен бути менше 10 секунд.

N.B.: в ході періодичного технічного об-
слуговування слід також проводити огляд і 
технічне обслуговування системи опалення, 
як це передбачено діючими нормами.
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3.21 ЩОРІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТА 
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ПРИСТРОЮ.

Хоча б раз на рік слід проводити такі заходи.
- Проводити чистку теплообмінника з боку 

димо-вих газів.
- Проводити чистку основного пальника.
- Якщо в камері горіння виявлені нагар та 

нашарування, необхідно видалити їх та 
почистити змійовики теплообмінника за 
допомогою щіток з нейлону або з сорга; 
забороняється використовувати щітки з 
металу, оскільки вони можуть пошкодити 
саму камеру згорання.

- перевірити цілісність ізоляційних панелей 
в середині камери згорання, у разі пошко-
дження замінити їх.

- Візуально перевірити на відсутність витоку 
води, окислювання сполучень та з’єднань, 
слідів накипу від конденсату в середині 
герметичної камери.

- Перевірити вміст сифону виводу конденса-
ту.

-  Через пробку для зливу конденсату пере-
вірити, чи немає накопичування часток, 
що заважають виведенню конденсату; крім 
того, перевірити, щоб вся система виведен-
ня конденсату працювала ефективно і не 
мала забивань.

 У разі виявлення забивань (сміття, накипи, 
осідання часток і т.д.), в результаті якого в 
камеру згорання потрапляє конденсат, слід 
замінити ізоляційні панелі.

- Перевірити, щоб ущільнювачі пальника та 
кришки були цілими та справними, якщо 
ні, їх слід замінити. В будь-якому разі ці 
ущільнювачі слід замінювати на нові не 
рідше, ніж раз в два роки не залежно від їх 
стану та ступеню зносу.

- Перевірити цілісність пальника, від-
сут-ність на ньому деформацій, порізів, 
пра-вильність та надійність кріплення 
кришки камери згорання; якщо кришка має 
дефекти, її слід замінити.

-  Візуально перевірити, щоб отвір запобіж-
ного клапану води не був забитий.

- Перевірити, щоб статичний тиск системи 
(при холодній системі та після заповнення 
системи через кран наповнення) був не 
нижче 0,5 бар.

- Візуально перевірити, щоб захисні та 
контрольні прилади не були пошкоджені, 
вимкнені та/або блоковані, зокрема:

 -  запобіжний термостат від перегріву;
- Перевірити цілісність та надійність елек-

тричної системи, зокрема:
 - проводи електричного живлення повинні 

бути вкладені в ущільнювачі проводів;
 - не повинно бути слідів почорніння, закоп-

чування та горіння. 
- Перевірити правильність вмикання та 

роботи.
- Перевірити правильність налаштування 

пальника в режимі опалення.
- Перевірити правильність роботи пристроїв 

управління та регулювання, зокрема:
 - спрацювання загального вимикача, вста-

новленого в котлі;
 - спрацювання датчиків регулювання сис-

теми опалення;

-  Перевірити герметичність газового контуру 
приладу та всієї внутрішньої системи.

- Перевірити спрацювання пристроюконтро-
лю в разі відсутності газу; час спра-цювання 
повинен бути менше 10 секунд.

N.B.: в ході періодичного технічного об-
слуговування слід також проводити огляд і 
технічне обслуговування системи опалення, 
як це передбачено діючими нормами.

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

3.21 CONTROL Y MANTENIMIENTO 
ANUAL DEL APARATO.

Las siguientes operaciones de control y manteni-
miento se deben realizar al menos una vez al año.
- Limpiar el intercambiador lado humos.
- Limpiar el quemador principal.
- Si se detectan depósitos en la cámara de com-

bustión, es necesario eliminarlos limpiando las 
serpentinas del intercambiador con cepillos de 
nylon o de sorgo, está prohibido usar cepillos 
de metal u otros materiales que puedan dañar 
la cámara de combustión.

- Comprobar que los paneles aislantes estén 
íntegros dentro de la cámara de combustión y, 
si están dañados, cambiarlos.

- Comprobar la ausencia de pérdidas de agua y 
oxidaciones desde/en los racores y restos de 
residuos de condensación en el interior de la 
cámara estanca.

- Comprobar el contenido del sifón de descarga 
de la condensación.

- Comprobar a través del tapón de descarga 
de condensación que no existan residuos de 
material que obstruyan el paso de la conden-
sación; comprobar además que todo el circuito 
de descarga de condensación esté libre y sea 
eficiente.

 En caso de obstrucciones (suciedad, sedimen-
tos etc.) con la consiguiente salida de conden-
sación hacia la cámara de combustión, deberá 
sustituir los paneles aislantes.

- Comprobar que las juntas de retención del que-
mador y de la cubierta estén íntegras y perfec-
tamente eficientes, de lo contrario sustitúyalas. 
De todos modos estas juntas deben cambiarse 
al menos cada dos años, independientemente 
de su nivel de desgaste.

- Comprobar que el quemador esté íntegro, que 
no tenga deformaciones, cortes y que esté bien 
fijado a la cubierta de la cámara de combustión; 
de lo contrario deberá cambiarlo.

- Controlar visualmente que la descarga de la 
válvula de seguridad del agua no esté obstruida.

- Comprobar que la presión estática de la insta-
lación (en frío y tras haberla llenado abriendo 
el correspondiente grifo) no sea inferior a 0,5 
bar.

- Controlar visualmente que los dispositivos de 
seguridad y de control no hayan sido alterados 
y/o cortocircuitados, especialmente:

 - termostato de seguridad de la temperatura.
-  Comprobar la conservación y la integridad de 

la instalación eléctrica y especialmente:
 - Los cables de alimentación eléctrica deben 

estar dentro de los sujetacables.
 - No deben existir signos de ennegrecimiento 

o quemaduras. 
- Controlar la regularidad del encendido y del 

funcionamiento.
- Controlar la calibración correcta del quemador 

en la fase calefacción.
- Controlar el funcionamiento regular de los 

dispositivos de mando y regulación del aparato 
y en particular:

 - el funcionamiento del interruptor general 
situado en la caldera;

 - la intervención de las sondas de regulación 
de la instalación;

-  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 lla-
ma de ionización; controlar que el tiempo de 
funcionamiento correspondiente sea inferior 
de 10 segundos.

IMPORTANTE: además del mantenimiento 
anual, debe efectuar periódicamente, con la fre-
cuencia que indica la legislación técnica vigente, 
el control de la instalación térmica.
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3.21  GODIŠNJA KONTROLA I 
ODRŽAVANJE APARATA.

Svake godine se moraju obaviti sledeće operacije 
kontrole i održavanja.
-  Čišćenje izmenjivača strana dima.
-  Čišćenje glavnog izmenjivača.
- Ako dođe do stvaranja naslaga u komori 

za sagorevanje, morate ih ukloniti i očistiti 
zavojnice izmenjivača uz pomoć najlonske 
četke ili metlice, zabranjuje se korišćenje 
metalnih četaka ili drugih materijala koji bi 
mogli oštetiti komoru za sagorevanje iste.

- Proverite celovitost izolacionih panela u 
komori za sagorevanje i u slučaju da su oštećeni, 
zamenite ih.

- Vizualno se uverite da nema propuštanja vode 
i oksidacije na spojkama i tragova ostataka 
kondenzacije u unutrašnjosti zatvorene 
komore.

- Proverite sadržaj sifona i odvoda kondenzacije.
- Proverite kroz čep za odvod kondenzacije 

da nema ostataka koji začepljavaju prolazak 
kondenzacije; sem toga uverite se da je čitav 
krug za odvod kondenzacije čist i efikasan.

 U slučaju začepljenosti (prljavština, naslage, 
itd) i kao posledica ispuštanja kondenzacije 
iz komore za sagorevanje, morate zameniti 
izolacione ploče.

- Uverite se da zaptivači za nepropusnost 
gorionika i poklopac budu celoviti i perfektno 
efikasni, u suprotnom slučaju ih zamenite. U 
svakom slučaju ti se zaptivači moraju zameniti 
barem svake 2 godine nezavisno od njihovog 
stepena istrošenosti.

- Uverite se da je gorionik celovit, da nema 
na sebi deformacije, procepe i da je pravilno 
pričvršćen na komoru za sagorevanje, u 
suprotnom slučaju ga zamenite.

-  Vizuelna proveraiite da odvod bezbednosnog 
ventila vode nije začepljen.

-  Proverite da statički pritisak uređaja (kada je 
on hladan i nakon što ste napunili uređaj na 
slavini za punjenje) ne bude niži od 0,5 bara.

-  Vizuelno proverite da bezbednosni i kontrolni 
uređaji i ne budu uništeni i/ili u kratkom spoju 
i to naročito:

 -  sigurnosni termostat temperature;
-  Proverite stanje i celovitost električnog uređaja 

i to naročito:
 -  da žice za električno napajanje budu smeštene 

u provodniku kablova; 
 -  da nema tragova crnila ili izgorenosti. 
-  Kontrola pravilnog uključenja i rada.
-  Provera pravilne kalibracije gorionika u fazi 

grejanja.
-  Provera pravilnog rada komandnih uređaja i 

prilagođavanja aparata i to naročito:
 -  intervenciju opšteg električnog prekidača 

postavljenog na kotlu;
 - intervenciju sonde za prilagođavanje uređaja;

-  Proverite nepropusnosti kruga za gas aparata i 
unutrašnjeg uređaja.

-  Proverite intervenciju uređaja protiv manjka 
gasa i  kontrole plamena jonizacijom, 
kontrolišite da je vreme intervencije manje od 
10 sekundi.

NAPOMENA:  kao dodatak godišnjem 
održavanju, morate obaviti kontrolu toplotnog 
uređaja, periodično i na način u skladu sa onim 
što navodi tehničko zakonodavstvo na snazi.
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3.21 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.
- Если обнаружены отложения в камере 

сгорания, необходимо удалить их и очи-
стить змеевик теплообменника с помощью 
специальных щёток из нейлона или сорго, 
запрещено использовать металлические 
щётки или щетки из других материалов, 
которые могут повредить камеру сгорания.

- Проверить целостность изоляционных 
панелей внутри камеры сгорания и если 
они повреждены, заменить. 

- Визуально проверять отсутствие утечек 
воды и ржавчины в местах соединений а 
также конденсат в закрытой камере.

- Проверить содержание сифона слива кон-
денсата.

- Проверить при помощи колпачка слива 
конденсата, отсутствие остатков материала, 
которые загораживают проход конденсата; 
а также проверить, что весь контур слива 
конденсата свободен и эффективен.

 Если обнаружено закупоривание (загрязне-
ния, отложения и т.д.) и при этом выходит 
конденсат из камеры сгорания, необходимо 
заменить изоляционные панели.

- Проверить, что уплотнители горелки и 
крышки не повреждены и эффективны, в 
противном случае, заменить. В любом слу-
чае, уплотнители следует заменять не реже 
1 раза в 2 года, независимо от их степени 
износа.

- Проверить, что на горелке нет следов 
повреждения, вмятин, порезов, и что она 
хорошо закреплена на крышке камеры 
сгорания; в противном случае, необходимо 
заменить.

- Визуально проверять, не засорились ли 
сливные отверстия предохранительных 
клапанов.

- Проверять, чтобы статическое давление 
системы (при системе в холодном состоя-
нии и после доливки воды в нее через кран 
заполнения) не ниже 0,5 бар.

- Визуально проверять, чтобы предохра-
нительные и управляющие устройства не 
были короткозамкнуты и/или подвергну 
ты несанкционированным изменениям, в 
частности проверять

 - предохранительный термостат темпера-
туры;

- Проверять сохранность и целостность элек-
трооборудования, в частности, следующее:

 - электрические провода должны прохо-
дить через специально предназначенные 
для этого кабельные каналы;

 - они не должны быть почерневшими или 
подгоревшими. 

- Проверять правильность включения и 
функционирования котла.

- Проверять правильность тарирования 
горелки в режиме отопления.

- Проверять правильность функциони-
рования управляющих и регулирующих 
устройств котла, в частности:

 - срабатывание электровыключателя, уста-
новленного перед котлом;

 - срабатывание датчиков регулировки в 
отопительной системе;

- Проверить герметичность газовой системы 
агрегата и внутренней системы.

- Проверить включение защитного устрой-
ства от отсутствия газа, проверить, что 
затраченное на это время ниже 10 секунд.

Примечание. В дополнение к ежегодному 
техобслуживанию, необходимо выполнять 
проверку системы отопления, периодич-
ность и способ проведения устанавливаются 
действующими техническими стандартами.
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3.21 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.
- If deposits are detected in the combustion 

chamber one must remove them and clean 
the exchanger coils using nylon or sorghum 
brushes; it is forbidden to use brushes made 
of metal or other materials that may damage 
the combustion chamber itself.

- Check the integrity of the insulating panels 
inside the combustion chamber and if damaged 
replace them.

- Visually check for water leaks or oxidation 
from/on fittings and traces of condensate 
residues inside the sealed chamber.

- Check contents of the condensate drain trap.
- Via the condensate drain cap check that there 

are no residues of material that clog condensate 
passage; also check that the entire condensate 
drainage circuit is clear and efficient.

 In the event of obstructions (dirt, sediment, 
etc.) with consequent leakage of condensate 
in the combustion chamber, one must replace 
the insulating panels.

- Check that the burner seal gaskets and the lid 
are intact and perfectly efficient, otherwise 
replace them. In any case the gaskets must be 
replaced at least every two years, regardless of 
their state of wear.

- Check that the burner is intact, that it has no 
deformations or cuts and that it is properly 
fixed to the combustion chamber lid; otherwise 
it must be replaced.

- Visually check that the water safety drain valve 
is not clogged.

- Check that the system static pressure (with 
system cold and after refilling the system by 
means of the filler cock) is not below 0.5 bar.

- Visually check that the safety and control 
devices have not been tampered with and/or 
shorted, in particular:

 - temperature safety thermostat;
- Check the condition and integrity of the elec-

trical system and in particular:
 - electrical power cables must be inside the 

fairleads;
 - there must be no traces of blackening or 

burning. 
- Check ignition and operation.
-  Check correct calibration of the burner in 

central heating phase.
- Check the operation of the appliance control 

and adjustment devices and in particular:
 - intervention of the main electrical switch on 

the boiler;
 - system regulation probes intervention;
- Check sealing efficiency of the gas circuit and 

the internal system.
- Check the intervention of the device against 

no gas ionisation flame control. The relative 
intervention time must be less than 10 seconds.

N.B.: in addition to yearly maintenance, one 
must also check the thermal system, with fre-
quency and procedures that comply with the 
indications of the technical regulations in force.
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3.22 ДЕМОНТАЖ ОБШИВКИ.
Для спрощення технічного обслуговування 
котла можна зняти обшивку, дотримуючись 
наступних простих інструкцій:
- відкрутити два гвинти (3) знизу обшивки 

(2);
- демонтувати обшивку (2), взявши її за 

нижню ручку і потягнувши на себе для того, 
щоб зняти її з центральних гачків, і потім 
зняти її в напрямку донизу;

- відкрутити два гвинти кріплення (4) панелі 
приладів з відповідними кільцевими про-
кладками (5);

- натиснути на два бокових гачки (7) і пере-
кинути панель приладів (6);

- зняти нижню решітку (8), для цього відкру-
тити 4 нижніх гвинти (9);

- тепер можна при необхідності демонтувати 
захисну кришку (10) та бокові панелі (12);

- зняти кришку (10), для цього відкрутити 
відповідні гвинти (11);

- зняти дві бокові панелі (12), для цього 
відкрутити бокові гвинти (13) та відчепити 
боковину з гнізда (посил. A мал. 3-10).
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3.22 ДЕМОНТАЖ ОБШИВКИ.
Для спрощення технічного обслуговування 
котла можна зняти обшивку, дотримуючись 
наступних простих інструкцій:
- відкрутити два гвинти (3) знизу обшивки 

(2);
- демонтувати обшивку (2), взявши її за 

нижню ручку і потягнувши на себе для того, 
щоб зняти її з центральних гачків, і потім 
зняти її в напрямку донизу;

- відкрутити два гвинти кріплення (4) панелі 
приладів з відповідними кільцевими про-
кладками (5);

- натиснути на два бокових гачки (7) і пере-
кинути панель приладів (6);

- зняти нижню решітку (8), для цього відкру-
тити 4 нижніх гвинти (9);

- тепер можна при необхідності демонтувати 
захисну кришку (10) та бокові панелі (12);

- зняти кришку (10), для цього відкрутити 
відповідні гвинти (11);

- зняти дві бокові панелі (12), для цього 
відкрутити бокові гвинти (13) та відчепити 
боковину з гнізда (посил. A мал. 3-10).
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3.22 DESMONTAJE DEL 
REVESTIMIENTO.

Para un fácil mantenimiento de la caldera, se pue-
de desmontar completamente el revestimiento 
siguiendo estas simples instrucciones:
- desenrosque los dos tornillos (3) desde el fondo 

de la parte frontal (2);
- desmonte la parte frontal (2) cogiéndola por 

la manija inferior, a continuación tire hacia sí 
mismo, para desengancharla de los ganchos 
centrales y luego tire hacia abajo;

- desenrosque los dos tornillos de fijación (4) del 
panel de control con las anillas (5);

- presione los dos ganchos laterales (7) y haga 
balancear el panel de control (6);

- desmonte la rejilla inferior (8) desenroscando 
los cuatro tornillos (9);

- luego en caso de que sea necesario, se pueden 
desmontar la tapa de protección (10) y los 
laterales (12);

- desmonte la tapa (10) desenroscando los tor-
nillos (11);

- desmonte los dos laterales (12) desenroscando 
los tornillos frontales (13) y desenganchando 
el lateral de su alojamiento (ref. A fig. 3-10).
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3.22  RASTAVLJANJE KUĆIŠTA.
Da bi se kotao mogao lako održavati, kućište se 
može kompletno rastaviti na način da sledite ova 
jednostavna uputstva:
- skinite dva šrafa (3) sa dna prednje strane(2);
- rastavite prednju stranu (2) na način da je 

uhvatite za donju ručku i povučete prema sebi 
da biste je otkačili sa centralnih kuka i onda 
izvucite prema dole;

- skinite dva šrafa za pričvršćivanje (4) kontrolne 
table sa odgovarajućim podloškama (5);

- pritisnite dve bočne kuke (7) i nagnite panel 
(6);

- rastavite donju rešetku (8) na način da odvijete 
četiri šrafa (9);

- tada u slučaju potrebe možete rastaviti i zaštitni 
poklopac (10) i bočne strane (12);

- skinite poklopac (10) na način da odvijete 
odgovarajuće šrafove(11);

- skinite dve bočne strane (12) na način da 
odvijete prednje šrafove (13) i otkačite bočnu 
stranu iz odgovarajućeg sedišta (ref. A sl. 3-10).
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3.22 ДЕМОНТАЖ КОРПУСА.
Для выполнения технического обслуживания 
котла, необходимо демонтировать корпус, 
следуя этим простым указаниям (рис.3-9 и 
3-10)::
- отвинтить два винта (3) от дна передней 

панели (2);
- снять переднюю панель (2), держась за 

нижнюю ручку, после чего, потянуть на 
себя, чтобы отцепить ее от центральных 
крюков и затем вытянуть вниз;

- отвинтить два крепёжных винта (4) от 
приборного щитка вместе с шайбами (5);

- нажать на два боковых крючка (7) и отки-
нуть приборный щиток (6);

- демонтировать нижнюю пластмассовую 
решётку (8), для этого отвинтить 4 болта 
(9).

- теперь, при необходимости можно снять 
защитную крышку (10) и боковые панели 

(12);
- снять крышку (10) откручивая соответству-

ющие винты (11);
- снять две боковые панели (12) отвинчивая 

болты (13), и снимая боковую панель с 
гнезда (дет. A рис. 3-10).
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3.22 CASING REMOVAL.
To facilitate boiler maintenance the casing can 
be completely removed as follows:
- take the two screws out (3) from the bottom of 

the front (2);
- take the front down (2) by gripping its bottom 

handle, then pulling it towards yourself to de-
tach it from the central hooks, and then slide 
it downwards;

- take the two clamping screws out (4) from the 
control panel, with their rings (5);

- press the two side hooks (7) and tilt the control 
panel (6);

- remove the lower grid (8) by loosening the 4 
screws (9);

- at this point, if necessary, you can take down 
the protective cover (10) and side panels (12);

- take the cover down (10) by removing the 
relative screws (11);

- take down the two side panels (12) by removing 
the front screws (13) and unhooking the panels 
(ref. A fig. 3-10).
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N.B.
- Дані потужності, зазначені в таблиці, отри-

мані з трубою забору/відводу довжиною в 
0,5 м.

-  Значення подачі газу відносяться до те-
плової потужності при температурі 15°C і 
нижче та при тиску 1013 мбар. 

-  Значення тиску на пальнику відносяться до 
використання газу при температурі в 15°C.

- Кількість обертів вентилятора на дисплеї 
виражена в оберти/50 (Наприклад: 1000 
обертів = 20).

3.23 ЗМІННА ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ.

Victrix Pro 35 1 I.

МЕТАН (G20) ПРОПАН (G31)

ТЕПЛОВА ПОТУЖ-
НІСТЬ

ТЕПЛОВА ПОТУЖ-
НІСТЬ

ВИТРАТИ ГАЗУ НА 
ПАЛЬНИКУ

ОБЕРТИ 
ВЕНТИЛЯТОРA

ВИТРАТИ ГАЗУ НА 
ПАЛЬНИКУ

ОБЕРТИ 
ВЕНТИЛЯТОРA

(кВт) (ккал/год) (м3/год) (оберти) (кг/год) (оберти)

34,0 29240 3,70 5050 2,71 4900
33,0 28380 3,58 4920 2,63 4770
32,0 27520 3,47 4780 2,54 4640
31,0 26660 3,35 4650 2,46 4510
30,0 25800 3,24 4520 2,38 4380
29,0 24940 3,13 4400 2,30 4260
28,0 24080 3,02 4270 2,22 4130
27,0 23220 2,92 4140 2,14 4010
26,0 22360 2,81 4010 2,06 3880
25,0 21500 2,71 3890 1,99 3760
24,0 20640 2,60 3760 1,91 3640
23,0 19780 2,50 3640 1,83 3520
22,0 18920 2,39 3510 1,76 3400
21,0 18060 2,29 3390 1,68 3280
20,0 17200 2,19 3260 1,61 3150
19,0 16340 2,09 3130 1,53 3030
18,0 15480 1,98 3010 1,46 2910
17,0 14620 1,88 2880 1,38 2790
16,0 13760 1,78 2750 1,31 2670
15,0 12900 1,68 2630 1,23 2540
14,0 12040 1,57 2500 1,15 2420
13,0 11180 1,47 2360 1,08 2290
12,0 10320 1,37 2230 1,00 2170
11,0 9460 1,26 2100 0,92 2040
10,0 8600 1,15 1960 0,85 1910
9,0 7740 1,05 1820 0,77 1780
8,0 6880 0,94 1680 0,69 1650
7,0 6020 0,83 1540 0,61 1510
6,0 5160 0,72 1390 0,53 1370
5,0 4300 0,60 1250 0,44 1230
4,0 3440 0,49 1090 0,36 1090
3,4 2924 0,42 1000 0,31 1000
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N.B.
- Дані потужності, зазначені в таблиці, отри-

мані з трубою забору/відводу довжиною в 
0,5 м.

-  Значення подачі газу відносяться до те-
плової потужності при температурі 15°C і 
нижче та при тиску 1013 мбар. 

-  Значення тиску на пальнику відносяться до 
використання газу при температурі в 15°C.

- Кількість обертів вентилятора на дисплеї 
виражена в оберти/50 (Наприклад: 1000 
обертів = 20).

3.23  ЗМІННА ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ.

Victrix Pro 35 1 I.

МЕТАН (G20) ПРОПАН (G31)

ТЕПЛОВА ПОТУЖ-
НІСТЬ

ТЕПЛОВА ПОТУЖ-
НІСТЬ

ВИТРАТИ ГАЗУ НА 
ПАЛЬНИКУ

ОБЕРТИ 
ВЕНТИЛЯТОРA

ВИТРАТИ ГАЗУ НА 
ПАЛЬНИКУ

ОБЕРТИ 
ВЕНТИЛЯТОРA

(кВт) (ккал/год) (м3/год) (оберти) (кг/год) (оберти)

34,0 29240 3,70 5050 2,71 4900
33,0 28380 3,58 4920 2,63 4770
32,0 27520 3,47 4780 2,54 4640
31,0 26660 3,35 4650 2,46 4510
30,0 25800 3,24 4520 2,38 4380
29,0 24940 3,13 4400 2,30 4260
28,0 24080 3,02 4270 2,22 4130
27,0 23220 2,92 4140 2,14 4010
26,0 22360 2,81 4010 2,06 3880
25,0 21500 2,71 3890 1,99 3760
24,0 20640 2,60 3760 1,91 3640
23,0 19780 2,50 3640 1,83 3520
22,0 18920 2,39 3510 1,76 3400
21,0 18060 2,29 3390 1,68 3280
20,0 17200 2,19 3260 1,61 3150
19,0 16340 2,09 3130 1,53 3030
18,0 15480 1,98 3010 1,46 2910
17,0 14620 1,88 2880 1,38 2790
16,0 13760 1,78 2750 1,31 2670
15,0 12900 1,68 2630 1,23 2540
14,0 12040 1,57 2500 1,15 2420
13,0 11180 1,47 2360 1,08 2290
12,0 10320 1,37 2230 1,00 2170
11,0 9460 1,26 2100 0,92 2040
10,0 8600 1,15 1960 0,85 1910
9,0 7740 1,05 1820 0,77 1780
8,0 6880 0,94 1680 0,69 1650
7,0 6020 0,83 1540 0,61 1510
6,0 5160 0,72 1390 0,53 1370
5,0 4300 0,60 1250 0,44 1230
4,0 3440 0,49 1090 0,36 1090
3,4 2924 0,42 1000 0,31 1000
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Nota:
- Los datos de potencia de la tabla se han obte-

nido con tubo de aspiración-descarga de 0,5 m 
de longitud.

- Los caudales de gas se refieren al poder calo-
rífico inferior a 15 °C de temperatura y a 1013 
mbar de presión. 

- Las presiones del quemador se refieren a gas a 
15°C de temperatura.

- El número de revoluciones del ventilador en 
el pantalla se expresa en revoluciones / 50 (Ej.: 
1000 revoluciones = 20).

3.23 POTENCIA TÉRMICA VARIABLE.

Victrix Pro 35 1 I.

METANO (G20) PROPANO (G31)

POTENCIA TÉRMICA POTENCIA TÉRMICA CAUDAL GAS QUEMA-
DOR

REVOLUCIONES 
VENTILADOR

CAUDAL GAS QUEMA-
DOR

REVOLUCIONES 
VENTILADOR

(kW) (kcal/h) (m3/h) (n°) (kg/h) (n°)

34,0 29240 3,70 5050 2,71 4900
33,0 28380 3,58 4920 2,63 4770
32,0 27520 3,47 4780 2,54 4640
31,0 26660 3,35 4650 2,46 4510
30,0 25800 3,24 4520 2,38 4380
29,0 24940 3,13 4400 2,30 4260
28,0 24080 3,02 4270 2,22 4130
27,0 23220 2,92 4140 2,14 4010
26,0 22360 2,81 4010 2,06 3880
25,0 21500 2,71 3890 1,99 3760
24,0 20640 2,60 3760 1,91 3640
23,0 19780 2,50 3640 1,83 3520
22,0 18920 2,39 3510 1,76 3400
21,0 18060 2,29 3390 1,68 3280
20,0 17200 2,19 3260 1,61 3150
19,0 16340 2,09 3130 1,53 3030
18,0 15480 1,98 3010 1,46 2910
17,0 14620 1,88 2880 1,38 2790
16,0 13760 1,78 2750 1,31 2670
15,0 12900 1,68 2630 1,23 2540
14,0 12040 1,57 2500 1,15 2420
13,0 11180 1,47 2360 1,08 2290
12,0 10320 1,37 2230 1,00 2170
11,0 9460 1,26 2100 0,92 2040
10,0 8600 1,15 1960 0,85 1910
9,0 7740 1,05 1820 0,77 1780
8,0 6880 0,94 1680 0,69 1650
7,0 6020 0,83 1540 0,61 1510
6,0 5160 0,72 1390 0,53 1370
5,0 4300 0,60 1250 0,44 1230
4,0 3440 0,49 1090 0,36 1090
3,4 2924 0,42 1000 0,31 1000
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NAPOMENA:
- Podaci za snagu u tabeli su određeni uz pomoć 

cevi za usis/odvod dužine 0,5 m.
-  Kapacitet gasa se odnosi na toplotnu moć na 

temperaturi manjoj od 15°C i na pritisku od 
1013 milibara. 

-  Pritisak gorionika se odnosi na korišćenje gasa 
na temperaturi od 15°C.

-  Broj obrtaja ventilatora na displeju je izražen 
u obrtajima / 50 (Pr.: 1000 obrtaja = 20).

3.23  PROMENLJIVA TOPLOTNA SNAGA.

Victrix Pro 35 1 I.

METAN (G20) PROPAN (G31)

TOPLOTNA SNAGA TOPLOTNA SNAGA KAPACITET GASA 
GORIONIKA

OBRTAJI 
VENTILATOR

KAPACITET GASA 
GORIONIKA

OBRTAJI 
VENTILATOR

(kW) (kcal/h) (m3/h) (n°) (kg/h) (n°)

34,0 29240 3,70 5050 2,71 4900
33,0 28380 3,58 4920 2,63 4770
32,0 27520 3,47 4780 2,54 4640
31,0 26660 3,35 4650 2,46 4510
30,0 25800 3,24 4520 2,38 4380
29,0 24940 3,13 4400 2,30 4260
28,0 24080 3,02 4270 2,22 4130
27,0 23220 2,92 4140 2,14 4010
26,0 22360 2,81 4010 2,06 3880
25,0 21500 2,71 3890 1,99 3760
24,0 20640 2,60 3760 1,91 3640
23,0 19780 2,50 3640 1,83 3520
22,0 18920 2,39 3510 1,76 3400
21,0 18060 2,29 3390 1,68 3280
20,0 17200 2,19 3260 1,61 3150
19,0 16340 2,09 3130 1,53 3030
18,0 15480 1,98 3010 1,46 2910
17,0 14620 1,88 2880 1,38 2790
16,0 13760 1,78 2750 1,31 2670
15,0 12900 1,68 2630 1,23 2540
14,0 12040 1,57 2500 1,15 2420
13,0 11180 1,47 2360 1,08 2290
12,0 10320 1,37 2230 1,00 2170
11,0 9460 1,26 2100 0,92 2040
10,0 8600 1,15 1960 0,85 1910
9,0 7740 1,05 1820 0,77 1780
8,0 6880 0,94 1680 0,69 1650
7,0 6020 0,83 1540 0,61 1510
6,0 5160 0,72 1390 0,53 1370
5,0 4300 0,60 1250 0,44 1230
4,0 3440 0,49 1090 0,36 1090
3,4 2924 0,42 1000 0,31 1000
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Примечание
- Параметры по мощности в таблице полу-

чены с трубой всасывания -дымоудаления 
длиной 0,5 м.

- Величины расхода газа приведены для 
минимальной тепловой мощности при 
температуре 15°C и давлении 1013 мбар. 

- Величины давлений на горелке приведены 
для использования газа при температуре 
15°C.

- Количество оборотов вентилятора на дис-
плее выражено в оборотах / 50 (например, 
1000 оборотов = 20).

3.23 ИЗМЕНЯЕМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ.

Victrix Pro 35 1 I.

МЕТАН (G20) ПРОПАН (G31)

ПОЛЕЗНАЯ ТЕПЛОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОЛЕЗНАЯ ТЕПЛОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

РАСХОД ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ОБОРОТЫ 
ВЕНТИЛЯТОР

РАСХОД ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ОБОРОТЫ 
ВЕНТИЛЯТОР

(кВт) (ккал/ч) (м3/ч) об/мин (кг/ч) об/мин

34,0 29240 3,70 5050 2,71 4900
33,0 28380 3,58 4920 2,63 4770
32,0 27520 3,47 4780 2,54 4640
31,0 26660 3,35 4650 2,46 4510
30,0 25800 3,24 4520 2,38 4380
29,0 24940 3,13 4400 2,30 4260
28,0 24080 3,02 4270 2,22 4130
27,0 23220 2,92 4140 2,14 4010
26,0 22360 2,81 4010 2,06 3880
25,0 21500 2,71 3890 1,99 3760
24,0 20640 2,60 3760 1,91 3640
23,0 19780 2,50 3640 1,83 3520
22,0 18920 2,39 3510 1,76 3400
21,0 18060 2,29 3390 1,68 3280
20,0 17200 2,19 3260 1,61 3150
19,0 16340 2,09 3130 1,53 3030
18,0 15480 1,98 3010 1,46 2910
17,0 14620 1,88 2880 1,38 2790
16,0 13760 1,78 2750 1,31 2670
15,0 12900 1,68 2630 1,23 2540
14,0 12040 1,57 2500 1,15 2420
13,0 11180 1,47 2360 1,08 2290
12,0 10320 1,37 2230 1,00 2170
11,0 9460 1,26 2100 0,92 2040
10,0 8600 1,15 1960 0,85 1910
9,0 7740 1,05 1820 0,77 1780
8,0 6880 0,94 1680 0,69 1650
7,0 6020 0,83 1540 0,61 1510
6,0 5160 0,72 1390 0,53 1370
5,0 4300 0,60 1250 0,44 1230
4,0 3440 0,49 1090 0,36 1090
3,4 2924 0,42 1000 0,31 1000
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N.B.
- The power data provided in the table is ob-

tained with 0.5 m long intake/exhaust pipe.
- Gas flow rates refer to heating output below a 

temperature of 15°C and pressure of 1013 mbar. 
- Burner pressure values refer to use of gas at 

15°C.
- The number of revs for the fan on the display 

is expressed in revs / 50 (Ex.: 1000 revs = 20).

3.23 VARIABLE HEAT OUTPUT.

Victrix Pro 35 1 I.

METHANE (G20) PROPANE (G31)

HEAT OUTPUT HEAT OUTPUT BURNER GAS FLOW 
RATE

REVS 
FAN

BURNER GAS FLOW 
RATE

REVS 
FAN

(kW) (kcal/h) (m3/h) (n°) (kg/h) (n°)

34.0 29240 3.70 5050 2.71 4900
33.0 28380 3.58 4920 2.63 4770
32.0 27520 3.47 4780 2.54 4640
31.0 26660 3.35 4650 2.46 4510
30.0 25800 3.24 4520 2.38 4380
29.0 24940 3.13 4400 2.30 4260
28.0 24080 3.02 4270 2.22 4130
27.0 23220 2.92 4140 2.14 4010
26.0 22360 2.81 4010 2.06 3880
25.0 21500 2.71 3890 1.99 3760
24.0 20640 2.60 3760 1.91 3640
23.0 19780 2.50 3640 1.83 3520
22.0 18920 2.39 3510 1.76 3400
21.0 18060 2.29 3390 1.68 3280
20.0 17200 2.19 3260 1.61 3150
19.0 16340 2.09 3130 1.53 3030
18.0 15480 1.98 3010 1.46 2910
17.0 14620 1.88 2880 1.38 2790
16.0 13760 1.78 2750 1.31 2670
15.0 12900 1.68 2630 1.23 2540
14.0 12040 1.57 2500 1.15 2420
13.0 11180 1.47 2360 1.08 2290
12.0 10320 1.37 2230 1.00 2170
11.0 9460 1.26 2100 0.92 2040
10.0 8600 1.15 1960 0.85 1910
9.0 7740 1.05 1820 0.77 1780
8.0 6880 0.94 1680 0.69 1650
7.0 6020 0.83 1540 0.61 1510
6.0 5160 0.72 1390 0.53 1370
5.0 4300 0.60 1250 0.44 1230
4.0 3440 0.49 1090 0.36 1090
3.4 2924 0.42 1000 0.31 1000
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3.24 ПАРАМЕТРИ ГОРІННЯ.

N.B.
- Дані потужності, зазначені в таблиці, отри-

мані з трубою забору/відводу довжиною в 
0,5 м.

-  Значення подачі газу відносяться до те-
плової потужності при температурі 15°C і 
нижче та при тиску 1013 мбар. 

-  Тиск пальника передбачає використання 

Victrix Pro 55 1 I.

газу при температурі 15 ° C.
- Кількість обертів вентилятора на дисплеї 

виражена в оберти/50 (Наприклад: 1000 
обертів = 20).

Victrix PRO 35 1I
G20 G31

Діаметр газової форсунки мм 10,5 6,3
Тиск подачі мбар (мм вод.ст) 20 (204) 37 (377)
Масова продуктивність димових газів при номінальній потужності кг/год 55 56
Масова продуктивність димових газів при мінімальній потужності кг/год 6 7
CO2 до Q. Ном./Мін. % 9,40/9,10 10,60/10,10
CO в 0% O2 до Q. Ном./Мін. ppm (часток на мільйон) 84/1 99/1
NOX в 0% O2 до Q. Ном./Мін. мг/кВт год 35/12 37/15
Температура димових газів при номінальній потужності °C 48 48
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 47 47
Victrix PRO 55 1I
Діаметр газової форсунки мм 8,4 6,5
Тиск подачі мбар (мм вод.ст.) 20 (204) 37 (377)
Масова продуктивність димових газів при номінальній потужності кг/год 81 82
Масова продуктивність димових газів при мінімальній потужності кг/год 9 9
CO2 до Q. Ном./Мін. % 9,40/9,10 10,60/10,10
CO в 0% O2 до Q. Ном./Мін. ppm (часток на мільйон) 157/1 184/1
NOX в 0% O2 до Q. Ном./Мін. мг/кВт год 43/17 43/21
Температура димових газів при номінальній потужності °C 52 53
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 48 48

МЕТАН (G20) ПРОПАН (G31)

ТЕПЛОВА ПОТУЖ-
НІСТЬ

ТЕПЛОВА ПОТУЖ-
НІСТЬ

ВИТРАТИ ГАЗУ НА 
ПАЛЬНИКУ

ОБЕРТИ 
ВЕНТИЛЯТОРA

ВИТРАТИ ГАЗУ НА 
ПАЛЬНИКУ

ОБЕРТИ 
ВЕНТИЛЯТОРA

(кВт) (kcal/h) (м3/год) (оберти) (кг/год) (оберти)

49.9 42914 5.43 6550 3.98 6450
49.0 42140 5.32 6430 3.91 6330
47.0 40420 5.09 6170 3.74 6060
45.0 38700 4.87 5910 3.57 5810
43.0 36980 4.64 5660 3.41 5550
41.0 35260 4.42 5410 3.25 5300
39.0 33540 4.21 5160 3.09 5050
37.0 31820 3.99 4910 2.93 4810
35.0 30100 3.78 4670 2.77 4570
33.0 28380 3.57 4430 2.62 4330
31.0 26660 3.35 4200 2.46 4090
29.0 24940 3.14 3960 2.31 3860
27.0 23220 2.94 3720 2.16 3620
25.0 21500 2.73 3490 2.00 3390
23.0 19780 2.52 3260 1.85 3160
21.0 18060 2.31 3020 1.69 2930
19.0 16340 2.10 2790 1.54 2700
17.0 14620 1.89 2550 1.39 2470
15.0 12900 1.68 2310 1.23 2240
13.0 11180 1.46 2080 1.07 2000
11.0 9460 1.25 1840 0.91 1770
9.0 7740 1.03 1590 0.75 1530
7.0 6020 0.81 1350 0.59 1290
5.0 4300 0.58 1100 0.43 1050
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3.24 ПАРАМЕТРИ ГОРІННЯ.

N.B.
- Дані потужності, зазначені в таблиці, отри-

мані з трубою забору/відводу довжиною в 
0,5 м.

-  Значення подачі газу відносяться до те-
плової потужності при температурі 15°C і 
нижче та при тиску 1013 мбар. 

-  Тиск пальника передбачає використання 

Victrix Pro 55 1 I.

газу при температурі 15 ° C.
- Кількість обертів вентилятора на дисплеї 

виражена в оберти/50 (Наприклад: 1000 
обертів = 20).

Victrix PRO 35 1I
G20 G31

Діаметр газової форсунки мм 10,5 6,3
Тиск подачі мбар (мм вод.ст) 20 (204) 37 (377)
Масова продуктивність димових газів при номінальній потужності кг/год 55 56
Масова продуктивність димових газів при мінімальній потужності кг/год 6 7
CO2 до Q. Ном./Мін. % 9,40/9,10 10,60/10,10
CO в 0% O2 до Q. Ном./Мін. ppm (часток на мільйон) 84/1 99/1
NOX в 0% O2 до Q. Ном./Мін. мг/кВт год 35/12 37/15
Температура димових газів при номінальній потужності °C 48 48
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 47 47
Victrix PRO 55 1I
Діаметр газової форсунки мм 8,4 6,5
Тиск подачі мбар (мм вод.ст.) 20 (204) 37 (377)
Масова продуктивність димових газів при номінальній потужності кг/год 81 82
Масова продуктивність димових газів при мінімальній потужності кг/год 9 9
CO2 до Q. Ном./Мін. % 9,40/9,10 10,60/10,10
CO в 0% O2 до Q. Ном./Мін. ppm (часток на мільйон) 157/1 184/1
NOX в 0% O2 до Q. Ном./Мін. мг/кВт год 43/17 43/21
Температура димових газів при номінальній потужності °C 52 53
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 48 48

МЕТАН (G20) ПРОПАН (G31)

ТЕПЛОВА ПОТУЖ-
НІСТЬ

ТЕПЛОВА ПОТУЖ-
НІСТЬ

ВИТРАТИ ГАЗУ НА 
ПАЛЬНИКУ

ОБЕРТИ 
ВЕНТИЛЯТОРA

ВИТРАТИ ГАЗУ НА 
ПАЛЬНИКУ

ОБЕРТИ 
ВЕНТИЛЯТОРA

(кВт) (kcal/h) (м3/год) (оберти) (кг/год) (оберти)

49.9 42914 5.43 6550 3.98 6450
49.0 42140 5.32 6430 3.91 6330
47.0 40420 5.09 6170 3.74 6060
45.0 38700 4.87 5910 3.57 5810
43.0 36980 4.64 5660 3.41 5550
41.0 35260 4.42 5410 3.25 5300
39.0 33540 4.21 5160 3.09 5050
37.0 31820 3.99 4910 2.93 4810
35.0 30100 3.78 4670 2.77 4570
33.0 28380 3.57 4430 2.62 4330
31.0 26660 3.35 4200 2.46 4090
29.0 24940 3.14 3960 2.31 3860
27.0 23220 2.94 3720 2.16 3620
25.0 21500 2.73 3490 2.00 3390
23.0 19780 2.52 3260 1.85 3160
21.0 18060 2.31 3020 1.69 2930
19.0 16340 2.10 2790 1.54 2700
17.0 14620 1.89 2550 1.39 2470
15.0 12900 1.68 2310 1.23 2240
13.0 11180 1.46 2080 1.07 2000
11.0 9460 1.25 1840 0.91 1770
9.0 7740 1.03 1590 0.75 1530
7.0 6020 0.81 1350 0.59 1290
5.0 4300 0.58 1100 0.43 1050
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3.24 PARÁMETROS DE LA COMBUSTIÓN.

Nota:
- Los datos de potencia de la tabla se han obte-

nido con tubo de aspiración-descarga de 0,5 m 
de longitud.

- Los caudales de gas se refieren al poder calo-
rífico inferior a 15 °C de temperatura y a 1013 
mbar de presión. 

- Las presiones del quemador se refieren a gas a 

Victrix Pro 55 1 I.

15°C de temperatura.
- El número de revoluciones del ventilador en 

el pantalla se expresa en revoluciones / 50 (Ej.: 
1000 revoluciones = 20).

Victrix PRO 35 1I
G20 G31

Diámetro inyector de gas mm 10,5 6,3
Presión de alimentación mbar (mm c.a.) 20 (204) 37 (377)
Caudal de masa de humos a potencia nominal kg/h 55 56
Caudal de masa de humos a potencia mínima kg/h 6 7
CO2 a Q. Nom./Mín. % 9,40 / 9,10 10,60 / 10,10
CO a 0% de O2 a Q. Nom./Mín. ppm 84 / 1 99 / 1
NOX a 0% de O2 a Q. Nom./Mín. mg/kWh 35 / 12 37 / 15
Temperatura humos a potencia nominal °C 48 48
Temperatura humos a potencia mínima °C 47 47
Victrix PRO 55 1I
Diámetro inyector de gas mm 8,4 6,5
Presión de alimentación mbar (mm H2O) 20 (204) 37 (377)
Caudal de masa de humos a potencia nominal kg/h 81 82
Caudal de masa de humos a potencia mínima kg/h 9 9
CO2 a Q. Nom./Mín. % 9,40 / 9,10 10,60 / 10,10
CO a 0% de O2 a Q. Nom./Mín. ppm 157 / 1 184 / 1
NOX a 0% de O2 a Q. Nom./Mín. mg/kWh 43 / 17 43 / 21
Temperatura humos a potencia nominal °C 52 53
Temperatura humos a potencia mínima °C 48 48

METANO (G20) PROPANO (G31)

POTENCIA TÉRMICA POTENCIA TÉRMICA CAUDAL GAS QUEMA-
DOR

REVOLUCIONES 
VENTILADOR

CAUDAL GAS QUEMA-
DOR

REVOLUCIONES 
VENTILADOR

(kW) (kcal/h) (m3/h) (n°) (kg/h) (n°)

49.9 42914 5.43 6550 3.98 6450
49.0 42140 5.32 6430 3.91 6330
47.0 40420 5.09 6170 3.74 6060
45.0 38700 4.87 5910 3.57 5810
43.0 36980 4.64 5660 3.41 5550
41.0 35260 4.42 5410 3.25 5300
39.0 33540 4.21 5160 3.09 5050
37.0 31820 3.99 4910 2.93 4810
35.0 30100 3.78 4670 2.77 4570
33.0 28380 3.57 4430 2.62 4330
31.0 26660 3.35 4200 2.46 4090
29.0 24940 3.14 3960 2.31 3860
27.0 23220 2.94 3720 2.16 3620
25.0 21500 2.73 3490 2.00 3390
23.0 19780 2.52 3260 1.85 3160
21.0 18060 2.31 3020 1.69 2930
19.0 16340 2.10 2790 1.54 2700
17.0 14620 1.89 2550 1.39 2470
15.0 12900 1.68 2310 1.23 2240
13.0 11180 1.46 2080 1.07 2000
11.0 9460 1.25 1840 0.91 1770
9.0 7740 1.03 1590 0.75 1530
7.0 6020 0.81 1350 0.59 1290
5.0 4300 0.58 1100 0.43 1050
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3.24 PARAMETRI SAGOREVANJA.

NAPOMENA:
- Podaci za snagu u tabeli su određeni preko cevi 

za usis/odvod dužine 0,5 m.
-  Kapacitet gasa se odnosi na toplotnu moć na 

temperaturi manjoj od 15°C i na pritisku od 
1013 milibara. 

-  Pritisak gorionika se odnosi na korišćenje gasa 
na temperaturi od 15°C.

Victrix Pro 55 1 I.

-  Broj obrtaja ventilatora na displeju je izražen 
u obrtajima / 50 (Pr.: 1000 obrtaja = 20).

Victrix PRO 35 1I
G20 G31

Prečnik mlaznice za gas mm 10,5 6,3
Pritisak napajanja mbar (mm H2O) 20 (204) 37 (377)
Maseni protok dimnih gasova na nominalnoj snazi kg/h 55 56
Maseni protok dimnih gasova na minimalnoj snazi kg/h 6 7
CO2 na Q. Nom./Min. % 9,40 / 9,10 10,60 / 10,10
CO na 0% O2 na Q. Nom./Min. ppm 84 / 1 99 / 1
NOX na 0% O2 na Q. Nom./Min. mg/kWh 35 / 12 37 / 15
Temperatura dima na nominalnoj snazi °C 48 48
Temperatura dima na minimalnoj snazi °C 47 47
Victrix PRO 55 1I
Prečnik mlaznice za gas mm 8,4 6,5
Pritisak napajanja mbar (mm H2O) 20 (204) 37 (377)
Maseni protok dimnih gasova na nominalnoj snazi kg/h 81 82
Maseni protok dimnih gasova na minimalnoj snazi kg/h 9 9
CO2 na Q. Nom./Min. % 9,40 / 9,10 10,60 / 10,10
CO na 0% O2 na Q. Nom./Min. ppm 157 / 1 184 / 1
NOX na 0% O2 na Q. Nom./Min. mg/kWh 43 / 17 43 / 21
Temperatura dima na nominalnoj snazi °C 52 53
Temperatura dima na minimalnoj snazi °C 48 48

METAN (G20) PROPAN (G31)

TOPLOTNA SNAGA TOPLOTNA SNAGA KAPACITET GASA 
GORIONIKA

OBRTAJI 
VENTILATOR

KAPACITET GASA 
GORIONIKA

OBRTAJI 
VENTILATOR

(kW) (kcal/h) (m3/h) (n°) (kg/h) (n°)

49.9 42914 5.43 6550 3.98 6450
49.0 42140 5.32 6430 3.91 6330
47.0 40420 5.09 6170 3.74 6060
45.0 38700 4.87 5910 3.57 5810
43.0 36980 4.64 5660 3.41 5550
41.0 35260 4.42 5410 3.25 5300
39.0 33540 4.21 5160 3.09 5050
37.0 31820 3.99 4910 2.93 4810
35.0 30100 3.78 4670 2.77 4570
33.0 28380 3.57 4430 2.62 4330
31.0 26660 3.35 4200 2.46 4090
29.0 24940 3.14 3960 2.31 3860
27.0 23220 2.94 3720 2.16 3620
25.0 21500 2.73 3490 2.00 3390
23.0 19780 2.52 3260 1.85 3160
21.0 18060 2.31 3020 1.69 2930
19.0 16340 2.10 2790 1.54 2700
17.0 14620 1.89 2550 1.39 2470
15.0 12900 1.68 2310 1.23 2240
13.0 11180 1.46 2080 1.07 2000
11.0 9460 1.25 1840 0.91 1770
9.0 7740 1.03 1590 0.75 1530
7.0 6020 0.81 1350 0.59 1290
5.0 4300 0.58 1100 0.43 1050
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3.24 ПАРАМЕТРЫ ГОРЕНИЯ.

Примечание
- Параметры по мощности в таблице полу-

чены с трубой всасывания-дымоудаления 
длиной 0,5 м.

- Величины расхода газа приведены для 
минимальной тепловой мощности при 
температуре 15°C и давлении 1013 мбар. 

- Величины давлений на горелке приведены 

Victrix Pro 55 1 I.

для использования газа при температуре 
15°C.

- Количество оборотов вентилятора на дис-
плее выражено в оборотах / 50 (например, 
1000 оборотов = 20).

Victrix PRO 35 1I
G20 G31

Диаметр газового сопла мм 10,5 6,3

Давление питания мбар ( мм. вод. 
ст.) 20 (204) 37 (377)

Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности кг/ч 55 56
Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности кг/ч 6 7
CO2 при Q. Ном./Мин. % 9,40 / 9,10 10,60 / 10,10
CO при 0% O2 при Q. Ном./Мин. ppm 84 / 1 99 / 1
NOX при 0% O2 при Q. Ном./Мин. мг/кВтч 35 / 12 37 / 15
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 48 48
Температура дымовых газов при минимальной мощности °C 47 47
Victrix PRO 55 1I
Диаметр газового сопла мм 8,4 6,5
Давление питания мбар (мм H2O) 20 (204) 37 (377)
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности кг/ч 81 82
Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности кг/ч 9 9
CO2 при Q. Ном./Мин. % 9,40 / 9,10 10,60 / 10,10
CO при 0% O2 при Q. Ном./Мин. ppm 157 / 1 184 / 1
NOX при 0% O2 при Q. Ном./Мин. мг/кВтч 43 / 17 43 / 21
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 52 53
Температура дымовых газов при минимальной мощности °C 48 48

МЕТАН (G20) ПРОПАН (G31)

ПОЛЕЗНАЯ ТЕПЛОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОЛЕЗНАЯ ТЕПЛОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

РАСХОД ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ОБОРОТЫ 
ВЕНТИЛЯТОР

РАСХОД ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ОБОРОТЫ 
ВЕНТИЛЯТОР

(кВт) (ккал/ч) (м3/ч) об/мин (кг/ч) об/мин

49.9 42914 5.43 6550 3.98 6450
49.0 42140 5.32 6430 3.91 6330
47.0 40420 5.09 6170 3.74 6060
45.0 38700 4.87 5910 3.57 5810
43.0 36980 4.64 5660 3.41 5550
41.0 35260 4.42 5410 3.25 5300
39.0 33540 4.21 5160 3.09 5050
37.0 31820 3.99 4910 2.93 4810
35.0 30100 3.78 4670 2.77 4570
33.0 28380 3.57 4430 2.62 4330
31.0 26660 3.35 4200 2.46 4090
29.0 24940 3.14 3960 2.31 3860
27.0 23220 2.94 3720 2.16 3620
25.0 21500 2.73 3490 2.00 3390
23.0 19780 2.52 3260 1.85 3160
21.0 18060 2.31 3020 1.69 2930
19.0 16340 2.10 2790 1.54 2700
17.0 14620 1.89 2550 1.39 2470
15.0 12900 1.68 2310 1.23 2240
13.0 11180 1.46 2080 1.07 2000
11.0 9460 1.25 1840 0.91 1770
9.0 7740 1.03 1590 0.75 1530
7.0 6020 0.81 1350 0.59 1290
5.0 4300 0.58 1100 0.43 1050
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3.24 COMBUSTION PARAMETERS.

N.B.
- The power data provided in the table is ob-

tained with 0.5 m long intake/exhaust pipe.
- Gas flow rates refer to heating output below a 

temperature of 15°C and pressure of 1013 mbar. 
- Burner pressure values refer to use of gas at 

15°C.

Victrix Pro 55 1 I.

- The number of revs for the fan on the display 
is expressed in revs / 50 (Ex.: 1000 revs = 20).

Victrix PRO 35 1I
G20 G31

Gas nozzle diameter mm 10.5 6.3
Supply pressure mbar (mm c.a.) 20 (204) 37 (377)
Flue flow rate at nominal heat output kg/h 55 56
Flue flow rate at min heat output kg/h 6 7
CO2 at Q. Nom./Min. % 9.40 / 9.10 10.60 / 10.10
CO with 0% O2 at Nom./Min. Q. Nom./Min. ppm 84 / 1 99 / 1
NOX at 0% of O2 at Q. Nom./Min. mg/kWh 35 / 12 37 / 15
Flue temperature at nominal output °C 48 48
Flue temperature at minimum output °C 47 47
Victrix PRO 55 1I
Gas nozzle diameter mm 8.4 6.5
Supply pressure mbar (mm H2O) 20 (204) 37 (377)
Flue flow rate at nominal heat output kg/h 81 82
Flue flow rate at min heat output kg/h 9 9
CO2 at Q. Nom./Min. % 9.40 / 9.10 10.60 / 10.10
CO with 0% O2 at Nom./Min. Q. Nom./Min. ppm 157 / 1 184 / 1
NOX at 0% of O2 at Q. Nom./Min. mg/kWh 43 / 17 43 / 21
Flue temperature at nominal output °C 52 53
Flue temperature at minimum output °C 48 48

METHANE (G20) PROPANE (G31)

HEAT OUTPUT HEAT OUTPUT BURNER GAS FLOW 
RATE

REVS 
FAN

BURNER GAS FLOW 
RATE

REVS 
FAN

(kW) (kcal/h) (m3/h) (n°) (kg/h) (n°)

49.9 42914 5.43 6550 3.98 6450
49.0 42140 5.32 6430 3.91 6330
47.0 40420 5.09 6170 3.74 6060
45.0 38700 4.87 5910 3.57 5810
43.0 36980 4.64 5660 3.41 5550
41.0 35260 4.42 5410 3.25 5300
39.0 33540 4.21 5160 3.09 5050
37.0 31820 3.99 4910 2.93 4810
35.0 30100 3.78 4670 2.77 4570
33.0 28380 3.57 4430 2.62 4330
31.0 26660 3.35 4200 2.46 4090
29.0 24940 3.14 3960 2.31 3860
27.0 23220 2.94 3720 2.16 3620
25.0 21500 2.73 3490 2.00 3390
23.0 19780 2.52 3260 1.85 3160
21.0 18060 2.31 3020 1.69 2930
19.0 16340 2.10 2790 1.54 2700
17.0 14620 1.89 2550 1.39 2470
15.0 12900 1.68 2310 1.23 2240
13.0 11180 1.46 2080 1.07 2000
11.0 9460 1.25 1840 0.91 1770
9.0 7740 1.03 1590 0.75 1530
7.0 6020 0.81 1350 0.59 1290
5.0 4300 0.58 1100 0.43 1050
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3.25 ТЕХНІЧНІ ДАНІ.

- Значення температури димових газів відпо-
відають температурі повітря на вході  15 °C 
і температурі подачі  50 °C.

- Максимальний рівень шуму, що дозво 
лений під час роботи котла складає < 
55dBA. Вимір рівня шуму відноситься до 
випробувань в напівбезеховій камері при 
роботі котла на максимальній потужності 
і довжині труби згідно з нормами.

Victrix PRO 35 1I Victrix PRO 55 1I

Номінальна (максимальна) теплова продуктивність кВт (ккал/год) 34.9 (30051) 51.3 (44098)

Мінімальна теплова потужність кВт (ккал/год) 3.9 (3388) 5.5 (4715)

Номінальна (максимальна) теплова продуктивність (корисна) кВт (ккал/год) 34.0 (29240) 49.9 (42914)

Мінімальна теплова потужність подачі (корисна) кВт (ккал/год) 3.4 (2924) 5.0 (4300)

ККД при температурному режимі 80/60 Ном./Мін. % 97.3 / 86.3 97.3 / 91.2

ККД при температурному режимі 50/30 Ном./Мін. % 107.0 / 94.7 106.8 / 99.7

ККД при температурному режимі 40/30 Ном./Мін. % 107.3 / 100.2 107.4 / 103.5

Втати тепла через обшивку з пальником on/off (80-60°C ) % 0.44 / 1.10 0.30 / 0.90

Втати тепла через димохід з пальником on/off (80-60°C ) % 0.04 / 1.60 0.03 / 1.80

Максимальний робочий тиск контуру опалення бар 4.4 4.4

Максимальна робоча температура контуру опалення °C 90 90

Діапазон регулювання температури опалення °C 20 - 85 20 - 85

Напір при продуктивності 1000 л/год кПа (м H 2 O) 46.30 (4.72) 46.30 (4.72)

Вага повного котла кг 54.0 54.2

Вага порожнього котла кг 51.2 51.4

Вміст води в котлі l 2.8 2.8

Електричне підключення В/Гц 220/50 220/50

Номінальний струм A 0.90 1.0

Установлена електрична потужність W 140 195

Потужність, що споживається циркуляційним насосом W 98 98

Потужність, що споживається вентилятором W 28 73

Захист електрообладнання - IPX5D IPX5D

Максимальна температура середовища установки котла °C +50 +50

Мінімальна температура середовища установки котла °C -5 -5

Мінімальна температура середовища установки котла з комплектом проти
замерзання (Опція) °C -15 -15

Максимальна температура продуктів згорання °C 75 75

Клас NOX - 5 5

NO X зважений мг/кВт год 25 39

Зважений CO мг/кВт год 8 15

Тип приладу C13 / C33 / C63 / B23p / B33 / B53p

Категорія II2H3 P
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3.25 ТЕХНІЧНІ ДАНІ.

- Значення температури димових газів відпо-
відають температурі повітря на вході  15 °C 
і температурі подачі  50 °C.

- Максимальний рівень шуму, що дозво 
лений під час роботи котла складає < 
55dBA. Вимір рівня шуму відноситься до 
випробувань в напівбезеховій камері при 
роботі котла на максимальній потужності 
і довжині труби згідно з нормами.

Victrix PRO 35 1I Victrix PRO 55 1I

Номінальна (максимальна) теплова продуктивність кВт (ккал/год) 34.9 (30051) 51.3 (44098)

Мінімальна теплова потужність кВт (ккал/год) 3.9 (3388) 5.5 (4715)

Номінальна (максимальна) теплова продуктивність (корисна) кВт (ккал/год) 34.0 (29240) 49.9 (42914)

Мінімальна теплова потужність подачі (корисна) кВт (ккал/год) 3.4 (2924) 5.0 (4300)

ККД при температурному режимі 80/60 Ном./Мін. % 97.3 / 86.3 97.3 / 91.2

ККД при температурному режимі 50/30 Ном./Мін. % 107.0 / 94.7 106.8 / 99.7

ККД при температурному режимі 40/30 Ном./Мін. % 107.3 / 100.2 107.4 / 103.5

Втати тепла через обшивку з пальником on/off (80-60°C ) % 0.44 / 1.10 0.30 / 0.90

Втати тепла через димохід з пальником on/off (80-60°C ) % 0.04 / 1.60 0.03 / 1.80

Максимальний робочий тиск контуру опалення бар 4.4 4.4

Максимальна робоча температура контуру опалення °C 90 90

Діапазон регулювання температури опалення °C 20 - 85 20 - 85

Напір при продуктивності 1000 л/год кПа (м H 2 O) 46.30 (4.72) 46.30 (4.72)

Вага повного котла кг 54.0 54.2

Вага порожнього котла кг 51.2 51.4

Вміст води в котлі l 2.8 2.8

Електричне підключення В/Гц 220/50 220/50

Номінальний струм A 0.90 1.0

Установлена електрична потужність W 140 195

Потужність, що споживається циркуляційним насосом W 98 98

Потужність, що споживається вентилятором W 28 73

Захист електрообладнання - IPX5D IPX5D

Максимальна температура середовища установки котла °C +50 +50

Мінімальна температура середовища установки котла °C -5 -5

Мінімальна температура середовища установки котла з комплектом проти
замерзання (Опція) °C -15 -15

Максимальна температура продуктів згорання °C 75 75

Клас NOX - 5 5

NO X зважений мг/кВт год 25 39

Зважений CO мг/кВт год 8 15

Тип приладу C13 / C33 / C63 / B23p / B33 / B53p

Категорія II2H3 P
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3.25 DATOS TÉCNICOS.

- Los valores de temperatura de humos se refie-
ren a la temperatura de aire en entrada de 15°C 
y a la temperatura de impulsión de 50° C.

- La máxima potencia sonora emitida durante 
el funcionamiento de la caldera es < 55dBA. 
La medida de potencia sonora se refiere a 
pruebas en cámara semianecoica con la caldera 
que funciona con potencia térmica máxima, 
con extensión de toma de aire/evacuación de 
humos según las normas del producto.

Victrix PRO 35 1I Victrix PRO 55 1I

Potencia térmica nominal kW (kcal/h) 34.9 (30051) 51.3 (44098)

Potencia térmica mínima kW (kcal/h) 3.9 (3388) 5.5 (4715)

Potencia térmica nominal (útil) kW (kcal/h) 34.0 (29240) 49.9 (42914)

Potencia térmica mínima (útil) kW (kcal/h) 3.4 (2924) 5.0 (4300)

Rendimiento térmico útil 80/60 Nom./Mín. % 97.3 / 86.3 97.3 / 91.2

Rendimiento térmico útil 50/30 Nom./Mín. % 107.0 / 94.7 106.8 / 99.7

Rendimiento térmico útil 40/30 Nom./Mín. % 107.3 / 100.2 107.4 / 103.5

Pérdida de calor en el revestimiento con quemador Off/On (80-60 °C) % 0.44 / 1.10 0.30 / 0.90

Pérdida de calor en la chimenea con quemador Off/On (80-60 °C) % 0.04 / 1.60 0.03 / 1.80

Presión máx. de ejercicio en circuito de calefacción bar 4.4 4.4

Temperatura máx. de trabajo en circuito de calefacción °C 90 90

Temperatura regulable de calefacción °C 20 - 85 20 - 85

Columna de agua disponible con capacidad 1000 l/h kPa (m H2O) 46.30 (4.72) 46.30 (4.72)

Peso caldera llena kg 54.0 54.2

Peso caldera vacía kg 51.2 51.4

Contenido de agua en el generador l 2.8 2.8

Conexión eléctrica V/Hz 230/50 230/50

Absorción nominal A 0.90 1.0

Potencia eléctrica instalada W 140 195

Potencia absorbida por el circulador W 98 98

Potencia absorbida por el ventilador W 28 73

Protección de la instalación eléctrica del aparato - IPX5D IPX5D

Temperatura máx. ambiente de funcionamiento °C +50 +50

Temperatura mín. ambiente de funcionamiento °C -5 -5

Temperatura mín. ambiente de funcionamiento con kit antihielo (Opcional) °C -15 -15

Temperatura máx del gas de descarga °C 75 75

Clase de NOX - 5 5

NOX ponderado mg/kWh 25 39

CO ponderado mg/kWh 8 15

Tipo aparato C13 / C33 / C63 / B23p / B33 / B53p

Categoría II2H3 P
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3.25  TEHNIČKI PODACI.

- Vrednosti temperature dima se odnose na 
temperaturu ulaznog vazduha od 15°C i 
temperaturu polaznog dela uređaja od 50°C.

- Maksimalna stvorena buka tokom rada kotla 
je < 55dBA. Merenje zvučne snage odnosi 
se na testove u polu - anehoičnoj komori uz 
kotao koji radi na maksimalnoj toplotnoj 
nosivosti, sa dimenzijama dimovoda u skladu 
sa standardima proizvoda.

Victrix PRO 35 1I Victrix PRO 55 1I

Nominalni toplotni kapacitet. kW (kcal/h) 34.9 (30051) 51.3 (44098)

Minimalni toplotni kapacitet kW (kcal/h) 3.9 (3388) 5.5 (4715)

Nominalna toplotna snaga (korisna) kW (kcal/h) 34.0 (29240) 49.9 (42914)

Minimalna toplotna snaga grejanja (korisna) kW (kcal/h) 3.4 (2924) 5.0 (4300)

Toplotna efikasnost 80/60 Nom./Min. % 97.3 / 86.3 97.3 / 91.2

Toplotna efikasnost 50/30 Nom./Min. % 107.0 / 94.7 106.8 / 99.7

Toplotna efikasnost 40/30 Nom./Min. % 107.3 / 100.2 107.4 / 103.5

Gubitak toplote na kućištu sa gorionikom On/Off (80-60°C) % 0.44 / 1.10 0.30 / 0.90

Gubitak toplote na kaminu sa gorionikom On/Off (80-60°C) % 0.04 / 1.60 0.03 / 1.80

Maks.pritisak rada kruga za grejanje bar 4.4 4.4

Maks.temperatura rada kruga za grejanje °C 90 90

Podesiva temperatura grejanja °C 20 - 85 20 - 85

Raspoloživa prevalencija sa nosivošću 1000l/h kPa (m H2O) 46.30 (4.72) 46.30 (4.72)

Težina punog kotla kg 54.0 54.2

Težina praznog kotla kg 51.2 51.4

Sadržaj vode generatora l 2.8 2.8

Električno povezivanje V/Hz 230/50 230/50

Nominalna apsorpcija A 0.90 1.0

Instalirana električna snaga W 140 195

Apsorpcija snage od strane cirkulatora W 98 98

Apsorpcija snage od strane ventilatora W 28 73

Zaštita električnog uređaja aparata - IPX5D IPX5D

Maks. temperatura radnog prostora °C +50 +50

Min. temperatura radnog prostora °C -5 -5

Min. temperatura radnog prostora sa anti-friz kompletom (Opcija) °C -15 -15

Maks. temperatura gasa na odvodu °C 75 75

Klasa NOX - 5 5

zamišljeni NOX mg/kWh 25 39

zamišljeni CO mg/kWh 8 15

Vrsta aparata C13 / C33 / C63 / B23p / B33 / B53p

Kategorija II2H3 P
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3.25 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

- Значения температуры дымовых газов при-
ведены при температуре воздуха на входе, 
равной 15°C и при температуре подачи 
50°C.

- Максимальный уровень шума, издаваемого 
при работе котла, составляет < 55 дБA. 
Уровень шума замерен при испытаниях в 
частично звукопоглощающей камере при 
работе котла на максимальной потребляе-
мой тепловой мощности и при длине возду-
ховодов, соответствующей установленным 
нормам.

Victrix PRO 35 1I Victrix PRO 55 1I

Номинальная потребляемая тепловая мощность кВт (ккал/ч) 34.9 (30051) 51.3 (44098)

Минимальная потребляемая тепловая мощность кВт (ккал/ч) 3.9 (3388) 5.5 (4715)

Номинальная тепловая мощность (полезная) кВт (ккал/ч) 34.0 (29240) 49.9 (42914)

Минимальная тепловая мощность (полезная) кВт (ккал/ч) 3.4 (2924) 5.0 (4300)

Тепловой КПД при 80/60 Ном./Мин. % 97.3 / 86.3 97.3 / 91.2

Тепловой КПД при 50/30 Ном./Мин. % 107.0 / 94.7 106.8 / 99.7

Тепловой КПД при 40/30 Ном./Мин. % 107.3 / 100.2 107.4 / 103.5

Потери тепла на корпусе при выкл/вкл. горелке (80-60°C) % 0.44 / 1.10 0.30 / 0.90

Потери тепла на воздуховоде при выкл/вкл. горелке (80-60°C) % 0.04 / 1.60 0.03 / 1.80

Макс. рабочее давление в отопительной системе бар 4.4 4.4

Макс. рабочая температура в отопительной системе °C 90 90

Регулируемая температура отопления °C 20 - 85 20 - 85

Напор при расходе 1000 л/час кПа (м H2O) 46.30 (4.72) 46.30 (4.72)

Вес полного котла кг 54.0 54.2

Вес пустого котла кг 51.2 51.4

Содержание воды в генераторе л 2.8 2.8

Подключение к электрической сети В/Гц 230/50 230/50

Номинальный потребляемый ток A 0.90 1.0

Установленная электрическая мощность Вт 140 195

Потребляемая мощность цирк. насоса Вт 98 98

Потребляемая мощность вентилятора Вт 28 73

Класс защиты электрооборудования агрегата - IPX5D IPX5D

Макс. рабочая температура помещения °C +50 +50

Мин. рабочая температура помещения °C -5 -5

Мин. рабочая температура помещения с комплектом против замерзания 
(Опция) °C -15 -15

Макс. температура выхлопного газа °C 75 75

Класс NOX - 5 5

Взвешенный NOX мг/кВтч 25 39

Взвешенный CO мг/кВтч 8 15

Тип агрегата C13 / C33 / C63 / B23p / B33 / B53p

Категория II2H3 P
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3.25  TECHNICAL DATA.

- Flue temperature values refer to an air inlet 
temperature of 15°C and flow temperature of 
50°C.

- The maximum 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.

Victrix PRO 35 1I Victrix PRO 55 1I

Nominal heat input kW (kcal/h) 34.9 (30051) 51.3 (44098)

Minimum heat input kW (kcal/h) 3.9 (3388) 5.5 (4715)

Nominal heat output (useful) kW (kcal/h) 34.0 (29240) 49.9 (42914)

Minimum heat output (useful) kW (kcal/h) 3.4 (2924) 5.0 (4300)

Efficiency 80/60 Nom./Min. % 97.3 / 86.3 97.3 / 91.2

Efficiency 50/30 Nom./Min. % 107.0 / 94.7 106.8 / 99.7

Efficiency 40/30 Nom./Min. % 107.3 / 100.2 107.4 / 103.5

Heat loss at casing with burner On/Off (80-60°C) % 0.44 / 1.10 0.30 / 0.90

Heat loss at flue with burner On/Off (80-60°C) % 0.04 / 1.60 0.03 / 1.80

Central heating circuit max. operating pressure bar 4.4 4.4

Central heating circuit max. operating temperature °C 90 90

Adjustable central heating temperature °C 20 - 85 20 - 85

Head available with 1000 l/h flow rate kPa (m H2O) 46.30 (4.72) 46.30 (4.72)

Weight of full boiler kg 54.0 54.2

Weight of empty boiler kg 51.2 51.4

Boiler water content l 2.8 2.8

Electrical connection V/Hz 230/50 230/50

Nominal absorption A 0.90 1.0

Installed electric output W 140 195

Pump consumption W 98 98

Fan power consumption W 28 73

Equipment electrical system protection - IPX5D IPX5D

Functioning room max. temperature °C +50 +50

Functioning room min. temperature °C -5 -5

Functioning room min. temperature with anti-freeze kit (Optional) °C -15 -15

Flue gas max. temperature °C 75 75

NOX class - 5 5

Weighted NOX mg/kWh 25 39

Weighted CO mg/kWh 8 15

Type of appliance C13 / C33 / C63 / B23p / B33 / B53p

Category II2H3 P
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3.26 УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ЗАВОДСЬКОЇ ТАБЛИЧКИ.

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

CONDENSING

N.B.: технічні данi наведені на заводській табличці котла

UA
Md Модель

Cod. Md Код моделі

Sr N° Заводський номер

CHK Перевірка (контроль)

Cod. PIN Код PIN

Type конфігурації пристрою (пос. CEN TR 1749)

Qnw min. Мінімальна теплова потужність сис-
теми ГВП

Qn min. Мінімальна теплова потужність систе-
ми опалення

Qnw max. Максимальна теплова потужність для 
виробництва гарячої води

Qn max. Максимальна теплова потужність для 
опалення

Pn min. Мінімальна теплова потужність подачі

Pn max. Максимальна теплова потужність подачі

PMS Максимальний тиск системи

PMW Максимальний тиск подачі гарячої води

D Питома витрата

TM Максимальна робоча температура

NOx Class Клас NOх

CONDENSING Конденсаційний котел
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3.26 УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ЗАВОДСЬКОЇ ТАБЛИЧКИ.

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

CONDENSING

N.B.: технічні данi наведені на заводській табличці котла

UA
Md Модель

Cod. Md Код моделі

Sr N° Заводський номер

CHK Перевірка (контроль)

Cod. PIN Код PIN

Type конфігурації пристрою (пос. CEN TR 1749)

Qnw min. Мінімальна теплова потужність сис-
теми ГВП

Qn min. Мінімальна теплова потужність систе-
ми опалення

Qnw max. Максимальна теплова потужність для 
виробництва гарячої води

Qn max. Максимальна теплова потужність для 
опалення

Pn min. Мінімальна теплова потужність подачі

Pn max. Максимальна теплова потужність подачі

PMS Максимальний тиск системи

PMW Максимальний тиск подачі гарячої води

D Питома витрата

TM Максимальна робоча температура

NOx Class Клас NOх

CONDENSING Конденсаційний котел
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3.26 LEYENDA DE LA PLACA DE DATOS.

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

CONDENSING

IMPORTANTE: los datos técnicos se indican en la placa de datos en la caldera

ES
Md Modelo

Cod. Md Código del modelo

Sr N° Matrícula

CHK Check (control)

Cod. PIN Código PIN

Type configuración del aparato (ref. CEN TR 1749)

Qnw min. Potencia térmica mínima sanitario

Qn min. Potencia térmica mínima calefacción

Qnw max. Potencia térmica máxima sanitario

Qn max. Potencia térmica mínima calefacción

Pn min. Potencia térmica mínima 

Pn max. Potencia térmica máxima

PMS Presión máxima de la instalación

PMW Presión máxima sanitario

D Caudal especifico

TM Temperatura máxima de trabajo

NOx Class Clase NOx

CONDENSING Caldera de condensación
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3.26 OBJAŠNJENJA PLOČICE SA PODACIMA.

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

CONDENSING

Napomena: tehnički podaci su navedeni na pločici sa podacima koja se nalazi na kotlu

CS
Md Model

Cod. Md Šifra modela

Sr N° Serijski broj

CHK Kontrola

Cod. PIN PIN šifra

Type konfiguracija aparata (ref. CEN TR 1749)

Qnw min. Minimalni toplotni kapacitet sanitarnog 
režima

Qn min. Minimalni toplotni kapacitet grejanja

Qnw max. Maksimalni toplotni sanitarni kapacitet

Qn max. Maksimalni toplotni kapacitet grejanja

Pn min. Minimalna toplotna snaga

Pn max. Maksimalna toplotna snaga

PMS Maksimalni pritisak sistema

PMW Maksimalni sanitarni pritisak

D Specifični protok

TM Maksimalna radna temperatura

NOx Class Klasa NOX

CONDENSING Kondenzacijski kotao
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3.26 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТАБЛИЧКИ С ДАННЫМИ.

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

CONDENSING

Примечание: технические данные приведены на табличке данных котла

RU
Md Модель

Cod. Md Код модели

Sr N° Серийный номер

CHK Проверка (контроль)

Cod. PIN Код PIN

Type конфигурация прибора (п. CEN TR 1749)

Qnw min. Минимальная потребляемая тепловая 
мощность ГВС

Qn min. Минимальная потребляемая тепловая 
мощность отопления

Qnw max. Максимальная потребляемая тепловая 
мощность ГВС

Qn max. Максимальная потребляемая тепловая 
мощность отопления

Pn min. Минимальная полезная тепловая мощность 

Pn max. Максимальная полезная тепловая 
мощность

PMS Максимальное Давление Установки

PMW Максимальное давление ГВС

D Удельный расход

TM Максимальная рабочая температура

NOx Class Класс NOх

CONDENSING Конденсационный котёл
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3.26 KEY FOR DATA PLATE.

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

CONDENSING

N.B.: the technical data is provided on the data plate on the boiler

IE
Md Model

Cod. Md Model code

Sr N° Serial Number

CHK Check

Cod. PIN PIN code

Type appliance configuration (ref. CEN TR 1749)

Qnw min. Minimum DHW heat input

Qn min. CH minimum heat input

Qnw max. DHW maximum heat input

Qn max. CH maximum heat input

Pn min. Minimum heat output

Pn max. Maximum heat output

PMS Maximum system pressure

PMW Maximum domestic hot water pressure

D Specific flow rate

TM Maximum operating temperature

NOx Class NOx Class

CONDENSING Condensing boiler



LISTA SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES (18-04-2013)

PROVINCIA ZONA NOMBRE DOMICILIO POBLACION C.P. Teléfono
ALAVA ALAVA MAYCO REPARACIONES S.L P.JESÚS APELLANIZ, 15  VITORIA 1008 945228475
ALICANTE ALCOY ELECTRODOMESTICOS SERTEC, S.L. CALLE INGENIERO VILAPLANA Nº 35 - BJ ALCOY 3803 966540734
ALICANTE BENITACHELL SERVIMAR TECNICOS AVENIDA MORAIRA 4 BENITACHELL 3726 966493894
ALMERIA ALMERIA TALLERES HERNANDEZ OLMO S.L. ZURGENA Nº14 PUEBLA DE VICAR 4738 950553917
ASTURIAS AVILES-GIJÓN S.R.M, S.L. CALLE HORACIO FERNANDEZ INGUANZO 

Nº 25-3ºC
CORVERA 33416 985570051

AVILA AVILA SAT TAHER S.L. SARGENTO PROVISIONAL 3 AVILA 5002 920251896
BADAJOZ VILLANUEVA DE LA 

SERENA
GALA Y CARMONA S.L. AVENIDA PUERTA SERENA LOCAL 2 VILLANUEVA DE LA 

SERENA
6700 924845195

BADAJOZ MÉRIDA ALDIAN SC CALLE LA MONTERÍA 3, LOCAL C BADAJOZ 6003 924251840
BALEARES PALMA DE MALLORCA RAVIMA S.L. CMNO. DE MARINA S/N PORRERES 7260 971647732
BARCELONA BARCELONA CASA LLADÓ, S.L. CALLE CONFORB Nº 4 BERGA 8600 938210457
BARCELONA MANRESA SERVEI TECNIC BERRAL S.L CALLE PAU CASALS, 16 BAJOS MANRESA 8243 938770202
BARCELONA BARCELON GRISOLIA, S.L. CALLE JUAN BLANCAS, 11 BARCELONA 8012 932105105
BARCELONA VALLES ORIENTAL SAT PARERA CALLE TAGAMANENT, 105-107, LOCAL 4 LA FRANQUESA DEL VALLE 8520 938404982
BARCELONA VILAFRANC GARRAF POL SAT C/ COMTES DE BARCELONA, 13 SANT PERE DE RIBES 8810 938962132
BARCELONA MANLLEU REIMO TECNIC S.L. AVDA. DE LA CARROTXA, 37 MANLLEU 8560 938512021
BURGOS ARANDA DE DUERO JOSE VELASCO BADILLO PLAZA. LA RIBERA, Nº 4 BAJO ARANDA DE DUERO 9400 947500637
BURGOS BURGOS BALBAS S.D.T CALLE SAN ZADORNIL, 9 BAJO BURGOS 9003 947273696
CACERES PLASENCIA ROBERTO GARCIA BLAEGUEE (SAT GARCIA) CALLE PABLO IGLESIAS, 2 1-D PLASENCIA 10600 927416787

CADIZ CADIZ FONGAS JEREZ PARQUE EMPRESARIAL OESTE CALLE LA 
ALGAIDA Nº 11 JEREZ DE LA FRONTERA 11408 956354055

CANTABRIA CANTABRIA HNOS GOMEZ CALLE MENENDEZ PELAYO, 1 BAJO MALIAÑO 39600 942251745
CASTELLON CASTELLÓN NORTE FRANCISCO JOSE BELLES AÑO S.L. C/ LIBERTAT 12 ALCALA DE XIVERT 12570 964410019
CASTELLON CASTELLON SAMPER CALLE PEÑAGOLOSA 10 BAJO 2 CASTELLON 12570 964410019
CIUDAD REAL CIUDAD REAL SERVIMATEC PLUS S.L. CALLE RONDA DE ALARCOS - 46 CIUDAD REAL 13002 926271475
CUENCA CUENCA CENTRAL SERVICIOS SM., S.L. AVENIDA REPUBLICA ARGENTINA, 5º-B CUENCA 16002 969212020
GERONA ALT. EMPORDA FIGUERES CLIMATITZACIO S.L. CALLE VALENCIA, 1 BAJO FIGUERAS 17600 972672190
GERONA GERONA TECHNICLIMA CALLE PUIGMAL, 1 BORGONYÀ CORNELLÀ 

DEL TERRI
17844 660333630

GERONA BAIX EMPORDA PROSAT-EMPORDA S.L AVENIDA DE PALAFRUGELL S/N NAVE 1 MONT-RAS 17253 972303538
GERONA ALTA PIUGCERDA SARASA, SCP AVENIDA. DEL SEGRE, 50 PUIGCERDÁ 17520 972882185
GERONA GIRONA TECNICS 4 S.L. PLAZA. MONESTIR, 6 BANYOLES 17820 972583251
GRANADA GRANADA CLIMATIZACION GRANADA POLIGONO.IND. OLINDA-NAVE 10 PULIANAS 18197 958411017
GUIPUZCOA SAN SEBASTIÁN ALCARASAT S.L.U. PASEO HERIZ, 94 POSTERIOR LOCAL 2 

AP,5108
SAN SEBASTIÁN 20008 943210749

HUELVA HUELVA CLIMAGAS ONUBENSE S.L CALLE JABUGO, PLAZA DE LAS CARRETAS 
LOCAL E

HUELVA 21007 959271930

HUESCA HUESCA CLIMAGASBY, S.L POLIGONO SEPES, PARC-32, NAVE-1 HUESCA 22006 974239239
JAEN JAÉN STO ASERVITECO SUR 2000, S.L CALLE DON BOSCO Nº 8 (ESQ. C/ ANDALUCIA) UBEDA 23400 953793272
LA CORUÑA LA CORUÑA GABRIEL MIGUEZ CAGIAO CALLE MERCED, 71 BAJO LA CORUÑA 15009 981289550
LA CORUÑA EL FERROL INSTALACIONES CHISPAS B.C.S.L. CTRA. LARAXE-FONTENOVA Nº1 CABAÑAS 15622 981432903
LA CORUÑA SANTIAGO DE 

COMPOSTELA LALIN 
BARBANZA

VICTOR SERVICIO ASISTENCIA TECNICA 
S.L.

CALLE ENTRERRÍOS, 35-36 BAJO SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

15705 981584392

LA RIOJA LOGROÑO ASISTENCIA TECNICA Y 
MANTENIMIENTOS CHEMA

GRAL. PRIMO DE RIVERA, 15 LOCAL 
DERECHA

LOGROÑO 26004 941201745

LEON LEON CALEFACCIONES FENIX S.L. CALLE PADRE RISCO, 16 BAJO LEON 24007 987270608
LEON PONFERRA FERCOVI S.L AVD. LIBERTAD, 28 BAJO PONFERRADA 24400 987417251
LLEIDA LLEIDA NORTE J.M.S. SUMINISTRES I SERVEIS, S.L INDUSTRIA, 6 BAJO TREMP 25620 973653350
LLEIDA LLEIDA FRANQUE CLIMATITZACIO I 

MANTENIMENT, S.L.U
LA CERDANYA, 12 LLEIDA 25005 973232346

LUGO CONSTRUCIONES JAIME DO PAZO S.L. AVENIDA RONDA DAS FONTIÑAS Nº51-57 BAJO LUGO 27002 982222510
LUGO LUGO JOSE ANTONIO BURELA S.L CALLE RUA DA ESTACION, 11 BURELA 27880 982585458
LUGO MONFORTE COMERCIAL LEMOS LUZ S.L CARRETERA SOBER S/N (PIÑEIRA) PANTON 27400 982403564
MADRID MADRID GREMISAT, S. L. SAN ERASMO Nº17 NAVE 6 MADRID GUADALAJA-

RA TOLEDO
28021 917952702

MADRID LAS ROZAS EFICIENCIA ENERGETICA INTEGRAL S.L BRUSELAS Nº5 G POL IND EUROPOLIS LAS ROZAS 28232 913181833
MALAGA MALAGA TECMÁLAGA CALLE PEDRO SALINAS Nº 15 POLIGONO 

IND. VIRGEN DE LA CANDELARIA
COLMENAR 29170 952731579

MURCIA MURCIA D.A.F. TRES SERVICIOS SL CALLE BINONDO, Nº 40 ULEA 30612 968698057
MURCIA CIEZA JOSE MARTINEZ CARRILLO CALLE CABEZO Nº40 CIEZA 30530 968760039
NAVARRA TUDELA

PAMPLONA
NASERCAL NAVARRA SL CALLE TEJERIAS,27-29 BAJOS TUDELA 31500 948411210

NAVARRA PAMPLONA NAVARRA CONSERVACION Y 
MANTENIMIENTO S.L.

POLIGONO. AREA PLAZAOLA.MANZANA 
D, Nº 8

AIZOAIN 31195 948306161

OURENSE EL BARCO FONTANERIA FAELCA S.L  ELENA QUIROGA, 22 O BARCO DE VALDEORRAS 32300 988326237
ORENSE ORENSE TECNOSERVICIO BELLO CALLE IGLESIA ALVARIÑO 5 BAJO ORENSE 32004 988241220
PALENCIA PALENCIA SATERMI PALENCIA S.L. CALLE FRANCIA, 39 NAVE 7 PALENCIA 34004 979165039
PONTEVEDRA VIGO ALSATEL S.L CALLE LUIS SEOANE, S/N PONTEVEDRA 36210 986204545
SALAMANCA CABRERIZOS EUGENIO VENANCIO TORRES MIGUEL DE CERVANTES Nº 65 CABRERIZOS 37193 923246853
SALAMANCA SALAMANC TECMAGAS S.L. CALLE JACINTO, 8 SALAMANCA 37004 923122908
SEVILLA SEVILLA INCLISUR S.L.U. AVENIDA CARDENAL BUENO MONREAL, Nº24 SEVILLA 41013 954614261
SEGOVIA GAS ESPINAR, S.L. P.I. LOS LLANOS DE SAN PEDRO, 23 EL ESPINAR DE SEGOVIA 40400 921182670
SORIA SORIA ECASOR LAS CASAS Nº 60 BAJO SORIA 42002 975214109
TARRAGONA TARRAGON SAT LLUIS S.L PASSTGE. GRATALLOPS, 13 P. AGRO REUS  REUS 43206 902181088
TERUEL TERUEL CASAFON LAFUENTE. S.L CALLE MUÑOZ DEGREIN Nº 20 BAJO TERUEL 44001 978612257
TOLEDO TALAVERA DE LA REINA ALPA INSTALACIONES S.L. PLAZA. CRUZ VERDE, 3 TOLEDO 45600 925818607
VALENCIA VALENCIA MIDASAT S.A CALLE FINESTRAT 11 VALENCIA 46006 626487284
VIZCAYA BILBAO SERVICIO TECNICO URUEÑA S.L CALLE ORIXE, 54-56 BILBAO 48015 944758947
ZARAGOZA ZARAGOZA CLIMAGASBY ZARAGOSA, S.L ASOGAS  MARIA MOLINER, 14 BAJOS ZARAGOZA 50007 974239239
ZARAGOZA CALATAYUD GASIFICACIONES CALATAYUD GAS AYUD S.L. AVENIDA. PASCUAL MARQUINA,7 BAJO CALATAYUD 50300 976884165
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